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Concessionária 
pede e BR-101 
será licitada 
novamente

A diretoria Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) admitiu a viabilidade téc-
nica e jurídica do requerimento de 
relicitação apresentado pela Con-
cessionária Autopista Fluminense, 
na BR-101 que vai da divisa do 
Estado do Rio de Janeiro com Es-
pírito Santo até a Ponte Rio–Ni-
terói.

Segundo a ANTT, a relicitação 
acontece em “situações nas quais 
se observa a incapacidade de cum-
primento das obrigações contra-
tuais assumidas originalmente. 
Trata-se, assim, de alternativa ao 
processo de caducidade, muitas 
vezes moroso e com longa dispu-
ta judicial, com impactos negati-
vos diretos sobre os usuários dos 
serviços”.

A Agência esclareceu ao Mo-
nitor Mercantil que não há pe-
nalidades previstas na relicitação: 
“São duas coisas diferentes, uma 
é a execução do contrato de con-
cessão que está vigente, e a ou-
tra é a relicitação (com base na 
Lei 13.448). As penalidades não 
se aplicam ao fato de a conces-
sionária ter pedido a relicitação.” 
Punições poderão ser aplicadas 
em casos de descumprimento do 
contrato de concessão. A ANTT 
assegura a continuidade da presta-
ção de serviços.

A relicitação depnde agora 
da aprovação pelo Ministério 
de Infraestrutura; a qualifi-
cação pelo Conselho do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos (CPPI); e o Decreto da 
Presidência da República, con-
forme a ANTT.

Queda na renda dos pobres
foi 3 vezes maior que dos ricos
Principais perdas no Nordeste e entre mulheres e idosos

A renda individual média 
do brasileiro incluindo 
informais, desempre-

gados e inativos se encontra ho-
je 9,4% abaixo do nível do final 
de 2019. Na metade mais pobre, 
esta perda de renda é de 21,5%, 
configurando aumento da desi-
gualdade, enquanto a queda de 
renda entre os 10% mais ricos foi 
de 7,16%. O grupo do meio entre 
os 50% mais pobres e os 10% do 
topo da pirâmide, uma espécie de 

classe média no sentido estatísti-
co, teve queda de renda de 8,96%.

É o que aponta a pesquisa “De-
sigualdade de Impactos Trabalhis-
tas na Pandemia”, da Fundação 
Getulio Vargas, sob coordenação 
de Marcelo Neri, da FGV Social. 
Segundo o estudo, pouco mais 
da metade da queda de renda dos 
mais pobres se deveu ao aumento 
de desemprego.

Além disso, contingente ex-
pressivo de trabalhadores se reti-

rou do mercado sem perspectiva 
de encontrar ou exercer trabalho 
durante a pandemia, o chamado 
efeito-desalento.

Os principais perdedores foram 
os moradores da Região Nordeste 
(-11,4% de perda de renda con-
tra -8,86% do Sul, por exemplo); 
as mulheres que tiveram jorna-
da dupla de cuidado das crianças 
em casa (-10,35% de perda con-
tra -8,4% dos homens); os idosos 
com 60 anos ou mais (-14,2%).

Inflação passa de 2 dígitos em 8 capitais

Com a alta de 0,87% no 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-

plo (IPCA) de agosto, a inflação 
oficial do país chegou a 9,68% 
nos últimos 12 meses, segundo o 
IBGE. Entre as 16 Regiões Me-
tropolitanas pesquisadas, 8 apre-
sentaram taxas acumuladas em 12 
meses superiores a 10%.

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) teve alta 
de 0,88% em agosto, com acu-
mulado em 12 meses de 10,42%. 
O IPCA abrange as famílias 
com rendimentos de 1 a 40 sa-
lários mínimos, e o INPC mede 
a inflação para as famílias com 
rendimentos de 1 a 5 salários mí-
nimos.

Rafaela Vitória, economista-
-chefe do Banco Inter, explicou 
ao Monitor Mercantil que os 
resultados aumentam o risco de 
contágio de preços futuros. “A 
perspectiva é que a inflação tenha 
um pico próximo de 10% em se-
tembro” e comece a desacelerar 
nos próximos meses. “Para 2022, 
no entanto, a elevação das expec-
tativas, mesmo com a alta da Se-
lic, é mais preocupante”, afirmou 
Vitória.

A maior inflação acumulada 
foi verificada em Curitiba, com 
taxa de 12,08%, seguida de Rio 
Branco (11,97%), Campo Grande 
(11,26%) e São Luís (11,25%). O 
menor acumulado de 12 meses foi 
registrado no Rio de Janeiro, com 

inflação de 8,09%.
Foi o maior índice para agosto 

desde 2000. A gasolina foi o prin-
cipal impacto no mês, com alta de 
2,80%. Em 12 meses, a gasolina 
acumula alta de 39,09%, o etanol 
de 62,26%, o gás de botijão de 
31,70%, e a energia elétrica resi-
dencial ficou 21,08% mais cara 
em um ano.

A segunda maior contribuição 
para a inflação mensal veio de 
alimentação e bebidas (1,39%), 
que acelerou em relação a julho 
(0,60%).

O grupo de habitação subiu 
0,68%, influenciado pela energia 
elétrica (1,10%), que está com 
bandeira tarifária vermelha pata-
mar 2. Página 9

Rafaela Vitória: preocupação com alta dos preços em 2022

Nota escrita 
por Temer faz 
de Bolsonaro 
um ‘rato’

A nota divulgada nesta quinta-
-feira pelo presidente Jair Bolsona-
ro foi redigida pelo ex-presidente 
Michel Temer e seu ex-marque-
teiro Elsinho Mouco, segundo in-
forma o jornalista Lauro Jardim. 
A articulação que envolveu Temer 
e levou Bolsonaro a atribuir ao 
“calor do momento” as falas gol-
pistas em 7 de setembro provocou 
reações diversas.

O governador de São Paulo, 
João Doria Jr. (PSDB), ironizou: 
“Leão virou rato. Grande dia.” O 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), afirmou 
que “é disse que o Brasil precisa”. 
Caminhoneiros chamaram Bolso-
naro de “frouxo”. “O presidente 
jamais respeitou as leis e as insti-
tuições. O que ele sente é medo, 
porque ficou totalmente isolado 
após os atos de 7 de Setembro. 
Os crimes de responsabilidade 
são muitos, e não será uma nota 
que vai salvá-lo do impeachment” 
tuitou o deputado Marcelo Freixo 
(PSB-RJ), líder da Minoria.

O recuo, que muitos avaliam 
desmoralizante, veio após a ma-
nutenção de bloqueios nas estra-
das provocados, em sua maioria, 
por caminhoneiros ligados a gran-
des transportadoras do agrone-
gócio. No fim da tarde, a Polícia 
Rodoviária afirmou ter liberado 
35 pontos de bloqueio.

Voto de Fachin 
no marco 
temporal é a 
favor de índios

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Edson Fachin 
votou contra a tese do marco tem-
poral para demarcações de terras 
indígenas. Para o relator do caso, 
a proteção constitucional das áre-
as indígenas independe do marco 
ou disputa judicial na data da pro-
mulgação da Constituição. A ses-
são foi suspensa e será retomada 
na próxima quarta-feira.

Os ministros discutem o cha-
mado marco temporal. Pela tese, 
defendida por proprietários de 
terras, os indígenas somente te-
riam direito às terras que estavam 
em sua posse no dia 5 de outubro 
de 1988, data da promulgação da 
Constituição Federal, ou que es-
tavam em disputa judicial nesta 
época.

Divulgação Banco Inter
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Por Paulo Alonso

Dessa vez, as co-
memorações pelo 
Dia da Indepen-

dência foram bem diferen-
tes das tradicionais, quando 
desfiles militares e paradas 
por todo o país eram apre-
ciados; quando brasileiros e 
brasileiros costumavam fes-
tejar a liberdade e, ao mes-
mo tempo, sentir orgulho 
da Pátria Mãe Gentil.

Ao contrário, a última 
terça-feira, 7 de setembro, 
dia em que se comemorava 
os 199 anos de liberdade, 
foi atípico, com manifesta-
ções capitaneadas pelo pre-
sidente-capitão Jair Bolso-
naro, com retórica golpista 
e absolutamente inaceitável.

Ele já vinha manipulan-
do os seus seguidores, 
desde julho, para que 
com eles estivesse em 
praças públicas, para 
desacatar a Ordem e 
o Progresso; pregar insur-
reição contra o STF; que-
rer enfatizar que o TSE é 
desnecessário; proclamar 
seus desatinos contra o 
Congresso Nacional; bra-
dar contra a democracia; 
defender atos institucionais 
baixados em plena ditadura 
militar (1964-1985); e ainda 
ter a coragem, e parece ser 
surreal, de defender o voto 
impresso, mesmo depois de 
a Câmara dos Deputados 
ter enterrado a sua preten-
são de acabar com o voto 
digital. E não podemos nos 
esquecer que esse mesmo 
cidadão foi eleito deputado 
federal, oito vezes, e presi-
dente da República, com 
votos depositados em urnas 
eletrônicas.

Eu era muito pequeno, 
quando o Brasil sofreu, em 
31 de março de 1964, o tru-
culento Golpe Militar, que 
afastou o presidente João 
Goulart da chefia do Poder 
Executivo, mesmo ele ainda 
estando em solo brasileiro. 
A saída de Jango abriu ca-
minho para que um golpe 
fosse dado, e os resulta-
dos todos sabemos e com 
ele convivemos durante 21 
anos.

Conversando com De-
nise Goulart, ela lembra-
va, em um post, que seu 
pai tomara posse no cargo 

máximo da República num 
dia 7 de setembro. E déca-
das depois, num mesmo 7 
de setembro, os brasileiros 
presenciam, perplexos, uma 
nova tentativa de golpe 
contra o Brasil e a favor de 
ideias contrárias à democra-
cia e as liberdades.

Bolsonaro liderou, com 
sua trupe, perigosíssimos 
atos golpistas e ampliou, na 
mesma medida, o seu isola-
mento político. Quis partir 
para o tudo ou nada. E le-
vará a pior, pois, em um re-
gime democrático, ninguém 
pode estar acima da Cons-
tituição Federal, promulga-
da no dia 5 de outubro de 
1988, a chamada Carta Ci-
dadã, pelo então deputado 
federal Ulysses Guimarães 
– o Senhor Diretas.

De forma totalmente 
tresloucada, com olhar es-
bugalhado e fora de contro-
le, o ainda líder da Nação 
desafiou o povo, atacou de 
maneira vil o ministro Ale-
xandre de Moraes, princi-
palmente, chamando-o de 
“canalha” e dizendo que 
“para nós não (ele) existe 
mais” ou “qualquer deci-
são do senhor Alexandre de 
Moraes, esse presidente não 
cumprirá” ou “dizer a esse 
ministro que ele tem tempo 
para se redimir, tem tempo 
ainda para arquivar seus in-
quéritos”.

Ora, todas essas amea-
ças eloquentes feitas por 
um governante máximo é 
improcedente na história 
do país e é uma perigosís-
sima ameaça institucional, 
pois ninguém está acima da 
Constituição – bíblia sagra-
da dos princípios que regem 
a República do Brasil.

O seu usual descontrole 
foi além, quando mandou 
recados, sem citar o nome 
do presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, ou quando 
resolveu nominar o minis-
tro Luiz Roberto Barroso, 
presidente do TSE, no mo-
mento em que atacou, e no-
vamente, o sistema eleitoral 
do país.

Essas manifestações ha-
vidas em 179 cidades espa-

lhadas pelo Brasil afora reu-
niram os simpatizantes de 
Bolsonaro, que não repre-
sentam o povo brasileiro. 
Na Avenida Paulista, o ato 
pró-Bolsonaro reuniu 125 
mil pessoas, apenas 6% do 
esperado por seus organi-
zadores. Importante salien-
tar que a impopularidade 
do presidente da República 
atinge os 65%, de acordo 
com as últimas pesquisas. 
Logo, fica claro que é uma 
pequena, muito pequena 
parcela da população que 
ainda o vem apoiando.

Incoerente com o discur-
so que prega e desequilibra-
do em atos e ações, Bolso-
naro ainda disse que “não 
aceitaremos qualquer me-
dida fora das quatro linhas 
da Constituição. Não pode-

mos aceitar que uma pes-
soa específica da região 
dos Três Poderes conti-
nue barbarizando nossa 
população. Ou o chefe 

desse Poder enquadra o seu 
ou esse Poder pode sofrer 
aquilo que não queremos”. 
Ameaça pública.

Bolsonaro, acuado e sem 
força política, no Senado 
apenas 15 dos 81 senado-
res o apoiam, e diante desse 
caos por ele instaurado, o 
Centrão ameaça desembar-
car do seu governo, além 
de partidos estarem reque-
rendo o seu impeachment. 
Todos esses contundentes 
discursos antidemocráticos 
cuspidos por ele mostram 
os crimes que vem dia após 
dia cometendo.

E coube ao ex-decano, 
ex-presidente e ministro 
aposentado do STF Celso 
de Mello declarar: “Os 
discursos de Bolsona-
ro, em Brasília e em 
São Paulo, revelam a 
triste figura e a distor-
cida mente autocrática de 
um político medíocre e sem 
noção dos limites éticos e 
constitucionais que devem 
pautar a conduta de um 
verdadeiro chefe de Estado 
que seja capaz de respeitar 
o dogma fundamental da 
separação de Poderes.”

Na mesma linha e em de-
fesa do Brasil, de sua gente 
e em respeito à Constitui-
ção, se posicionaram o tam-
bém ex-presidente do STF 
ministro aposentado Ayres 

de Britto, o presidente da 
OAB, Santa Cruz –  que de-
clarou “chegou o momento 
histórico de os presidentes 
da Câmara e do Senado to-
marem posição. A socieda-
de espera atitude firme de 
defesa da democracia” – e 
dezenas de políticos das vá-
rias correntes ideológicas, 
como o deputado federal 
Marcelo Ramos (PL-AM), 
vice-presidente da Câmara: 
“Não tenho mais dúvida de 
que o presidente cometeu 
crime de responsabilidade.”

Aliás, em Brasília, cha-
mou atenção o papel exer-
cido pelo ex-piloto de 
Fórmula 1 Nelson Pi-
quet, que dirigia o Rolls-
-Royce presidencial em 
plena Esplanada dos 
Ministérios. Piquet saiu do 
podium das corridas para 
entrar para a História, de-
sempenhando um papel ab-
solutamente ridículo, triste 
e terrivelmente desconcer-
tante como motorista de 
um golpista.

Já na Avenida Atlântica, 
no Rio, Fabrício Queiroz, 
denunciando pelo MP co-
mo operador do esquema 
da rachadinha no gabinete 
do então deputado esta-
dual Flávio Bolsonaro, na 
Alerj, distribuía abraços e 
sorrisos e fazia selfies com 
o deputado federal Otoni 
de Paula (PSC-RJ) e com 
o deputado estadual Ro-
drigo Amorim (PSL-RJ), 
além de ter prestado con-
tinência a uma imagem de 
Roberto Jefferson, presi-
dente do PTB e preso no 
inquérito das milícias digi-
tais do STF.

Jair Bolsonaro chegou ao 
limite máximo da sua no-
jenta retórica golpista. Da-
qui para frente e desacre-
ditado pela grande maioria 
dos brasileiros, só lhe resta 
a ação. Depois de todos os 
impropérios ditos, nos co-
mícios de Brasília e de São 
Paulo, só lhe restará respon-
der a um processo de im-
peachment por gravíssimo 
crime contra a Constituição, 
contra o Brasil e contra as 
suas instituições. Caso isso 

não ocorra, o país estará ab-
solutamente desmoralizado.

Faz-se mister que o depu-
tado Arthur Lira (PP-AL) 
presidente da Câmara dos 
deputados, o único brasilei-
ro com poder para abrir um 
processo de impeachment, 
aja, imediatamente, diante 
do clamor dos políticos, do 
povo, das autoridades cons-
tituídas e, sobretudo, tendo 
em vista todas as provas 
robustas e necessárias para 
a abertura desse processo. 
Aliás, já são mais de 120 
pedidos de impeachment 
trancados em suas gavetas...

E agora, Arthur Lira?
Não há mais como es-

perar, e a Nação tem pres-
sa. Problemas graves estão 
na ordem do dia, como o 
desemprego de 14 milhões 
de pessoas; saúde precária, 
com quase 600 mil mor-
tes, por causa da Covid-19; 
meio ambiente vilipendia-
do; cultura à beira da mor-
te; educação na geladeira; 
economia em frangalhos; 
segurança pública necessi-
tando de amparo; e o Brasil 
desacreditado no cenário 
internacional.

A incitação de Bolsona-
ro foi categórica, violenta, 
de péssimo tom. Foram 
tantos os desatinos ditos e 
cometidos que a população, 
incrédula, ficou atônita. Ao 
dizer que não aceitaria mais 
decisões do ministro do 
STF Alexandre de Moraes, 
a quem chamou de canalha; 

ao ameaçar intervir no 
STF; ao declarar que é 
hora de soltar os presos 
políticos, se referindo 
aos criminosos Roberto 

Jefferson e Daniel Silveira; 
ao avisar que não aceitará 
eleição sem voto impresso, 
que já foi derrubado pela 
Câmara; e, finalmente, ao 
informar que não sairá do 
“Palácio do Planalto a não 
ser pelas mãos de Deus”, 
como uma negativa de acei-
tação do resultado eleitoral, 
em 2022, Bolsonaro mos-
trou sua cara de forma nua 
e crua.

Se alguns parlamentares 
ainda mantinham a espe-

rança de seguir até o final 
do ano que vem contornan-
do as loucuras e bravatas de 
Bolsonaro, ficou claro, nes-
se 7 de setembro, que essa 
caminhada será praticamen-
te impossível, pois o Brasil 
precisa de alguém que tra-
balhe e resolva suas maze-
las, e não um aventureiro 
que queira tomar de assalto 
o país, com gritos, berros e 
gestos incompatíveis com a 
liturgia do cargo.

Cabe, neste momento 
de violento assassinato da 
democracia, aos que vivem 
desse regime e que rece-

bem mandatos e salá-
rios para defendê-la, 
deputados e senado-
res, implementarem 
imediatamente a úni-

ca saída não apontada por 
Bolsonaro no seu discurso 
radical e aviltante: o seu 
afastamento constitucio-
nal decidido pela maioria 
dos parlamentares brasi-
leiros.

Qualquer alternativa dará 
ao presidente enlouquecido 
a sensação de que pode tu-
do. E, sabemos, que ele não 
pode. Faz-se mister, toda-
via, que ele tenha certeza 
das suas reais limitações. 
Precisa respeitar o art. 5º 
da Constituição (XLIV): 
“Constitui crime inafiançá-
vel e imprescritível a ação 
de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado 
Democrático.”

Seria pertinente que 
os ex-presidentes da Re-
pública José Sarney, Fer-
nando Collor, Fernando 
Henrique Cardoso, Lula 
da Silva, Dilma Rousseff  e 
Michel Temer se unissem, 
deixassem as divergências 
políticas de lado, nesse 
momento crucial da vida 
nacional e, juntos, promo-
vessem um pacto pela de-
mocracia e pelo fim desse 
(des)governo, cujo titular 
entrará certamente para a 
História como o pior pre-
sidente da República do 
Brasil. A reconstrução do 
país, depois desse perío-
do negro, demorará mui-
to tempo e não podemos 
mais perder tempo.

O tempo urge.

Paulo Alonso é jornalista.

Opinião2  l Monitor Mercantil

Bolsonaro liderou 
perigosíssimos atos e ampliou 

seu isolamento político

Problemas graves estão 
na ordem do dia, como o 

desemprego de 14 milhões

Implementar a única saída não 
apontada por Bolsonaro: seu 
afastamento constitucional

Sexta-feira, 10 de setembro de 2021

Um presidente golpista
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‘RIO de olhares únicos’

Acaba de ser lançado um dos mais bonitos filmes 
sobre a Cidade Maravilhosa. Dirigido pelo documen-

tarista e fotografo Rafael Duarte, RIO de olhares únicos nos 
conecta a 5 personagens que veneram a natureza e nos 
levam a uma sensibilização da vida. Com imagens estonte-
antes, o projeto da produtora Bambalaio pode ser visto na 
plataforma Rocky Spirit.

Novo hotel em Petrópolis
Localizado em Itaipava, distrito de Petrópolis, um novo 

hotel do segmento de luxo é mais um exemplo de glamour 
na Serra. O Locanda Bela Vista, com apenas 7 apartamentos, 
numa casa histórica e café da manhã servido no quarto por 
um mordomo, tem campo de golfe e um restaurante com a 
sofisticada gastronomia que um lugar exclusivo demanda.

México em foco
Uma estátua de Cristóvão Colombo, na cidade do 

México, será substituída por uma mulher indígena, alguns 
dias antes do 200 aniversário de independência do país. 
Uma nova forma de contar a história?

Nelson Piquet
Causou espanto Nelson Piquet conduzir o Rolls-Royce do 

presidente sem máscara e sabendo que seu pai foi cassado 
pelo AI-5. Na verdade, todos no carro estavam desrespeitan-
do os protocolos da pandemia. A foto que ganhou o mundo 
é mais um exemplo de descaso com a vida.

Visitante ilustre
Quem está no Rio, por alguns dias, é o pintor francês 

Philippe Seigle, radicado na Espanha. Ex-diretor do seg-
mento de luxo da cadeia Accor e embaixador do Turismo 
do RJ, veio acertar uma nova exposição no Brasil.

Supermarket
O mercado Supermarket da Abelardo Bueno precisa 

urgente de uma repaginação na gestão e no atendi-
mento. Enviam frutas estragadas pelo delivery e não as 
trocam, embora se comprometam; deixam os motoboys 
na chuva e no sol por falta de um local específico; e 
não confirmam horário de entrega das compras feitas 
por WhatsApp.

Preço exorbitante

A lata de vinho que custa em média R$ 15 no su-
permercado ao lado está sendo vendida por R$ 35 no 
restaurante do Jardim Botânico, onde aliás não tem copo 
de vinho tinto.

Frase da semana

“Eu apoio a vacina, os livros, a Democracia e o uso 
obrigatório das máscaras. Sou contra qualquer tipo de 
aglomeração. Sou a favor do voto eletrônico, do Judiciário, 
do respeito à Diversidade, da Constituição, da liberdade 
de imprensa e do respeito ao próximo. Reconheço a 
Ciência, a Educação Inclusiva, a existência da ditadura no 
Brasil e acredito que fake news devem ser punidas. São 
meus valores e caminho com eles de cabeça erguida.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Próximos meses serão de maior  
pressão para as famílias brasileiras

O  Índice Nacio-
nal de Preços 
ao Consumidor 

Amplo (IPCA) de agos-
to foi de 0,87%, a maior 
variação para um mês 
de agosto desde 2000 
(1,31%). Os dados foram 
divulgados nesta quinta-
feira  pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Oito dos nove grupos 
de produtos e serviços 
pesquisados tiveram alta 
em agosto. A maior va-
riação (1,46%) e o maior 
impacto (0,31 p.p.) vieram 
dos Transportes. Segun-
do o IBGE, o resultado 
dos Transportes (1,46%) 
foi influenciado pela alta 
dos combustíveis (2,96%), 
acima da registrada no 
mês anterior (1,24%). 
A gasolina subiu 2,80% 
e teve o maior impacto 
individual no índice do 
mês (0,17 p.p.). Os demais 
combustíveis também su-
biram: etanol (4,50%), gás 
veicular (2,06%) e óleo 
diesel (1,79%).

A trajetória de aumen-

to da inflação - 5,67% nos 
primeiros oito meses do 
ano, já acima do teto da 
meta; e 9,68% em doze 
meses, até agosto - reflete 
a inviabilidade da política 
de Preço de Paridade de 
Importação (PPI) usada 
pela Petrobras para rea-
justar os combustíveis, se-
gundo a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP). “O 
preço dos combustíveis é 
influenciado pelos reajus-
tes aplicados nas refinarias 
de acordo com a política 
de preços da Petrobras”, 
explica o economista Clo-
viomar Cararine, do De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos, subse-
ção FUP (Dieese/FUP). 

Muitos reajustes

De janeiro a agosto, a 
estatal reajustou a gasoli-
na em suas refinarias em 
51%. No diesel, o aumen-
to nas refinarias já é de 
40%, mesmo percentual 
de alta no gás de cozinha. 
Os reajustes nas refina-

rias se refletiram no IP-
CA, impactando o bolso 
do consumidor. Segundo 
o economista, dados de-
sagregados do Dieese/
FUP mostram que, nos 
primeiros oito meses do 
ano, a gasolina teve alta de 
31,09%. No diesel, o au-
mento acumulado foi de 
28,02%. 

Etanol

O etanol também regis-
trou altas sem precedentes: 
62,26% em doze meses, 
40,75% no ano, e 4,50% em 
agosto. Os efeitos em cascata 
dos reajustes dos combus-
tíveis atingiram duramente 
também os transportes, que 
subiram 1,46% em agosto, 
exercendo forte influência 
sobre o IPCA entre os gru-
pos. No ano, a alta já acumula 
11,44%. As estatísticas reve-
lam que a deterioração no 
custo de vida dos trabalha-
dores vai mais além: o gás de 
botijão teve alta recorde de 
23,79% nos primeiros oito 
meses deste ano, acumulan-
do em doze meses, até agos-

to, 31,70%. O reflexo da alta 
do gás de cozinha foi sentido 
no item alimentação e bebi-
das, que aumentou 13,94% 
em doze meses, ou 4,77% em 
janeiro/agosto. Os aumentos 
seguem nos próximos meses, 
conforme observa Cararine. 
“As expectativas são de per-
manência ou alta dos preços. 

“Os principais motivos 
para os aumentos que es-
tão puxando a inflação 
não estão sendo atacados 
pelo governo. A Petro-
bras mantém sua política 
equivocada de preços dos 
derivados; a alimentação 
disputa demanda com o 
mercado mundial e am-
bos os setores (derivados 
e alimentos) acompa-
nham a instabilidade do 
dólar”, destaca o econo-
mista. Ele acrescenta que 
a energia elétrica, que 
também está pesando, 
sofre com problemas cli-
máticos e falta de águas 
nos reservatórios.

Os próximos meses se-
rão de maior pressão de 
preços para as famílias 
brasileiras. 

Presidente do TSE: 
‘Insulto não é argumento’
“Insulto não é ar-

gumento. Ofen-
sa não é cora-

gem. A incivilidade é uma 
derrota do espírito. A falta 
de compostura nos enver-
gonha perante o mundo. 
A marca Brasil sofre, nesse 
momento, uma desvaloriza-
ção global. Somos vítimas 
de chacota e de desprezo 
mundial.” Tendo como ba-
se essas recomendações em 
um prolongado pronun-
ciamento, o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE),  Luís Roberto Bar-
roso respondeu, nesta quin-
ta-feira, as acusações feitas, 
mais uma vez, pelo presi-
dente Jair Bolsonaro contra 
o sistema eleitoral no dia 7 
de setembro.

“Como presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
cabe apenas rebater o que 
se diz de inverídico em rela-
ção à Justiça Eleitoral. Faço 
isso em nome dos milhares 
de juízes e servidores que 
servem ao Brasil com pa-
triotismo, não o da retórica 
de palanque, mas o do tra-
balho e dedicado, e que não 
devem ficar indefesos dian-
te da linguagem abusiva e 
da mentira”, disse Barroso, 
que afirmou ser “cansativo” 
ter que “desmentir falsida-
des” cotidianamente.

Mentiras

O ministro analisou e 

rebateu ponto a ponto as 
mentiras reiteradas de Bol-
sonaro. Chegou a emular 
uma das frases bíblicas re-
petidas pelo presidente: 
“Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará”, di-
zendo “conhecereis a men-
tira e a mentira te aprisiona-
rá”.

Após lembrar que em 
democracias recentes, 
parte das novas gerações 
já não tem na memória o 
registro dos desmandos 
das ditaduras, com seu 
cortejo de intolerância, 
violência e perseguições. 
Por isso mesmo, são pre-
sas mais fáceis dos discur-
sos autoritários, ressaltou 
que “uma das estratégias 
do autoritarismo, dos que 
anseiam a ditadura, é criar 
um ambiente de mentiras, 
no qual as pessoas já não 
divergem apenas quanto 
às suas opiniões, mas tam-
bém quanto aos próprios 
fatos. Pós-verdade e fatos 
alternativos são palavras 
que ingressaram no voca-
bulário contemporâneo e 
identificam essa distopia 
em que muitos países es-
tão vivendo.”

Para o presidente do 
TSE a democracia vive um 
momento delicado em di-
ferentes partes do mundo, 
em um processo que tem 
sido batizado como reces-
são democrática, retrocesso 
democrático, constituciona-

Agrado a um e ataque a outro

lismo abusivo, democracias 
iliberais ou legalismo auto-
crático. Citou como exem-
plos  acumulados ao longo 
dos anos: Hungria, Polônia, 
Turquia, Rússia, Geórgia, 
Ucrânia, Filipinas, Venezue-
la, Nicarágua e El Salvador, 
entre outros. “É nesse clube 
que muitos gostariam que 
nós entrássemos”, ressal-
tou.

Segundo ele, em todos 
esses casos, a erosão da 
democracia não se deu 

por golpe de Estado, sob 
as armas de algum general 
e seus comandados. Nos 
exemplos acima, o proces-
so de subversão democrá-
tica se deu pelas mãos de 
presidentes e primeiros-
ministros devidamente 
eleitos pelo voto popular. 
“Em seguida, paulatina-
mente, vêm as medidas 
que desconstroem os pila-
res da democracia e pavi-
mentam o caminho para o 
autoritarismo.”

Na conversa por telefone 
intermediada pelo ex-presi-
dente Michel Temer, Bolso-
naro e o ministro Alexandre 
de Moraes (STF) combina-
ram um encontro entre os 
dois. É bom lembara que 
Moraes  será o substituto de 
Barroso na presidência do 
tribunal.

Conversa foi precedida 
da divulgação nesta quinta-
feira (9) de um texto intitu-
lado “Declaração à Nação” 
onde o presidente recua do 
tom golpista e afirma que 
nunca teve a  “intenção de 
agredir quaisquer dos po-
deres” e que os ataques ao 
STF e ao ministro Moraes 
de 7 de setembro “decorre-
ram do calor do momento”. 
Segundo o jornalista Lauro 
Jardim, do  Globo, a combi-

nação é que a reunião tenha 
mais participantes, até para 
que nada desande. Estarão 
no encontro também Mi-
chel Temer, Ciro Nogueira 
e Fabio Faria.

Mas segundo o Antago-
nista, Bolsonaro tem dito 
a auxiliares que avalia apre-
sentar “nos próximos dias” 
o pedido de impeachment 
do presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso. Também 
apurou que o presidente 
da República classificou 
como “inaceitáveis” as de-
clarações do ministro dadas 
nesta quinta-feira na sessão 
de aberturado TSE, quando 
defendeu as urnas eletrôni-
cas e disse que Bolsonaro é 
“farsante” e tenta “encon-
trar culpados” para seu fra-
casso. 



Alerj quer reduzir ICMS 
sobre os combustíveis

A Alerj está empenhada em sugerir e aprovar medidas 
que levem a um recuo nos altos preços cobrados 

no estado do Rio de Janeiro e a retomada do desenvolvi-
mento econômico. A maior batalha está sendo reduzir a 
alíquota de ICMS sobre os combustíveis. Quem viaja de 
carro para São Paulo, Paraná e Santa Catarina, por exem-
plo, nota que os preços cobrados nas bombas dos postos 
destes estados são em média R$ 1 mais baratos que no 
Rio. Por isso, os deputados, liderados pelo presidente da 
Casa, deputado André Ceciliano (PT), buscam uma forma 
de reduzir a carga tributária sobre os combustíveis por 
aqui. Isso, argumentam, levaria a uma redução no preço 
dos fretes e, em consequência, nos preços finais dos pro-
dutos, principalmente os alimentícios.

Recuo no querosene  
de aviação

Semana passada a Alerj teve uma primeira vitória para 
reduzir a carga tributária dos combustíveis: o governador 
Cláudio Castro sancionou a lei que reduz o ICMS sobre 
o querosene de aviação. O combustível representa entre 
35% e 40% dos custos de voo das companhias aéreas. 
Muitas delas transferiram seus voos internacionais para 
São Paulo, onde a alíquota de ICMS era melhor, e agora 
devem voltar a operar a partir do Galeão.

Sem homenagem aos 
condenados por feminicídio

A deputada Zeidan (PT) 
é a autora do projeto de lei, 
em tramitação na Alerj, que 
proíbe no estado nomear 
equipamentos públicos e 
logradouros, como escolas, 
unidades de saúde, rodovias, 
praças, ruas e estádios, entre 
outros, com nomes de pes-
soas condenadas por crimes 
de feminicídio ou violência doméstica e familiar contra as 
mulheres. O projeto de lei também proíbe órgãos públicos 
de homenagear ou condecorar os condenados.

Assessor de imprensa
A Escola do Legislativo do Rio (Elerj) promove na 

próxima segunda-feira (13), às 13h30, a palestra “O 
papel do assessor de imprensa para políticos”, que será 
ministrada por Débora Batista, jornalista e assessora de 
imprensa com mais de 15 anos de experiência na área. A 
atividade será no formato híbrido, com público limitado 
no auditório e transmissão ao vivo pela página da Elerj no 
Facebook. Inscrições gratuitas podem ser feitas através do 
link: bit.ly/3fUdMSN

Rodrigo Maia volta em abril
Rodrigo Maia (sem parti-

do), que deixou de defender 
o Rio de Janeiro em Brasília, 
como deputado federal, para 
ser secretário de Projetos e 
Ações Estratégicas do gover-
no Dória, em São Paulo, deve 
apresentar um pacotão de 
PPPs e concessões até o final 
de setembro. Maia tem pressa em mostrar serviço aos 
paulistas. Em abril, o parlamentar terá de se desincompat-
ibilizar da Secretaria para disputar a reeleição aqui no Rio. 
Difícil vai ser explicar ao eleitor esse “ano sabático” em 
São Paulo, dando as costas para os problemas do Rio de 
Janeiro.
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  Deputada Zeidan

Corona é a marca  
mais poderosa da AL
Quatro bancos brasileiros no Top 10

As 100 marcas mais 
valiosas da Amé-
rica Latina per-

deram 17% do valor em 
relação a 2020, segundo a 
Brand Finance, a principal 
consultoria independente 
de avaliação intangível cujos 
rankings estão em confor-
midade com a ISO 10668 e 
a ISO 20671 de avaliação e 
avaliação de marcas, respec-
tivamente, e que contribui 
com seu banco de dados 
de valor de marca para criar 
um dos indicadores do Ín-
dice global de Inovação da 
ONU (GII). Isso é revelado 
pelo ranking Brand Finance 
Latam 202.

As 100 marcas mais va-
liosas da Latam perderam 
US$ 24.704 milhões (US$ 
24,7 bi) em valor de mar-
ca, 17% a menos do que 
somaram em 2020. Solo 21 
marcas aumentam em va-
lor de marca em relação a 
2020, enquanto 74 das 100 
marcas analisadas perdem o 
valor.

México e Brasil domi-
nam com 40 e 34 marcas, 
respectivamente, presentes 
no ranking. O México, que 
incorpora mais 3 marcas ao 
ranking de 2021, aumenta o 
percentual de contribuição 
de valor em 45,3% (42% 
em 2020). Pelo contrário, o 
Brasil tem 2 marcas a me-
nos (34) e sua contribuição 
no valor da marca diminui 
de 38% para 36%.

Ao todo, as 6 marcas ar-
gentinas no ranking são as 
que mais subiram este ano 
(+24%). Pelo contrário, a 
soma das 9 marcas chilenas 
é a que mais perdeu valor 
(-34%), seguida pelas 34 
brasileiras (-22%) e pelas 6 
colombianas (-19%).

Bancos

Por setores, as marcas 
que mais contribuem em va-
lor de marca para o ranking 
pertencem a bancos (25%, 
21 marcas), cervejas (18%, 
12 marcas), varejo (13%, 
17 marcas), petróleo e gás 
(12%, 6 marcas) e teleco-
municações (10%, 8 mar-
cas). As demais marcas do 
ranking pertencem funda-
mentalmente aos setores de 
alimentos, mineração, enge-
nharia e construção, bebi-
das e cosméticos e cuidados 
pessoais.

O único setor cujas mar-
cas sobem em valor de mar-
ca e aumentam sua contri-
buição para o valor total do 
ranking é cosméticos & cui-
dados pessoais (+19%). Os 
demais caem, em maior ou 
menor grau: telecomunica-
ções (-25%), petróleo e gás 

e engenharia e construção 
(-21%), cervejas (-20%) ou 
bancário (-19%).

A Corona continua sen-
do a marca mais valiosa 
do ranking da América 
Latina, com um valor de 
US$ 5.882 milhões, 27,8% 
a menos do que em 2020. 
A marca mexicana de cer-
veja mais do que dobrou 
seu valor de marca desde 
20217 passando de US$ 
2.130 milhões em 2017 pa-
ra US$ 4.957 milhões em 
2021.

Top 10

O top 10 é distribuí-
do apenas por dois países: 
México (6 marcas: Corona, 
Pemex, Claro, Victoria, Mo-
delo e Bodega Aurrerá) e 
Brasil (4 marcas: Itaú, Ban-
co do Brasil, Caixa e Bra-
desco).

A brasileira Suzano é 
que mais cresce em valor 
de marca este ano (+103% 
em 63º lugar). Bodega 
Aurrerá experimenta a 
maior subida no top 10 
da posição 16 para 10 na 
tabela. As maiores quedas: 
Liverpool e Renner, am-
bos do setor de distribui-
ção, caíram -45% e -44,4% 
respectivamente, seguidos 
pelo Bradesco brasileiro 
(-41,6%), pela Argentina 
YPF (-37,4%) e pelo BCI 
chileno (-37,1%).

Segundo o estudo, a 
Renner do Brasil é a marca 
mais forte do ranking para 
a América Latina. Com uma 

pontuação de 89,1, 2,7 pon-
tos abaixo de 2020 e uma 
classificação AAA e apesar 
de perder 44,4% em valor 
de marca. Uma das maiores 
quedas no ranking. Funda-
da em 1965, a Renner é um 
dos maiores grupos de dis-
tribuição de moda do Bra-
sil. A empresa conta com 
quatro marcas: Lojas Ren-
ner, que vende roupas mas-
culinas, femininas e infantis, 
calçados e acessórios; Ca-
micado, decoração e têxtil 
caseiro; Yocuom, moda jo-
vem; e Ashua, especializada 
em plus sizes. A Renner está 
sediada na cidade de Porto 
Alegre e emprega 20 mil 
trabalhadores.

Bodega Aurrerá, marca 
mexicana de supermerca-
dos, é a marca que mais so-
be na força da marca (+21 
pontos). Com uma pontu-
ação de 85,2, sobe 77 po-
sições no ranking de força 
para ficar entre os 10 pri-
meiros (em 9º lugar).

Corona, apesar de ser 
a marca mais valiosa, em 
termos de força da mar-
ca só aumentou 6 pontos 
(78 – 84).

A Lojas Americanas, 
marca brasileira de distri-
buição, sobe 20 posições no 
ranking de valor da marca 
para o 39º lugar (+16,2%). 
A marca mexicana de bebi-
das Del Valle sobe 20 posi-
ções no ranking, de 89 para 
69 (+10,5%).

Já estudo da Tiendeo 
apontou que 77% dos brasi-
leiros se sentem frustrados 

com suas marcas favoritas e 
que consumidores afirmam 
que as lojas físicas dominam 
a arte da fidelização melhor 
do que as virtuais.

Segundo o levantamen-
to, o reembolso das com-
pras que fizerem é a forma 
mais eficaz de conquistá-
-los, conforme afirmam 
41% das pessoas que par-
ticiparam da pesquisa. 
Descontos em produtos 
ou atividades de entreteni-
mento como shows, even-
tos esportivos ou acesso 
VIP a experiências exclu-
sivas motivam de forma 
especial a 30% dos entre-
vistados.

A plataforma revela ou-
tra descoberta importante: 
no auge do e-commerce, 
apenas 14% são a favor do 
frete grátis contra 13% dos 
consumidores que continu-
am em busca das melhores 
promoções. Finalmente, 
apenas 2% escolheram os 
prêmios como uma forma 
útil de fidelidade.

Ainda de acordo com o 
estudo, 42% dos consumi-
dores brasileiros afirmam 
que ir direto às lojas físicas 
é garantia de satisfação, 
pois sabem melhor do que 
ninguém como merecer 
sua fidelidade. Enquan-
to 25% dos entrevistados 
consideram que nas lojas 
online encontram bons 
motivos para se manterem 
fiéis e 33% reconhecem o 
esforço realizado por am-
bos os canais com ações 
de fidelização.
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RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020 e 2019  
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1 - Histórico e Contexto Operacional: A RioCard Tecnologia da Informação 
S.A. (“RiocardTI” ou “Companhia”) foi constituída em 10 de setembro de 2007, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro e tem por objetivo a prestação de ser-
viços de desenvolvimento e operação de sistemas de tecnologia da informa-
ção, podendo para tal desenvolver e/ou adquirir software, adquirir ou alugar 
equipamentos de informática (computadores e periféricos) para todas as ne-
cessidades de gestão das informações e processamento de dados do Sistema 
de Bilhetagem Eletrônica (“SBE”) do setor de transportes coletivos de passa-
geiros do estado do Rio de Janeiro, podendo também prestar serviços de de-
senvolvimento e gestão de informações ou processamento de dados para 
outras Companhias que venham a se utilizar comercialmente dos sistemas de 
bilhetagem eletrônica. A Companhia foi contratada pela Federação das Em-
presas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (“FE-
TRANSPOR”) para a prestação de serviços e oferecer soluções personaliza-
das em meios eletrônicos de pagamento relacionados a Lei do Vale 
Transporte nº 7.418/85 e das Leis do Bilhete Único Intermunicipal nº 5.628/09 
e Lei Municipal nº 5.210/10. A Fetranspor é o principal cliente da Companhia e 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a receita bruta dos serviços 
prestados para a Fetranspor é superior a 96% do total da receita auferida pela 
RiocardTI. Indiretamente a Fetranspor possui o controle da Companhia, atra-
vés da holding RioPar Participações S.A. (“RioPar”). A Lei nº 5.628/2009, com 
vigência a partir de 1º de fevereiro de 2010, instituiu o Bilhete Único Intermu-
nicipal (“BUI”) na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, estabe-
lecendo o subsídio do Estado no transporte intermunicipal. Bilhete Único Inter-
municipal - BUI: Em 27 de Janeiro de 2010, a RioCardTI celebrou o Termo de 
Convênio 01/2010 (“Convênio/2010”) com a Secretaria de Estado de Trans-
portes (“SETRANS”), para operacionalização do Bilhete Único Intermunicipal 
(“BUI”) com intuito de propiciar o repasse dos subsídios provenientes do Fun-
do Estadual de Transportes às concessionárias e permissionárias de transpor-
te público. O Convênio/2010 estabelece que a Companhia realize o processa-
mento das informações de utilização do BUI e o repasse dos subsídios as 
transportadoras, de acordo com as regras estabelecidas pela SETRANS. (vide 
nota 5). A Companhia celebra o décimo primeiro aditivo do Termo de Convê-
nio/2013, cuja a vigência é de 01/01/2020 a 31/12/2020, mantendo as carac-
terísticas operacionais do quinto aditivo de 31/12/2016, que incluiu um prazo 
de 15 dias úteis para a Companhia responder possíveis não conformidades no 
processamento de transações do BUI, caso seja identificado pela auditoria da 
SETRANS. Atualmente o aditivo décimo segundo do Termo de Convênio/2013 
foi celebrado para a vigência de 01/01/2021 a 31/06/2021, mantendo as mes-
mas características do aditivo anterior. Bilhete Único Municipal do Município 
de Niterói - BUN: Em 23 de Dezembro de 2019, o Município de Niterói, por 
intermédio de sua Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade assinou o 
contrato nº 003/2019 com RioCard Tecnologia da Informação S.A “RiocardTI”, 
que tem por finalidade a operacionalização do Bilhete Único Municipal do Mu-
nicípio de Niterói “BUN”. (Vide nota 5). Mensalmente e previamente à ocorrên-
cia das integrações, a Prefeitura de Niterói, até o 7º (sétimo) dia útil do mês 
corrente, transfere os recursos (subsídio) necessários para execução do obje-
to do contrato nº 003/2019. Cabe a RiocardTI processar e repassar diariamen-
te os valores dos subsídios, que fazem parte do Fundo Municipal de Transpor-
tes, às Concessionárias. Atualmente o valor do subsídio é de R$ 4,00 (quatro 
reais) por viagem e o prazo de vigência do contrato nº 003/2019 é de 60 (ses-
senta meses) a partir de 19/12/2019. Efeitos da pandemia do COVID-19: Em 
Janeiro/2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o CO-
VID-19 era uma pandemia, ou seja, uma emergência de saúde global. Por 
conta disso, os governos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, bem 
como várias entidades do setor privado, tomaram decisões que impactaram 
no grau de incerteza dos agentes econômicos e geraram impactos nas previ-
sões para o ano de 2020. Na situação atual de isolamento social e uso de 
home office por parte das empresas, a receita proveniente da bilhetagem dos 
modais que fazem uso do cartão de transporte RioCard teve uma queda de 
39% (ressarcimento do transporte dez/20 vs dez/19), impactando diretamente 
na receita de transação, principal faturamento da companhia. Para contrapor 
a queda acentuada da receita, ações foram tomadas pela alta administração 
para minimizar o impacto na tentativa de reequilibrar o fluxo de caixa, tais 
como: a) Redução do consumo de processamento de dados com a IBM; b) 
Retirada de links de redundância de transmissão de dados dos validadores e 
das lojas; c)    Paralisação de serviços de suporte ao controle da operação de 
Vans; d)    Retirada da segurança predial da recepção do escritório corporati-
vo; e)   Redução das contas variáveis de consumo (energia, água e adminis-
trativo em geral) devido a adoção do regime de home office. Em um cenário 
conservador e contando com o início da vacinação, projetamos um aumento 
na receita de transação em 37%, custos variáveis atrelados a receita sofreram 
o mesmo aumento. As despesas continuaram no mesmo patamar, sem proje-
ções de gastos fora da curva. Dentro do cenário incerto da volta das atividades 
habituais, a Diretoria irá revisitar o orçamento e suas projeções conforme mu-
danças significativas que possam impactar o fluxo de caixa da companhia. A 
Alta Administração teve como objetivo diminuir o impacto nas demonstrações 
financeiras e no fluxo de caixa da companhia, realinhando o orçamento de 
2020 para a realidade que agora se configura. As despesas/custos tiveram 
uma redução de 5%, mas com a queda da receita de transações (41%), a 
Companhia solicitou a Riopar (sócia majoritária) um aporte de R$ 3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil reais) para manter o equilíbrio financeiro. Devi-
do a manutenção da queda da receita no início de ano de 2021, a companhia 
solicitou ao sócio majoritário (Riopar), mútuos adicionais de R$2.100 (dois mi-
lhões e cem mil reais) em Mar/21 e R$3.000 (três milhões de reais) em Abr/21 
para reequilibrar o caixa. Migração da Bilhetagem: A Riopar passará a ser 
responsável pela arrecadação e ressarcimento dos créditos de vale transporte 
do Estado do Rio de Janeiro. Em mar/21 a receita de prestação de serviço que 
a companhia possui com a Fetranspor (transação) foi transferida para a Rio-
par, passando essa a ser o principal  cliente. 2 - Base de Preparação para as 
Demonstrações Financeiras: 2.1  Declaração de conformidade para as 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elabora-
das e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, 
os procedimentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovado pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. A emissão das demonstrações financeiras da Compa-
nhia foi aprovada pelo Conselho de Administração em 11 de agosto de 2021. 
2.2 Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto aqueles mensurados ao valor justo por 
meio do resultado. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação: As de-
monstrações financeiras estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. 2.4. Uso de estimativas: A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a Adminis-
tração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e des-
pesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisa-
das e em quaisquer futuros afetados. 3 - Resumo das Principais Práticas 
Contábeis: 3.1. Apuração do resultado e reconhecimento de receita: Re-
ceitas e despesas são reconhecidas nas demonstrações financeiras de acor-
do com o período de competência em que ocorreram. 3.2. Resultados abran-
gentes: Em suas demonstrações financeiras, a Companhia não apresentou a 
Demonstração dos Resultados Abrangentes para os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018, por motivo de não existir nenhum resultado que 
se caracterize como abrangente. 3.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e 
títulos e valores mobiliários de conversibilidade imediata em montante conhe-
cido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
As aplicações financeiras estão classificadas como ativos financeiros, mensu-
radas ao valor justo por meio do resultado. 3.4. Contas a receber de clientes: 
Referem-se, principalmente, aos valores a receber pela prestação de serviços 
faturados ou não nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. 
Será constituída provisão para créditos incobráveis em montante considerado 
suficiente pela Administração, desde que a recuperação de crédito seja consi-
derada duvidosa. 3.5. Partes relacionadas a terceiros: A Empresa reconhe-
ce como partes relacionadas as transações financeiras com as Empresas liga-
das e sócios de forma direta ou indireta. 3.6. Imobilizado: O imobilizado está 
registrado ao custo histórico deduzido da depreciação acumulada, ajustados 
aos seus valores de recuperação, quando aplicável. Os bens adquiridos por 
meio de contratos de arrendamento financeiro foram reconhecidos como ativo 
imobilizado. Estão sendo amortizados pelo prazo do contrato de arrendamen-
to. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na 
Nota 8 e leva em consideração o tempo estimado de vida útil econômica dos 
bens, revisada anualmente e ajustada de forma prospectiva, quando aplicável. 
3.7. Intangível: Os ativos intangíveis estão representados, substancialmente, 
por softwares. É mensurado no reconhecimento inicial ao custo de aquisição 
e, posteriormente, deduzido da amortização acumulada e perdas do valor re-
cuperável, quando aplicável. 3.8. Redução ao valor recuperável de ativo: 
Define procedimentos visando assegurar que os ativos da Companhia não 
estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. Caso existam evidências claras de que 
os ativos estejam avaliados por valor não recuperável no futuro, a Companhia 
deverá imediatamente reconhecer a desvalorização por meio da constituição 
da Provisão para perdas. A avaliação é feita através do teste de “impairment”, 
que visa evidenciar e mensurar a perda de capacidade de recuperação do 
valor contábil dos ativos. 3.9. Imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são apura-
dos conforme a legislação vigente, tendo alíquotas de 15%, acrescido do adi-
cional de 10% para o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de 
renda e 9% sobre lucro tributável para contribuição social sobre lucro líquido. 
Os ajustes ao resultado contábil decorrentes de despesas temporariamente 
não dedutíveis ou de receitas temporariamente não tributáveis geram ativos 
ou passivos fiscais diferidos. As antecipações ou valores passíveis de com-
pensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo 
com a previsão de sua realização. 3.10. Provisões para contingências: A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A Companhia 
registra provisões para contingências no passivo circulante e no não circulan-
te, de acordo com a estimativa de prazo de liquidação. 3.11. CPC 06 (R2) – 
IFRS - Arrendamentos: O CPC 06 (R2), que substituiu o CPC 06 (R1) e as 
respectivas interpretações a partir de 1º de janeiro de 2019, estabelece os 
princípios para o reconhecimento de arrendamentos e introduz mudanças na 
contabilização de arrendamentos por arrendatários, pois elimina a distinção 
entre arrendamentos operacionais e financeiros. De acordo com a norma CPC 
06 (R2), todos os arrendamentos devem ser apresentados nos balanços patri-
moniais através do reconhecimento de um ativo de direito de uso e um passivo 
de arrendamento correspondente ao valor presente dos pagamentos do arren-
damento devido durante o prazo razoavelmente certo do arrendamento. A 
Norma CPC 06 (R2) afeta, portanto, a apresentação de transações de arren-
damento na demonstração do resultado (com despesa de aluguel substituída 
por uma despesa de depreciação e despesa de juros) e na demonstração dos 
fluxos de caixa (os pagamentos de arrendamento, representando pagamento 
de juros e pagamento do passivo em aberto, impactam fluxo de caixa das ati-
vidades financeiras). A Companhia tomou a decisão de fazer a transação do 
CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019 utilizando a abordagem retros-
pectiva simplificada, sem reapresentar as demonstrações financeiras para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (apresentação de acordo com o 
CPC  06 (R1)) e sem reavaliar se o contrato contém ou não componente de 
arrendamento na data inicial do contrato. O impacto na Companhia foi basica-
mente na conta referente a aluguéis, as despesas foram revertidas e converti-
das em direito de uso no imobilizado, conforme determinado em norma. (vide 
nota 8). 3.11. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido nos balan-
ços quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gera-

dos em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido nos balanços quando a Companhia 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. 3.12. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas: a) Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras 
da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e 
adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, 
ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na 
data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a es-
sas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. b) Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes 
de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza 
em estimativas nas datas dos balanços, envolvendo risco significativo de cau-
sar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo 
exercício financeiro. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não fi-
nanceiros: Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor 
contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 
valor justo menos custos de venda ou o seu valor em uso. c) Valor justo de 
instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei-
ros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados 
ativos, ele é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método 
de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam na-
queles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for 
viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o 
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, 
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas 
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos 
instrumentos financeiros. 
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: 2020 2019
Caixa e bancos 23 16
Aplicações financeiras de liquidez imediata 700 8.152

723 8.168
Referem-se a títulos privados aplicados em Certificados de Depósitos Ban-
cários (“CDB”) e/ou Compromissada DI, contratados junto a entidades finan-
ceiras de primeira linha, vinculados a taxas pós-fixada (ou pré-fixada) e com 
rentabilidade média sobre DI CETIP (“CDI”) de 90% (marcação a mercado 
e taxa nominal na curva). Estes títulos têm alta liquidez e são prontamente 
conversíveis em um montante conhecido de caixa, dentro do prazo de 90 dias, 
estando sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
5 - Aplicação Financeira - Bilhete Único: 2020 2019
Banco Itaú e Bradesco – SBE (i) 5.060 11.252
Banco Itaú – BUN SBE (ii) 2.935 2.114

7.995 13.366
(i) Os recursos provenientes desse convênio enquanto não forem utilizados 
para o repasse, são obrigatoriamente aplicados em entidades financeiras de 
primeira linha, com liquidez imediata, em operações de curto prazo lastreadas 
em títulos públicos. As despesas ou receitas financeiras decorrentes desse in-
vestimento não impactam o resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a 
Companhia opera como uma câmara de compensação, repassando os recur-
sos recebidos para as concessionárias e permissionárias. As operações finan-
ceiras dos recursos recebidos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete 
Único Backoffice (“BUBKF”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas 
à SETRANS. O convênio está sujeito à fiscalização da SETRANS, Auditoria 
Geral do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Em 31 de dezembro de 
2020 foram registrados R$5.060 (R$11.252 em 2019) no ativo em contrapar-
tida do mesmo valor no passivo, circulante. (vide nota 1). (ii) Os recursos pro-
venientes desse convênio enquanto não forem utilizados para o repasse, são 
obrigatoriamente aplicados em entidades financeiras de primeira linha, com 
liquidez imediata, em operações de curto prazo lastreadas em títulos. As des-
pesas ou receitas financeiras decorrentes desse investimento não impactam o 
resultado financeiro da RiocardTI, uma vez que a Companhia opera como uma 
câmara de compensação, repassando os recursos recebidos para as conces-
sionárias e permissionárias. As operações financeiras dos recursos recebi-
dos são disponibilizadas no site eletrônico Bilhete Único de Niterói Backoffice 
(“BUBKFN”) e quinzenalmente é enviada prestação de contas à Secretaria Mu-
nicipal de Niterói. O contrato está sujeito à fiscalização da Secretária Municipal 
de Niterói. Em 31 de dezembro de 2020 foram registrados R$2.935 (R$2.114 
em 2019) no ativo em contrapartida do mesmo valor no passivo, circulante. (vide 
nota 1). 6 - Contas a Receber de Clientes: A Administração monitora suas 
contas a receber de clientes em 31 de dezembro de 2020 e 2019 constituindo 
provisão para créditos incobráveis para os seus recebíveis com risco provável 
de não recebimento, podendo ser tratado para fins tributários como dedutível ou 
indedutível. O saldo de contas a receber apresenta a seguinte composição por 
faixa de vencimento.

2020 2019
A vencer

De 1 a 89 dias 51 36
De 90 a 179 dias 95 6

     A partir de 180 dias 1.017 942
1.163 984

   (-) Provisão para créditos incobráveis (1.112) (948)
51 36

7 - Impostos a Recuperar: 2020 2019
IRRF 2.191 1.744
CSLL 959 1.447
Pis retido na fonte 39 26
Cofins retido na fonte 165 116
Outros - 9

3.354 3.342
Os saldos são representados por créditos tributários referentes à retenção na 
fonte de aplicações financeiras e por saldos credores na apuração dos impos-
tos. Os mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os 
diferentes períodos prescricionais, prevista em legislação específica.

Relatório da Administração
Prezados acionistas, A Administração da Riocard Tecnologia da Informação S.A. (“Companhia”) apresenta aos 
seus acionistas, em conjunto com as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes, o Relató-
rio da Administração referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Mensagem da Administração: 
O ano de 2020 trouxe enormes desafios a RioCard TI, em função da pandemia, iniciada em Março de 2020. Vimos 
o número de transações processadas pela empresa reduzir em 43%, muito em função da redução das transações 
de gratuidade 58% (de 470,8 milhões em 2019 para 199,4 milhões de transações em 2020) e transações valoradas 
38% (de 1.405,5 milhões em 2019 para 870,7 milhões de transações em 2020). Outras receitas também sofreram o 
efeito da crise, reduzindo 75% (de R$ 10,5 milhões em 2019 para R$ 2,9 milhões em 2020); estes efeitos somados 
fizeram que a receita operacional líquida reduzisse em 46% (de R$ 60,8 milhões em 2019 para R$ 32,9 milhões em 
2020). Para tentar compensar esta redução da receita a empresa empreendeu um programa amplo de revisão, corte e 
renegociação de despesas, permitindo que a soma de custos e despesas reduzisse em 5% (de R$$ 50,3 milhões em 
2019 para R$ 47,7 milhões em 2020). Alguns exemplos das medidas tomadas: a) Redução do consumo de processa-
mento de dados com a IBM + desconto de R$280 mil referente à negociação da troca do storage; b) Retirada de links 
de redundância de transmissão de dados dos validadores e das lojas e troca do link Assembleia 10 x Hortolândia; c) 
Troca do suporte Oracle Database pela Rimini com redução de 50% do custo (R$ 300 mil); d) Paralisação de serviços 
de suporte ao controle da operação de Vans; e) Retirada da segurança predial da recepção do escritório corporativo; 
f) Redução das contas variáveis de consumo (energia, água e administrativo em geral) devido a adoção do regime 
de home office; A redução em despesas não foi suficiente para compensar a redução das receitas, resultando em 
um prejuízo de R$ 14,1 milhões, contra um lucro de R$ 7,3 milhões em 2019. A empresa utilizou as suas reservas de 
caixa para manter a sua operação até que as transações voltassem ao patamar pré-crise, mas com a continuidade da 
pandemia se viu obrigada a pedir auxílio financeiro ao seu acionista majoritário através de um mútuo no valor de R$ 
3,5 milhões no dia 15/12/2020. Medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia do ponto de vista de Recursos 
Humanos: a) Implementação do teletrabalho, a partir da semana de 16 de março de 2020, para todas as funções que 
pudessem operar desta forma; b) Redução Jornada e Salário – Lei 14.020/20: Adesão às orientações trabalhistas 
definidas, como a redução de jornada e salário – sendo 50% para os cargos de direção e 25% para as demais funções 
- durante 90 dias; c) Saúde: Criação do Espaço Saúde no Portal para comunicados permanentes e orientações sobre 
o Covid-19. Orientações sobre Médico na Tela, Atestados médicos e Reembolso para o Teste Covid; d) Férias: Flexi-
bilização da programação anual de férias, possibilitando ajustes nas programações realizadas anteriormente; e) Bene-
fícios: Flexibilização dos benefícios Refeição, Alimentação e VT. Prorrogação de parcelas do Empréstimo Consignado. 
Novo Convênio: Gympass; f) Adequações Ambiente de Trabalho: Realização de adequações nos espaços físicos do 
escritório, em conjunto com as áreas Administrativa, Comunicação e PCM - Medicina e Segurança do Trabalho; g) 
Teletrabalho: Formalização da modalidade de teletrabalho com Aditivo ao Contrato de Trabalho, Cartilha e Norma 
com as devidas orientações; h) Treinamento: Foco em ações de desenvolvimento e integração no formato online (ex.: 
Líder Mais, Equipe Mais, Atendimento Mais e Código de Conduta); i) Plano de Saúde e Odonto: Adequações no Plano 
de Saúde e Odontológico, proporcionando valores acessíveis para inclusão de dependentes. Estrutura Societária
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Desempenho Operacional da Companhia: A Riocard TI, criada com o objetivo de desenvolver e operar soluções 

tecnológicas de meios de pagamento eletrônico para o transporte público do Estado do Rio de Janeiro e em articula-
ção com a sua controladora Riopar, opera em 42 municípios possuindo 8,2 milhões de usuários cadastrados, entre 
passageiros pagantes e gratuidades, além de 38,2 milhões de cartões valorados e vale transporte registrados. É tam-
bém operadora do sistema de vale transporte instituído pela Lei Federal 7.418/1985. Na gratuidade são 2,7 milhões de 
cartões, distribuídos entre Sênior, Estudantes de escolas públicas, Estudantes de universidades, Vale Social e Espe-
cial. Implantou e também opera tecnologicamente o benefício do Bilhete Único Intermunicipal, o Bilhete Único Carioca 
e o Bilhete Único de Niterói, benefícios esses que representam aproximadamente 23 milhões de transações mensais. 
Por trás de toda essa operação que atinge 5 milhões de transações por dia, existe uma sofisticada infraestrutura com-
putacional que engloba 2 mainframes, 7 servidores físicos, 228 servidores virtuais, 24 mil validadores, processamento 
em cloud, inteligência artificial, data analytics e uma equipe altamente qualificada. Promovendo evoluções tecnológi-
cas e de produtos, foram implantados: • Migração de Cartões (Mifare Classic para Plus - continuação); • Implantação 
de monitoração de performance e detecção de problemas com o CA APM; • Implantação do Projeto Escolar Campos; 
• Implantação do Projeto Escolar Técnico; • Implantação de cluster de servidor para alta disponibilidade do serviço de 
validadores online; • Implantação de base de dados ODS + ferramenta Golden Gate; • WiFi Controller Based + Blo-
queio Dual Homed (melhoria da gestão e segurança do WiFi corporativo); • Migração de serviços Java do mainframe 
para Linux Intel (MAS + WebSphere em Linux); • Implantação da Nova Central de Serviços; • Criação de mais de 40 
painéis do Qlik; • Mais de 4.500 chamados atendidos na Central de Serviços; • Execução de Testes de Segurança 
(Pentests); • Compliance Digital (Requisitos da LGPD); • Implantação de ações do PESI (Planejamento Estratégico de 
Segurança da Informação); • Conscientização e Treinamento em Segurança da Informação (vídeos, Quiz e Campanha 
de Phising); • Gestão de Vulnerabilidades, de acessos web dos colaboradores, dos acessos aos sistemas corporati-
vos, tratativas dos incidentes do SOC (Security Operation Center) e das ferramentas de antivírus e criptografia; • Re-
novação dos contratos de Telecom e implantação de rede SDWAN; • Implantação do controle sistêmico de validadores 
+ chip SAM por operadora; • Troca de todos os chips SAM e atualização sistêmica em Campos; • Implantação da nova 
matriz de integração para Teresópolis; • Implantação de controle de segurança os cartões Mifare Plus para combate à 
fraude por Replay Attack; • Desenvolvimento e implantação de automação para tratamento do TELOG; • Implantação 
de nova versão da Hotlist Online x SBE; • Desenvolvimento de sistema automatizado para preparação de servidores 
V3LAN; • Viabilização técnica para o trabalho em Home Office; Dividendos: Em 18 de Janeiro de 2021, após reali-
zação da AGO onde foram aprovadas as demonstrações financeiras de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, o acionista 
majoritário, único presente, deliberou que os lucros auferidos seriam alocados em uma conta de Reserva Especial. 
A decisão foi embasada pelo conhecimento do prejuízo do ano de 2020, o que tornaria a distribuição de dividendos 
incompatível com a situação financeira conforme prevista no § 4 º do art. 202 da LSA.  A Administração acertadamente 
tomou as medidas necessárias para manter o fluxo financeiro equilibrado. Orçamento de Capital: A Administração 
visando equilibrar o fluxo financeiro da companhia elaborou plano de Orçamento de Capital, explicitando a necessi-
dade de aportes para suprir necessidade de caixa. Em 2021 a empresa necessitará de um aporte dos seus acionistas 
no valor de R$ 15,5 milhões para equilibrar seu caixa e repagar os mútuos contratados, precisará também rever a 
operação da empresa para equilibrar sua necessidade de caixa. Nos anos subsequentes, considerando a obtenção 
de um equilíbrio na sua operação, o orçamento de capital se limitará a R$ 100 mil/ano. Auditoria: As demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício de 2020 foram auditadas pela Lopes, Machado Auditores - BKR e 
divulgadas aos acionistas na forma do artigo 133 da Lei das S.A.. Agradecimentos: A Administração agradece aos 
seus acionistas, clientes, fornecedores, instituições financeiras e demais colaboradores, o apoio e a confiança deposi-
tados e, em especial, aos seus funcionários pelo comprometimento, dedicação, empenho e esforço. A Administração. 
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021. Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva - CPF: 003.774.717-71; Armando 
Galhardo Nunes Guerra Junior - Presidente Executivo - CPF: 277.764.336-91.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reservas de 
lucros

Lucros/
(Prejuí-

Ca- Reten- zos)

Nota
pital 

social
Le-
gal

Esta-
tutária

ção de 
lucros

acumu-
lados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019 100 20 111 10.998 - 11.229
   Lucro líquido do exercício 7.312 7.312
     Reserva estatutária - - 73 - (73) -
     Reserva de retenção de 
lucros - - - 7.239 (7.239) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100 20 184 18.237 - 18.541
   Prejuízo do exercício (14.093) (14.093)
     Reserva de retenção 
de lucros 14 - - - (14.093) 14.093 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 100 20 184 4.144 - 4.448

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Nota 2020 2019
Receita operacional líquida 15 32.934 60.826
Custos dos serviços prestados 16 (38.907) (41.600)
Lucro bruto (prejuízo) (5.973) 19.226
Receitas (Despesas) operacionais
  Gerais e administrativas 17 (8.270) (9.141)
  Reversão/Provisões para contingências 179 373
  Outras receitas/despesas operacionais (780) (3)

(8.871) (8.771)
Resultado antes do resultado financeiro (14.844) 10.455
  Receita financeira 1.168 703
  Despesa financeira (79) (248)
Resultado financeiro, líquido 18 1.089 455
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de 
renda e contribuição social (13.755) 10.910
  Imposto de renda e contribuição social - corrente - (3.789)
  Imposto de renda e contribuição social - diferido 19 (338) 191

(338) (3.598)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (14.093) 7.312
Lucro líquido (prejuízo) por ação (14,09) 7,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

Nota 2020 2019
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4 723 8.168
  Aplicação financeira - Convênio BUI/BUN 5 7.995 13.366
  Contas a receber de clientes 6 51 36
  Impostos a recuperar 7 3.354 3.342
  Outras contas a receber 80 130

12.203 25.042
Não Circulante 
  Partes relacionadas e terceiros 12 3.001 5.312
  Depósitos e cauções 10 24
  Tributos diferidos 19 1.412 1.750

4.423 7.086
  Imobilizado 8 1.376 1.548
  Intangível 9 2.215 3.277

8.014 11.911
20.217 36.953

 Nota 2020 2019
Passivo
Circulante
  Fornecedores 284 405
  Arrendamento mercantil 244 488
  Contas a pagar - Convênio BUI/BUN 5 7.995 13.366
  Obrigações sociais e trabalhistas 10 2.997 2.809
  Impostos a recolher 11 186 427

11.706 17.495
Não Circulante 
  Partes relacionadas e terceiros 12 3.561 60
  Arrendamento mercantil - 176
  Provisões para contingências 13 502 681

4.063 917
Patrimônio Líquido 14
  Capital social 100 100
  Reservas de lucros 4.348 18.441

4.448 18.541
20.217 36.953 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
  Lucro líquido (prejuízo) do exercício (14.093) 7.312
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com re-
cursos provenientes (utilizados nas) atividades operacionaos:
  Provisão para contingências (179) (373)
  Tributos diferidos 338 (191)
  Depreciação e amortização 1.343 1.888

(12.591) 8.636
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais:
  Contas a receber de clientes (15) (9)
  Impostos a recuperar (12) (297)
  Outras contas a receber 50 26
  Depósitos e cauções 14 (3)
  Fornecedores (121) (1.545)
  Obrigações sociais e trabalhistas 188 80
  Impostos a pagar (241) (395)
  Outras contas a pagar - (222)

(137) (2.365)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades 
operacionais (12.728) 6.271
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento:
  Imobilizado 41 (1.169)
  Intangível (150) (834)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento (109) (2.003)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
  Arrendamento mercantil (420) 253
  Partes relacionadas e terceiros 5.812 (3.069)
Recursos líquidos gerados (aplicados) nas atividades de 
financiamento 5.392 (2.816)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (7.445) 1.452
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.168 6.716
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 723 8.168
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (7.445) 1.452

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas: 2020 2019
Provisões para férias 2.107 1.969
INSS 347 345
IRRF 342 352
FGTS 132 125
Outras 69 18

2.997 2.809
11 - Impostos a Pagar: 2020 2019
ISS 161 273
PIS/COFINS - 100
IRPJ/CSLL 24 49
INSS 1 3
CIDE - 2

186 427
12 - Partes Relacionadas e Terceiros: Ativo Passivo

2020 2019 2020 2019
Federação das Empresas de Transporte  
 FETRANSPOR 2.960 5.099 30 30
Barcas S.A. (a) 1.592 2.700 - -
Concessionária do VLT Carioca S.A. 906 636 - -
RioPar Participações S.A. - 79 3.527 26
HLQ - Processamentos de Dados Ltda. - - 4 4

5.458 8.514 3.561 60
Barcas S.A. (PDD) (1.592) (2.671) - -
Concessionária do VLT Carioca S.A. (PDD) (865) (531) - -

(2.457) (3.202) - -
3.001 5.312 3.561 60

2020 2019
Receita operacional

Federação das Empresas de Transporte  
FETRANSPOR 34.732 64.020
Barcas S.A. (a) 407 345
RioPar Participações S.A. (b) 318 959
Concessionária VLT Carioca S.A. 247 529

35.704 65.853
2020 2019

Despesas gerais e administrativas
Federação das Empresas de Transporte  
FETRANSPOR  (a) 30 360
Oliveira e Gonçalves - 26
BGM Rodotech Tecnologia em Informática Ltda. (“BGM”) - 17

30 403
(a) As relações entre a Fetranspor e a Companhia no que diz respeito aos 
direitos e obrigações inerentes ao SBE estão descritos nos contratos de 
prestação de serviços de processamento de dados firmados entre as partes. 
(b) Contrato de prestação de serviço com a Companhia RioPar, refere-se a 
suporte técnico para o funcionamento dos ATM´s das diversas lojas e pontos 
de venda. Nas demais operações realizadas com as empresas do grupo e 
ligadas a atividade não há incidência de juros, atualizações monetárias sobre 
as operações nem contrato entre as partes. Remuneração do pessoal chave 
da administração da Companhia: 

2020 2019
Salários/encargos 1.039 675
Outros benefícios 27 486

1.066 1.161
13 - Provisões para Contingências: No curso normal dos negócios, a Compa-
nhia está envolvida em causas judiciais e discussões, as quais foram ou podem 
vir a ser levantadas pelas autoridades competentes, incluindo, dentre outras, 
questões de ordem cível e trabalhista. Os passivos contingentes da Companhia 
resultam de litígios ou autos de infração das autoridades fiscais e é mensurado 
pela Administração com apoio de assessores jurídicos da Companhia. A movi-
mentação dos saldos de contingências prováveis está demonstrada a seguir:

Natureza 2018
Adi-

ções
Rever-

sões 2019
Adi-

ções
Rever-

sões 2020
Trabalhistas 1.013 11.799 (12.569) 243 1.734 (1.900) 77
Cíveis 41 1.529 (1.132) 438 7.505 (7.518) 425

1.054 13.328 (13.701) 681 9.239 (9.418) 502
A Companhia possui, também, processo de natureza cível, envolvendo risco 
de perda “Possível”, no montante de R$106 para qual não há necessidade 
de provisão, somente a divulgação. 14 - Patrimônio Líquido: Capital social: 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$100 e está re-
presentado por 100.000 ações ordinárias no valor nominal de R$1 (um real) 
cada, de titularidade de pessoas jurídicas residentes e domiciliados no País, 
conforme demonstrado abaixo:

Ações %
Acionistas
RioPar Participações S.A. 85.250 85,25%
HLQ Processamento de Dados Ltda. 14.750 14,75%

100.000 100,00%
Reserva legal: Foi constituída à base de 5% do lucro líquido do exercício, até 
atingir 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido da 
Reserva de capital. Dividendos: É assegurado aos acionistas um dividendo 
mínimo correspondente a 1% do lucro líquido do exercício conforme Estatuto 
social. Reserva estatutária: Foi constituída à base de 1% do lucro líquido do 
exercício, conforme estatuto. Reserva de retenção de lucros: A Assembleia 
Geral poderá, por proposta dos órgãos da Administração, deliberar para reter 
parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela, 
previamente, aprovado. O orçamento, submetido pelos órgãos da Administra-
ção com a justificativa da retenção de lucros proposta, deverá compreender 
todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e pode-
rá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por 
prazo maior, de projeto de investimento. O orçamento poderá ser aprovado 
pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício 
e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. 

15 - Receita Operacional Líquida: 2020 2019
Receita SBE 33.389 56.105
Receita de serviços prestados (1) 2.957 10.561

36.346 66.666
Cancelamentos (293) (80)
COFINS (1.083) (1.998)
PIS (234) (433)
ISS (1.802) (3.329)

(3.412) (5.840)
Receita operacional líquida 32.934 60.826
(1) São receitas de serviços prestados, em sua maioria, relativos à manutenção 
periódica de sistemas próprios para melhorar a comunicação com o SBE, re-
ceitas decorrentes de processamento das transações de transporte das Vans 
municipais e serviços de processamento das transações nos equipamentos.
16 - Custo dos Serviços Prestados: 2020 2019
Custos e despesas por natureza

Serviços de terceiros (17.506) (18.116)
     Salários, encargos sociais e benefícios (17.918) (18.701)

Depreciação e amortização (814) (1.268)
Outros (2.669) (3.515)

(38.907) (41.600)
17 - Despesas Gerais e Administrativas: 2020 2019
Salários, encargos sociais e benefícios (3.045) (3.512)
Provisão para perda 652 (760)
Prestação de serviços (2.612) (2.410)
Despesas legais (685) (749)
Aluguéis e condomínios (215) (214)
Depreciação e amortização (529) (619)
Energia elétrica (132) (149)
Telefone e comunicação (50) (23)
Outras despesas (1.654) (705)

(8.270) (9.141)
18 - Resultado Financeiro, Líquido: 2020 2019
Receitas financeiras

Rendimentos aplicações financeiras 201 416
Juros ativos e descontos 967 287

  1.168 703
Despesas financeiras

Despesas bancárias e tarifas (78) (240)
Juros passivos (1) (8)

   (79) (248)
Resultado financeiro, líquido 1.089 455
19 - Tributos Diferidos: 2020 2019

IRPJ/CSLL IRPJ/CSLL
Provisão para contingência 502 681
Provisão dissídio 38 -
Provisão para créditos incobráveis 3.478 4.151
Arrendamento mercantil 135 316
Base de cálculo diferido ativo 4.153 5.148
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 
ativos - 34% 1.412 1.750
Efeito no resultado do IR e CS diferidos (338) 191
A Companhia optou pela apuração do IRPJ e da CSLL com base no lucro real 
anual, utilizando-se da faculdade de suspender ou reduzir o pagamento destes 
tributos em cada mês mediante comprovação, através do levantamento de balan-
cetes mensais, que o valor já antecipado excede o valor dos tributos do período 
em curso. 20 - Seguros (não revisado pelos auditores independentes): A Ad-
ministração da Companhia considera que todos os ativos e responsabilidades de 
valores e riscos relevantes estão cobertos por seguros suficientes para salvaguar-
dar o negócio de eventuais sinistros. 21 - Instrumentos Financeiros: 21.1. Ges-
tão de risco financeiro: A Companhia mantém operações com instrumentos fi-
nanceiros e define quais são os limites apropriados e aceitáveis considerando as 
suas operações e objetivos. A administração desses instrumentos patrimoniais é 
efetuada por meio de estratégias operacionais visando a liquidez, rentabilidade e 
segurança. Todas as operações da Companhia são realizadas com bancos de 
reconhecida liquidez o que reduz seus riscos. A política de controle consiste no 
acompanhamento periódico das taxas contratadas versus as vigentes no merca-
do. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. Os valores estimados de realização de ativos e 
passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações 
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, 
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado 
para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequ-
ência, as estimativas a seguir indicam, necessariamente, os montantes que pode-
rão vir a ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes meto-
dologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização 
estimados. Aplicações de renda fixa em CDB estão sendo apresentados pelo valor 
justo por meio do resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas 
as características e os prazos de vencimento dos mesmos, a Administração acre-
dita que os valores justos não diferem de forma relevante dos saldos contábeis. A 
Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instru-
mentos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e • Risco de mercado. 
A Companhia está exposta a riscos de mercado e os instrumentos financeiros fo-
ram marcados a mercado em 31 de dezembro de 2019 e 2018, devidamente re-
gistrados em contas patrimoniais. As premissas de avaliação do seu valor podem 
ser sumarizadas, conforme seguem: Risco de crédito: Risco de crédito decorre da 
possibilidade da Companhia sofrer perdas financeiras em função da inadimplência 
de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de 
investimentos financeiros. Historicamente, a Companhia não tem sofrido perdas 
relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obrigações financeiras por par-
te dos projetos que realiza. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco de a 
Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de liquidez é 

de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir 
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem 
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco de 
mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais 
como as taxas de juros das aplicações financeiras ou arrendamentos obtidos pela 
Companhia, uma vez que os ganhos ou perdas realizadas em função do seu por-
tfólio de investimento ou decorrente de seus investimentos ou participações em 
instrumentos financeiros podem oscilar em função dos juros contratados. A Com-
panhia administra os riscos de mercado através de aplicações financeiras em títu-
los de baixo risco de mercado e com baixa alavancagem financeira, sempre em 
instituições financeiras com excelentes qualificações de mercado. O arrendamen-
to financeiro de ativos tem sido contraído junto a instituições de primeira linha e o 
risco de deslocamento das estruturas de juros associáveis aos fluxos de pagamen-
tos de principal e juros de dívida é baixo. Gestão de capital: O objetivo principal da 
gestão de capital da Companhia é assegurar que este mantenha uma classifica-
ção de crédito forte e uma razão de capital livre de problemas a fim de apoiar os 
negócios e maximizar o valor do acionista. A Companhia administra a estrutura do 
capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas. Para 
manter ou ajustar a estrutura do capital, a Administração pode ajustar o pagamen-
to de dividendos aos acionistas. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Compa-
nhia não possui contratos de derivativo em aberto. 22 - Notícias Vinculadas: 
Operação Ponto Final: A Fetranspor (controladora da Riopar que é sócia majori-
tária da companhia), foi objeto de notícias veiculadas em meios de comunicação, 
no tocante às investigações em andamento relativas à operação denominada 
“Ponto Final”, desdobramento da operação “Lava Jato”. Todavia, importante des-
tacar que a Riocard TI não foi afetada em sua gestão financeira, comercial e socie-
tária, durante os eventos relatados. 23 - Programa de Integridade: Em janeiro de 
2019, houve a adesão ao Programa de Integridade e Conformidade, conforme 
nota explicativa nº 2 do Conselho de Gestão do Sistema Fetranspor, previsto na 
Lei nº 12.846/13 Lei Estadual nº 7.753/17, sem quaisquer restrições, expressando, 
desta maneira, o seu comprometimento na implementação institucional das linhas 
fundamentais de um efetivo programa de integridade, abrangendo a  Federação 
das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (“Fe-
transpor”), RioPar e RioCard TI, denominado “Sistema Fetranspor. O PIC do Sis-
tema Fetranspor, baseia-se em 12 pilares: 1) Suporte e comprometimento da alta 
Administração; 2) Gerenciamento de Riscos; 3) Independência, estrutura e autori-
dade da instância interna responsável pelo programa de integridade e fiscaliza-
ção; 4) Normativo de integridade e conformidade e de suporte aos processos ope-
racionais; 5) Treinamento e comunicação periódica; 6) Controles internos e 
registros contábeis fiéis; 7) Diligência investigativa de pessoas físicas e jurídicas 
(Background Check e Due Deligence); 8) Canal de denúncia e definição de medi-
das disciplinares; 9) Monitoramento periódico das ações e controles; 10) Investiga-
ção interna; 11) Auditoria Interna;  12) Proibição de doações para candidatos e 
partidos. Diferentemente de outros programas de integridade corporativos, que 
focam seus esforços em mitigar riscos relacionados à corrupção, fraude ou lava-
gem de dinheiro, em função das legislações anticorrupção (Riscos de Complian-
ce), o PIC do Sistema Fetranspor tem um nível de complexidade maior, visto que 
desde a sua concepção inicial, há o mapeamento dos processos das áreas de 
negócios com o intuito de implementar um sistema de governança baseado em 
gestão contínua de riscos, independentemente de serem riscos estratégicos, ope-
racionais, cibernéticos e/ou legais/regulatórios. Com o suporte da alta administra-
ção, as áreas de negócios tendem a melhorar a qualidade de seus controles pre-
ventivos e corretivos, de forma a identificar, controlar ou mitigar seus riscos, 
principalmente aqueles vinculados à prática de atos ilícitos nos relacionamentos 
das empresas do Sistema Fetranspor no âmbito privado ou com entidades da ad-
ministração pública. Dentre as ações concluídas de janeiro de 2019 até o dezem-
bro de 2020, destacamos: 1) Obtenção do suporte da alta administração na imple-
mentação do PIC, bem como disseminação do conteúdo da Lei Anticorrupção e 
LGPD; 2) Estruturação da Gerência de Controles Internos, com o intuito de apoiar 
o Compliance Officer na concepção, desenvolvimento e monitoramento do PIC 
desde junho de 2019; 3) Consolidação da autonomia, independência e infraestru-
tura da instância responsável pelo PIC, que é a Gerência de Controles Internos e 
Riscos, subordinada ao Compliance Officer, com reporte mensal de status Comitê 
de Integridade e Conformidade desde maio de 2019; 4) Promoção de campanhas 
de divulgação de ações vinculadas ao PIC (ex. valores organizacionais, back-
ground check e due diligence, 12 pilares do PIC, assédio no ambiente de trabalho, 
doações, canal de denúncias VOZ ATIVA, LGPD, etc.);  5) Revisão dos valores 
organizacionais e lançamento do novo Código de Conduta e da Política de Segu-
rança da Informação, ambos concluídos em dezembro de 2019; 6) Realização de 
treinamentos internos e externos em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção, 
Política de Segurança da Informação, Código de Conduta, Lei Geral de Proteção 
de Dados (“LGPD”), Treinamentos mensais de Segurança da Informação. 7) Su-
porte às áreas de negócios (1ª linha de defesa) ao mapeamento de seus proces-
sos, diagnóstico de riscos e controles, segregados na frente geral (PIC Geral) e 
digital (PIC Digital); 8) Suporte à revisão/elaboração de normativos de corporati-
vos; 9) Monitoramento e reestruturação do canal confidencial de diálogo e denún-
cias VOZ ATIVA, concluída no 1º semestre de 2020; 10) Início dos procedimentos 
de diligências periódicas de pessoas físicas e jurídicas (Background Check e Due 
Diligence) desde junho de 2019; 11) Suporte técnico às áreas de negócios na 
elaboração de seus respectivos inventários de dados, gap analysis  sob a ótica da 
LGPD; 12) Emissão à Presidência do diagnóstico de governança corporativa do 
Sistema Fetranspor, concluído em dezembro de 2019. 13) Lançamento do Portal 
da Fetranspor, com a seção de Integridade e Conformidade e divulgação pública 
da Cartilha de Compliance, em especial, aos concessionários e permissionários de 
transporte público de passageiros do Estado do Rio de Janeiro. 14) Reestrutura-
ção da intranet, contemplando uma sessão de Integridade e Conformidade, onde 
são divulgadas as ações do PIC; Em dezembro de 2019, a Fetranspor e RioPar 
aderiram ao Instituto Brasileiro de Autorregulação do Setor da Infraestrutura 
(“Ibric”), que é um instituto composto de empresas do setor de infraestrutura com 
o intuito de promover o fortalecimento da ética, da integridade e da transparência, 
combater a corrupção e aumentar a concorrência no ramo. Dando continuidade ao 
Programa de Integridade e visando garantir uma conduta ética de negócios com o 
público que relacionamos, em 2020 realizamos: 1) Obtenção do suporte da alta 
administração na implementação do PIC, bem como disseminação do conteúdo da 
Lei Anticorrupção e LGPD; 2) Consolidação da autonomia, independência e infra-
estrutura da instância responsável pelo PIC, que é a Gerência de Controles Inter-
nos e Riscos, subordinada ao Compliance Officer, com reporte mensal de status 
Comitê de Integridade e Conformidade; 3) Promoção de campanhas de divulgação 
de ações vinculadas ao PIC (ex. valores organizacionais, background check e due 
diligence, 12 pilares do PIC, assédio no ambiente de trabalho, doações, canal de 
denúncias VOZ ATIVA, LGPD, etc.); 4) Realização de treinamentos internos e ex-
ternos em relação ao conteúdo da Lei Anticorrupção, Política de Segurança da 
Informação, Código de Conduta, Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), Trei-
namentos mensais de Segurança da Informação. 5) Suporte às áreas de negócios 
(1ª linha de defesa) ao mapeamento de seus processos, diagnóstico de riscos e 
controles, segregados na frente geral (PIC Geral) e digital (PIC Digital); 6) Suporte 
à revisão/elaboração de normativos de corporativos; 7) Monitoramento e reestru-
turação do canal confidencial de diálogo e denúncias VOZ ATIVA; 8) Procedimen-
tos de diligências periódicas de pessoas físicas e jurídicas (Background Check e 
Due Diligence). 9) Suporte técnico às áreas de negócios na elaboração de seus 
respectivos inventários de dados, gap analysis  sob a ótica da LGPD; 10) Lança-
mento e divulgação pública da Cartilha de Compliance, em especial, aos conces-
sionários e permissionários de transporte público de passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro. 11) Reestruturação da intranet, contemplando uma sessão de Integri-
dade e Conformidade, onde são divulgadas as ações do PIC; 24 - Eventos Sub-
sequentes: A Companhia avaliou os acontecimentos entre a data base das pre-
sentes Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mesmas e não 
encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das nor-
mas contábeis pertinentes ao assunto.

8 - Imobilizado: Taxas médias anuais de depreciação 2018 Adições Baixas 2019 Adições Baixas 2020
Custo
Móveis e utensílios 10% a 20% 111 - - 111 3 (2) 112
Equipamentos de informática (i) 10% 2.710 321 (12) 3.019 478 (212) 3.285
Máquinas, equipamentos e leasing (i) 20% a 35% 773 - (11) 762 - (497) 265
Benfeitorias 66 - - 66 - - 66
Imobilizado em andamento - 40 - 40 115 (155) -
Direito de uso – imóveis (ii) - 820 - 820 229 - 1.049

3.660 1.181 (23) 4.818 825 (866) 4.777
Depreciação acumulada
Móveis e utensílios (68) (10) - (78) (10) 70 (18)
Equipamentos de informática (i) (2.321) (160) 1 (2.480) (241) 137 (2.584)
Máquinas, equipamentos, leasing (i) (221) (152) - (373) (61) 315 (119)
Benfeitorias (8) (3) - (11) (3) - (14)
Direito de uso – imóveis (ii) - (328) - (328) (338) - (666)

(2.618) (653) - (3.270) (653) 522 (3.401)
1.042 528 (22) 1.548 172 (344) 1.376

(i) Os equipamentos de informática são adquiridos através de contratos de arrendamento financeiro com o Banco IBM S.A. onde os próprios equipamentos 
são dados em garantia. Alguns desses equipamentos tiveram a sua depreciação acelerada em função da decisão da Administração de efetuar a troca dos 
mesmos por outros equipamentos. (ii) Adoção do CPC 06 (R2) – Arrendamentos. (vide nota 3.14).
9 - Intangível: Taxas médiats anuais de amortização 2018 Adições Baixas 2019 Adições Baixas 2020
Software

Custo 20% 7.119 876 (43) 7.952 240 (91) 8.102
Amortização (3.451) (1.224) - (4.675) (1.214) 3 (5.887)

3.668 (348) (43) 3.277 (974) (88) 2.215

Armando Galhardo Nunes Guerra Junior - Diretor Presidente Renata de Almeida Faria - Diretora Executiva Claudete de Sant`Anna Thomazio - Contadora responsável - CRC RJ 080435-O9
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores da RioCard Tecnologia da Informação 
S.A., Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva: Examinamos as demons-
trações financeiras da RioCard Tecnologia da Informação S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líqui-
do e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na 
seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da RioCard Tecnologia 
da Informação S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com 
ressalva: A Companhia possui um saldo a receber de R$ 1.592 com Barcas 
S.A., em resposta de circularização de partes relacionadas foi informado um 
saldo de R$ 28 a receber e R$ 4.812 a pagar, apresentando uma diferença 
respectivamente de R$ 1.564 (ativo) a menor e R$ 4.812 (passivo) a maior, 
em 31 de dezembro de 2020. Não conseguimos através de procedimentos 
de auditoria nos certificar quanto ao valor contabilizado. 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 Companhia 
e suas controladas, 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 respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Ênfase referente e Operação Ponto Final: A Fetranspor (enti-
dade controladora da Riopar que é sócia majoritária da Companhia) promoveu 
alterações em sua gestão na sequência da operação denominada Ponto Final, 
tendo sido eleito um Conselho de Gestão, nomeado um novo Presidente Exe-
cutivo e posto em funcionamento um programa de integridade que se estende 
para as sociedades controladas.  As demonstrações financeiras da Compa-
nhia não incluem quaisquer efeitos que futura e eventualmente possam advir 
das investigações da referida operação Ponto Final, e nossa opinião não está 
modificada em relação a este tema. Outros assuntos: Auditoria dos va-
lores correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de 
comparação, foram por nós examinadas e sobre eles emitimos relatório dos 

auditores datado de 26 de junho de 2020, contendo a mesma ênfase mencio-
nada acima e ressalva referente a resposta de circularização de Barcas S.A.. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessário para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso des-
sa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
trações 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 detectam as even-
tuais 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 de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções 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 demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles inter-
nos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas, não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. 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 di-
vulgações 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 Companhia 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 ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021

CRC-RJ-2026/O-5
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 220, 222 e 224 – B,
CASTELO, RIO DE JANEIRO - RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2208 -
E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
PRESENCIAL, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO
DOMINGOS em face de LILIA CRISTINE CÂNDIDO, nos autos do
PROCESSO Nº 0472744-95.2015.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LINDALVA SOARES SILVA – Juíza Titular da Vara
acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial
na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s), bem como pelo
presente edital INTIMA na qualidade de proprietária registral do
imóvel objeto de leilão a Sociedade Imobiliária Comercial Ltda -
SICODA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, que
será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom
Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-
030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-
7550, onde: O Primeiro Leilão será no dia 20/09/2021 às 12h,
para venda por valor igual ou superior ao da avaliação, e não
havendo lance, o Segundo Leilão será no dia 23/09/2021 às 12h,
para venda pela melhor oferta, onde o lanço mínimo inicial será
por valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação de fls. 564/565: DIREITO E AÇÃO SOBRE O
APARTAMENTO Nº 410, BLOCO A, SITUADO NA RUA PAULA BRITO,
Nº 671, ANDARAÍ, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 10º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 2408 E NA
PREFEITURA SOB O Nº 0.657.034-5 E C.L. Nº 07878-2. COM 68M²
DE ÁREA EDIFICADA E FRAÇÃO DE 0,014 DO TERRENO. PRÉDIO:
Integrante de Edifício São Domingos, cuja construção data de 1955.
O prédio é provido de escadas, com porteiro, durante o dia. Sem
área de lazer, apenas com uma churrasqueira. APARTAMENTO
410-A: Unidade residencial com área edificada de 68 metros
quadrados conforme se extrai do IPTU, composta por sala, com
piso de taco em madeira, dois quartos com piso de taco de madeira,
um banheiro social com piso frio, uma cozinha, pequena, com
piso frio, área de serviço, com dependência de empregada. Ruim
estado de conservação e pintura. Possui uma vaga de garagem.
DA REGIÃO: Encontra-se servida de energia elétrica, rede telefônica,
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos,
transporte e comércio. DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, o imóvel
objeto de leilão foi avaliado em 16/06/2021 pelo valor de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), correspondentes a
48.579,062 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 30/
08/2021 constam débitos de IPTU cuja soma perfaz a quantia
aproximada de R$ 771,94 (setecentos e setenta e um reais e
noventa e quatro centavos); Que constam débitos de FUNESBOM
inerentes aos exercícios compreendidos entre 2016 até 2020, cuja
soma perfaz o valor de R$ 499,19 (quatrocentos e noventa e nove
reais e dezenove centavos); Que constam débitos de Condomínio,
que atualizados até 03/09/2021 perfaz a quantia de R$ 111.095,70
(Cento e onze mil, noventa e cinco reais e setenta centavos. Cientes
os interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados no ato do leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que a Executada

foi citada no Index. 130/131 por AR; Que no index 134 consta
certidão informando que a executada foi citada da Execução
conforme no index. 130, e que não apresentou contestação; Que
na Sentença no index. 143 foi decretada a revelia da executada;
Que no index. 150 consta o trânsito em julgado da sentença; Que
no index. 189 a executada constituiu advogado; Que no index. 201/
202 consta decisão indeferindo o pedido de nulidade da citação
da executada; Que no index. 357 consta deferimento da penhora;
Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index. 428; Que no index.
362 consta a intimação da executada a respeito da penhora; Que
o laudo pericial de avaliação foi homologado no index. 582. DOS
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso
horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão
na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do
Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para

construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou remissão da dívida, o qual não está incluso no
montante do lance. 3. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral
das despesas adiantadas para a realização do leilão, após a
devida homologação pelo D. juízo. 4.  Caso haja interessados
em adquirir o referido bem em prestações, tal proposta deverá
ser apresentada por escrito nos autos e informado ao leiloeiro
através do e-mail: sergiorepresas@gmail.com, com a devida
antecedência, sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5.
Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance
à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os
interessados que os débitos de IPTU se subrogam no valor da
arrematação na forma do art. 130, parágrafo único, do CTN e o
arrematante responde pela integralidade do débito condominial
do imóvel, se houver, tendo em conta o caráter propter rem dessa
verba. 7. Cientes os interessados que ficam sob encargo dos
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta pública, se
não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do NCPC. O
edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro
e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 03 de setembro de
2021. Eu __ T.J.J. datilografei e eu  __, titular subscrevo. (ass)
LINDALVA SOARES SILVA – Juíza Titular.

CIA. PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL - FABRICA BANGU
CNPJ 33.000.035/0001-80

 Senhores acionistas: em atenção as determinações legais, estamos efetuando a publicação para exame e deliberação 
da assembléia geral Extraordinária, do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras encerradas em Dezembro. 
Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa  para quaisquer esclarecimentos. 

DIRETÓRIA
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais)

2020 2019 2018 2017
ATIVO 3.361 3.361 3.406 3.406
CIRCULANTE 3.281 3.281 3.325 3.325
   Caixas e equivalente de Caixa 4 4 4 4
   Estoque 
   Duplicatas a Receber 531 531 531 531
  Outros Creditos 2746 2746 2790 2790
NÃO CIRCULANTE 80 80 81 81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 80 80 80 80
   Coligadas e Controladas
   Depositos Judiciais e Incentivos Fiscais 65 65 65 65
  Outros Investimentos Permanentes 15 15 15 15
Imobilizado 0 0 1 1
PASSIVO  E PATRIMONIO LIQUIDO 3.361 3.361 3.406 3.406
CIRCULANTE 33 33 33 33
   Fornecedores e Serviços 23 23 23 23
   Tributos e Contribuições a Recolher 10 10 10
   Contas a Pgar e Outras Obrigações 10
NÃO CIRCULANTE 4.341 4.320 2.918 2.299
   Emprestimos e Financiamentos 1397 1.397 1.397 1.397
   Tributos e Contribuições a Recolher
    Coligadas e Controladas 2944 2.923 1.521 902
PATRIMONIO LIQUIDO -1.013 -992 455 1.074
   Capital Social 23.000 23.000 23.000 23.000
   Reservas de Capital 3.548 3.548 3.548 3.548
  Lucros (Prejuizos) Acumulados -27561 -27.540 -26.093 -25.474

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
DESPESAS OPERACIONAIS 2020 2019 2018 2017
     Comerciais
    Gerais e Administrativas -21 -1.447 -620 -115
    Financeiras (Deduzidas das Receitas) -130
LUCRO OPERACIONAL -21 -1447 -620 -245
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
   Receitas (Despesas)Não Operacionais 160
LUCRO(PREJUIZO)LIQUIDO DO EXERCICIO -21 -1.447 -620 -85

DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA EXERCICIOS FINDOS
ATIVIDADES OPERACIONAIS 2020 2019 2018 2017
 Lucro (Prejuizo) no Periodo -21 -1.446 -619 -85
 Recebimentos de Clientes
 Pagamento a Fornecedores 
 Pagamento de Impostos 44 -44
 Recebimentos C/C.Coligadas/Controladas 21 1.402 619 289
 Pagamentos  C/C.Coligadas/Controlada -160
CAIXA LIQUIDO GERADO 0 0 0 0
CAIXA/EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS 4 4 4 4
CAIXA/EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS 4 4 4 4
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA 0 0 0 0

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
ORIGENS DOS RECURSOS 2020 2019 2018 2017
  GERADOS PELAS OPERAÇÕES SOCIAIS
  LUCRO (PREJUÍZOS) LIQUIDO AJUSTADO -21 -1.446 -619 -85
  DE TERCEIROS
  REDUÇÃO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44
   AUMENTO DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 21 1.402 619 129
    TOTAL DAS ORIGENS 0 0 0 44
APLICAÇÕES DE RECURSOS 
   AUMENTO DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0 0 0 44
   REDUÇÃO DO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0 0 0 0
   TOTAL DAS APLICAÇÕES 0 0 0 44
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 0 0 0 0

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE
   AUMENTO DO ATIVO CIRCULANTE 0 0 0 1.368
   AUMENTO DO PASSIVO CIRCULANTE 0 0 0 51
   AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE 0 0 0 1.419

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social
Reserva de 

Capital
Prejuizos  

Acumulados
Patrimonio 

Liquido
SALDO EM 31/12/2017 23.000 3.548 -25.474 1.074
  Prejuizo no Exercicio -619 -619
SALDO EM 31/12/2018 23.000 3.548 -26.093 455
  Prejuizo no Exercicio -1.447 -1.447
SALDO EM 31/12/2019 23.000 3.548 -27.540 -992
  Prejuizo no Exercicio -21 -21
SALDO EM 31/12/2020 23.000 3.548 -27.561 -1.013

RELATÓRIO DA DIRETÓRIA

Gilson Colombo - TEC.CRC/RJ. 021.470-O -(CPF 076.602.867-49)

Por Jorge Priori

A inflação de agosto, 
medida pelo Índice 
Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), foi de 0,87%, 
a maior variação para um 
mês de agosto desde 2000 
(1,31%). Em julho, o IPCA 
havia ficado em 0,96%. No 
ano, a inflação acumula alta 
de 5,67%, e nos últimos 12 
meses, alta de 9,68%.

Conversamos com Ra-
faela Vitória, economista-
-chefe do Banco Inter, 

sobre o atual quadro infla-
cionário, suas perspectivas e 
sobre a deterioração das ex-
pectativas de inflação para 
2021 e 2022.

Como você avalia o 
atual quadro inflacioná-
rio brasileiro?

A inflação é um dos 
principais riscos para o 
cenário econômico hoje. 
Os choques que se acumu-
laram resultaram em uma 
inflação acumulada bas-
tante elevada, em 9,7% em 
12 meses, o que aumenta o 
risco de contágio de pre-

ços futuros. Não somente 
de itens como alimentos e 
combustíveis, que segui-
ram a alta das commodi-
ties no cenário externo, 
mas também de bens in-
dustriais que sobem com a 
falta de insumos e a eleva-
ção dos preços das maté-
rias primas.

Essas são questões glo-
bais que afetaram a inflação 
em diversos países, porém, 
no Brasil, temos o agrava-
mento da crise hídrica, tra-
zendo alta das tarifas elé-
tricas, e o risco fiscal, que 
resultou em desvalorização 

cambial excessiva, aumen-
tando os repasses de preços 
internamente.

Quais são as perspecti-
vas para os próximos me-
ses e quais são os princi-
pais drivers?

A perspectiva é que a in-
flação tenha um pico próxi-
mo de 10% em setembro, 
considerando a nova ban-
deira tarifária de escassez. 
Contudo, com a elevação 
dos juros pelo Banco Cen-
tral e a desaceleração da 
atividade, a inflação deve 
começar a desacelerar nos 

próximos meses. No en-
tanto, considerando o alto 
patamar de 10%, a conver-
gência para a meta deve ser 
mais gradual e em 2022 de-
ve ficar próxima de 4%.

Como você tem visto a 
piora de expectativas de 
inflação para 2021 e 2022? 
Na sua opinião, o que 
tem levado a esta situa-
ção?

Para 2021, a piora é re-
flexo de novos choques, 
principalmente das tarifas 
de energia elétrica. Para 
2022, no entanto, a ele-

vação das expectativas, 
mesmo com a alta da Se-
lic, é mais preocupante. 
Esse cenário deve resultar 
em um aperto monetário 
maior pelo Banco Central, 
que ainda considera 2022 
prazo relevante da políti-
ca monetária. O contro-
le do risco fiscal, ou seja, 
um orçamento que atenda 
às atuais regras sem flexi-
bilização ou aumento de 
gastos também pode con-
tribuir para o cenário de 
expectativas mais contro-
ladas no próximo ano.
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POSEIDON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME sob nº 19.560.759/0001-57 - NIRE nº 333.0031077-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Em 27 de agosto de 2021, às 13:00 horas, na sede 
da Poseidon Participações S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2605, Botafogo, 
CEP 22.290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante 
no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a 
convocação prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 3. Mesa: Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: 
Michele Pimenta do Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
celebração do Oitavo Aditamento e consolidação ao Instrumento Particular 
de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia 
Firme da Marlin Navegação S.A. (“Oitavo Aditamento à Escritura de 
Emissão da Marlin”), no âmbito da primeira emissão, pela Marlin Navegação 
S.A. (“Marlin”), em série única, de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real (“Debêntures” e “1ª Emissão”), objeto 
de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Escritura de Emissão”); (ii) a celebração do 2º (segundo) aditamento ao 
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações”, 
celebrado entre a Companhia, a Marlin e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, em 31 de março de 2015, conforme aditado 
(“2º (Segundo) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária em Garantia de Ações”); (iii) a autorização à Diretoria da 
Companhia para (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais 
aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização do Oitavo 
Aditamento à Escritura de Emissão da Marlin e do 2º (Segundo) Aditamento 
ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações; 
(b) contratar os prestadores de serviço para realização do Oitavo 
Aditamento à Escritura de Emissão, podendo para tanto negociar e assinar 
os respectivos contratos; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados 
relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Após o exame, a 
discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o único 
acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a celebração do 
Oitavo Aditamento à Escritura de Emissão da Marlin, nos termos do 
instrumento, que o acionista presente declara conhecer e se encontra 
arquivado na sede da Companhia, para (i) a alteração da Data de 
Vencimento, prevista na Cláusula 5.5 da Escritura de Emissão de 15 de 
abril de 2022 para 15 de setembro de 2025; (ii) a alteração da garantia 
prevista no inciso “iv” da Cláusula 5.10 da Escritura de Emissão, e, por 
consequência, do “Contrato de Prestação de Serviços de Banco 
Depositário”, celebrado entre o Debenturista, o Agente Fiduciário e a 
Companhia, em 26 de novembro de 2015, conforme aditado; (iii) a alteração 
da remuneração das debêntures, prevista nas Cláusulas 5.14 e 5.14.1 da 
Escritura de Emissão que passará a vigorar a partir desta assembleia geral 
(inclusive); (iv) a alteração do cronograma de pagamento da remuneração 
e do pagamento do principal, previstos nas Cláusulas 5.15 e 5.17 da 
Escritura de Emissão, respectivamente; (v) a alteração da hipótese de 
Resgate Antecipado Obrigatório previsto na Cláusulas 6.3 e subcláusulas 
da Escritura de Emissão; (vi) a alteração das hipóteses de vencimento 
antecipado previstas nos incisos “xi”, “xii” e “xiii” da Cláusula 6.4.1 da 
Escritura de Emissão; (vii) a alteração da Cláusula 6.4.2 da Escritura de 
Emissão, a qual passa a estabelecer que os valores previstos nos itens (xi) 
e (xii) da cláusula 6.4.1 da Escritura de Emissão serão atualizados 
anualmente pela variação do IPCA, a partir de 1º de julho de 2021; (viii) a 
alteração dos incisos “i”, “ix”, “x” e “xiv” da Cláusula 6.4.3 da Escritura de 
Emissão, bem como a inclusão dos incisos “xv”, “xvi” e “xvii” à referida 
Cláusula, a qual indica os eventos que uma vez ocorridos devem ser 
submetidos aos debenturistas para que deliberem acerca de eventual 
vencimento antecipado das debêntures; (ix) a alteração das obrigações 
adicionais da Companhia previstas nos incisos “viii”, “xxviii” e “xxxi” da 
Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, bem como a inclusão dos incisos 
“xxxii” e “xxxiii” à referida Cláusula; (x) a inclusão das Cláusulas 8.8.1, 8.8.2 
e 8.8.3 à Escritura de Emissão acerca da remuneração do agente fiduciário; 
e (xi) a alteração dos Anexos I (Lista de Contratos de Afretamento Por 
Tempo) e II (“Contrato de Afretamento Por Tempo) à Escritura de Emissão, 
e demais ajustes combinados entre as partes. 5.2. Autorizar a celebração 
do 2º (Segundo) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária em Garantia de Ações, para refletir as alterações pertinentes, 
em consonância com as obrigações assumidas no Oitavo Aditamento à 
Escritura de Emissão da Marlin e/ou em qualquer dos contratos de 
garantias das Debêntures, nos termos do documento que o presente 
declara conhecer e aceitar e que fica arquivado na sede da Companhia. 
5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia para (a) celebrar todos os 
documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos 
necessários à realização do Oitavo Aditamento à Escritura de Emissão da 
Marlin, incluindo o referido instrumento, bem como o 2º (Segundo) 
Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia 
de Ações para fins de refletir as alterações pertinentes; (b) contratar os 
prestadores de serviço para realização do Oitavo Aditamento à Escritura de 
Emissão, podendo para tanto negociar e assinar os respectivos contratos. 
5.4. Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações 
acima até o arquivamento da presente ata no órgão competente. 
6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. 
Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 
130 da Lei das Sociedades por Ações, foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. A presente ata 
é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias 
Gerais. Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2021. Mesa: Fábio Manuel Guiso 
da Cunha - Presidente; Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 
31/08/2021 sob o número 00004447229. Protocolo: 00-2021/947409-5 em 
29/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MARLIN NAVEGAÇÃO S.A.
CNPJ/ME sob nº 20.854.869/0001-00 - NIRE nº 33.3.0031305-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Em 27 de agosto de 2021, às 10:00 horas, na sede 
da Marlin Navegação S.A. (“Companhia” ou “Emissora”) localizada na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116, sala 2605, 
Botafogo, CEP 22290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, 
dispensada a convocação prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Fábio Manuel Guiso da 
Cunha; Secretária: Michele Pimenta do Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre: (i) a retificação, no âmbito da 2ª (segunda) emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série 
única, da Companhia (“Debêntures”), do fluxo de pagamentos de 
amortização das Debêntures e da Remuneração das Debêntures (conforme 
definidas abaixo) aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 28 de maio de 2021 às 10:00 horas, cuja ata foi 
arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) 
em 8 de junho de 2021, sob o n° 00004080138, e publicada no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, edições 
de 14 de junho de 2021 (“AGE da Oferta”) e, por conseguinte, dispostas no 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, 
em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
Marlin Navegação S.A.”, celebrado em 28 de maio de 2021 entre a 
Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários, representando a comunhão de titulares das Debêntures, o qual 
foi arquivado perante a JUCERJA em 8 de junho de 2021, sob o nº 
ED333007037000 (“Escritura”); (ii) a ratificação de todas as demais 
aprovações da AGE da Oferta e disposições da Escritura; (iii) a autorização 
à Diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos e praticar 
todos os atos necessários para implementação das deliberações tomadas 
nesta assembleia; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados pela 
Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, 
relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Após o exame, a 
discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o único 
acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. Autorizar a retificação das 
deliberações constantes do item 6, subitem “(i)”, alíneas “j”, “o” e “p” da ata 
da AGE da Oferta, as quais passarão a vigorar com as seguintes novas 
redações: “j) Espécie e Subordinação. As Debêntures serão da espécie 
subordinada, sem a constituição de qualquer garantia real ou fidejussória, 
nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, subordinando-
se, em ordem de pagamento, às Debêntures da 1ª Emissão, e terão 
preferência somente em relação aos créditos dos acionistas da Emissora, 
de forma que, exceto pelo pagamento a ser realizado na Primeira Data de 
Pagamento (conforme definida abaixo), nos termos previstos na Escritura, 
(i) qualquer pagamento aos Debenturistas; ou (ii) qualquer ato destinado à 
execução do direito ou da pretensão dos Debenturistas de iniciar os 
procedimentos de cobrança, antecipada ou não, ou de execução das 
Debêntures, conforme o caso, somente poderá ocorrer após a integral 
quitação das obrigações decorrentes da Debênture da 1ª Emissão.”  
“o) Periodicidade de Pagamento do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures. Sem prejuízo dos pagamentos realizados em decorrência de 
Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura) das obrigações 
decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura, o Valor 
Nominal Unitário das Debêntures será pago pela Emissora em 2 (duas) 
parcelas, sendo que a primeira parcela será devida em 06 de setembro de 
2021 (“Primeira Data de Amortização”) e a segunda parcela na Data de 
Vencimento das Debêntures, de acordo com os percentuais indicados 
abaixo: Parcela - Data de Amortização das Debêntures - Percentual do 
saldo do Valor Nominal Unitário a ser Amortizado: 1ª - 6 de setembro de 
2021 - 2,7131%; 2ª - Data de Vencimento das Debêntures - 100%.”  
“p) Periodicidade do Pagamento da Remuneração das Debêntures.  
O pagamento da Remuneração das Debêntures será realizado pela 
Emissora em 2 (duas) parcelas (cada uma, uma “Data de Pagamento de 
Remuneração”), sendo a primeira em 06 de setembro de 2021 (“Primeira 
Data de Pagamento da Remuneração” e, em conjunto com a Primeira Data 
de Amortização, a “Primeira Data de Pagamento”) e a segunda na Data de 
Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de Vencimento 
Antecipado (conforme definido na Escritura) das Debêntures previstas na 
Escritura.” 5.2. Em razão do disposto no item 5.1 supra, alterar as cláusulas 
1.1, 2.2.1, 4.7.1, 4.9.1 e 4.10.1 da Escritura. 5.3. Ratificar todas as demais 
aprovações da AGE da Oferta e disposições da Escritura. 5.4. Autorizar a 
Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos e seus eventuais 
aditamentos e praticar todos os atos necessários para implementação das 
deliberações tomadas nesta assembleia, em especial a celebração do 
primeiro aditamento à Escritura. 5.5. Ratificar todos os atos já praticados 
pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, conforme o caso, 
relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento: Finalizando os 
trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, 
redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades por 
Ações, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a 
publicação na forma de sumário. A presente ata é cópia fiel da que se 
encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais. Rio de Janeiro, 
27 de agosto de 2021. Mesa: Fábio Manuel Guiso da Cunha - Presidente; 
Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro - Certifico o Registro sob o nº 00004447682 em 01/09/2021. 
Protocolo 00-2021/947411-7 em 29/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 05.200.879/0001-39

Notificação Extrajudicial - Retirada de sócia da sociedade
(Art. 1.029 do Código Civil Brasileiro).

Prezados Senhores, Ase Empreendimentos e Participações Ltda. [“Ase” 
ou “Notificante”], sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 05.200.879/0001-39, com sede na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila In-
dustrial, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06.516-300, na qualidade de sócia 
da sociedade Barrartes Empreendimentos e Comunicações Ltda. [“Bar-
rartes”], sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob nº 
00.291.280/0001-34, com sede na Presidente Vargas, nº 482, Sala 482, 
Parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.071-000, por sua advogada que esta 
subscreve, vem à presença de Vossas Senhorias, apresentar a presente 
Notificação Extrajudicial com fulcro no art. 1.029 do Código Civil Brasilei-
ro, mediante os termos que seguem: Considerando que, 1. Por força da 
5ª Alteração Contratual da sociedade BARRARTES, datada de 13/09/2007 
e arquivada na Junta Comercial do Rio de Janeiro [“JUCERJA”] sob o 
nº 00001762918 em 27/12/2007 (NIRE 33.2.0517362-1), em anexo, a Ase 
estabeleceu vínculo societário com as seguintes empresas e pessoal natu-
ral, sócias entre si: (i) RJZ Engenharia Ltda. [“RJZ ou “Notificado”], socie-
dade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.392.149/0001-
45, com sede na Rua Dias Ferreira, nº 190, Sala 101, Leblon, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22.431-050, extinta perante a Receita Federal do Brasil, 
representada por seu administrador, Rogério Jonas Zylbersztajn, brasilei-
ro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Av. Delfim Moreira, nº 
1.130, Ap. 501, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.441-000, portador da 
cédula de identidade nº 040.191.29-8-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 
625.843.407-04; (ii) SIG Empreendimentos Imobiliários Ltda. [“SIG ou 
“Notificado”], sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
30.258.297/0001-50, com sede na Rua Visconde de Pirajá, nº 161, Sobre-
loja 301, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.410-000, representada por 
seu sócio administrador, Schalom Grimberg, brasileiro, casado, empresá-
rio, residente e domiciliado na Av. Francisco Bhering, nº 91, Ap. 203, Ipane-
ma, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.080-050, portador da cédula de identidade 
nº 03.523.592-8-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 592.324.637-68; 
(iii) Lark Participações e Serviços Ltda. [“LARK ou “Notificado”], socieda-
de empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.945.344/0001-58, 
com sede na Av. Presidente Vargas, nº 482, Sala nº 326, Parte, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, CEP 20.071-000, extinta perante a Receita Federal do Bra-
sil, neste ato representada por seu sócio administrador Joaquim José Viei-
ra Baião Neto, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na 
Av. Rainha Elizabeth, nº 475, Ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22.081-030, portador da cédula de identidade nº 855.291-IFP/RJ e inscrito 
no CPF/ME sob o nº 277.752.327-49; (iv) Garrison Trading Limited [“GAR-
RISON”], sociedade constituída de acordo com as leis das Ilhas Virgens 
Britânicas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.469.589/0001-10, com sede na 
Palm Chambers 4, Fishlock Road, Po Box 3174, Tortola, representada por 
seu procurador Julio Mayer, brasileiro, casado, economista, residente e 
domiciliado na Rua Prudente de Morais, nº 1.240, Ap. 402, Ipanema, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22.420-042, portador da cédula de identidade nº 3.829-
CRE/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.591.977-53; (v) Lionel Trading 
Incorporated [“LINONEL ou “Notificado”], sociedade constituída de acordo 
com as Leis das Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
06.981.236/0001-32, com sede na Omar Hodge Building, Wickham´s Cay, 
Road Town, Tortola, neste ato representada por seu procurador Henrique 
Sampaio Ferreira, brasileiro, divorciado, advogado, domiciliado na Rua Plí-
nio de Oliveira, nº 253, Sala 212, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.070-040, por-
tador da cédula de identidade nº 58.406-OAB/RJ e inscrita no CPF/ME sob 
o nº 600.498.717-49; (vi) HN Comércio Importação e Exportação S.A. 
[“HN ou “Notificado”], sociedade empresária anônima, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 32.069.015/0001-00, com sede na Av. das Américas, nº 700, Bloco 
08, Loja 104-A, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-100, repre-
sentada por seu Diretor Presidente Hermann Nachbar, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado na Av. Delfim Moreira, nº 188, Ap. 301, 
Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.441-000, portador da cédula de identi-
dade nº 1.172.845-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 012.260.887-91; 
(vii) Fidelio Overseas Corp. [“FIDELIO ou “Notificado”], sociedade consti-
tuída de acordo com as Leis das Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 05.708.207/0001-39, com sede na Cutlass Building Wickham´s 
Cay, Road Town, Tortola, representada por seu procurador José Antônio 
Correa, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado na Rua Goiás, 1.198, 
Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21.380-010, portador da cédula 
de identidade nº 463310-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 
530.024.587-91; (viii) David George Manley Hetzel [“DAVID ou “Notifica-
do”], brasileiro, natural do Estado da Bahia, casado, empresário, residente 
e domiciliado na Rua Eng. Habib Gebara, nº 144, Novo Leblon, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-570, portador da cédula de identida-
de nº 01717779-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 028.877.707-72. 
2. O capital social da BARRARTES no montante de R$ 960.000,00 (nove-
centos e sessenta mil reais) está distribuído entre os Sócios, acima qualifi-
cados, obedecendo as participações societárias adiante: 
Sócios % Quotas Valores (R$)
Ase Empreendimentos e Participações Ltda. 25 240.000 240.000,00
Lionel Trading Incorporated 20 192.000 192.000,00
HN Comércio Importação e Exportação S.A. 15 144.000 144.000,00
Fidelio Overseas Corp. 11 105.600 105.600,00
LARK Participações e Serviços Ltda. 10 96.000 96.000,00
Sig Empreendimentos Imobiliários Ltda. 8 76.800 76.800,00
David George Manley Hetzel 1 9.600 9.600,00
RJZ Engenharia Ltda. 6 57.600 57.600,00
Garrison Trading Limited 4 38.400 38.400,00
3. A sociedade BARRARTES encontra-se inoperante e desde 2018 está 
inapta perante a Receita Federal do Brasil, conforme se vê do anexo; 4. A 
ASE não possui o desejo de continuar na sociedade BARRARTES, eis que 
exaurido o affectio societatis; 5. Por diversas vezes, a ASE tentou distratar a 
referida sociedade BARRARTES, sem sucesso; Nesta esteira, a ASE ser-
ve-se da presente para NOTIFICÁ-LOS de que ora exerce o seu direito de 
retirada da sociedade BARRARTES nos termos do art. 1.029 do Código 
Civil Brasileiro e para cientificá-la do contido no art. 1.032 do mesmo código. 
Na oportunidade, Vossas Senhorias ficam ainda Notificados para, se con-
cordarem, dissolver a sociedade BARRARTES em até 30 (trinta) dias após 
o recebimento desta, e assinar o respectivo distrato, ou, querendo, em até 
60 (sessenta) dias após o recebimento desta, tratar do assunto e resolver a 
questão de modo pacífico, sendo que em ambos os casos, deve-se contatar 
a causídica subscritora da presente (marly@polimix.com.br), telefones 11-
9-9980-6593 ou 11-4168-0302. O não atendimento a presente Notificação 
será compreendida como desinteresse na solução amigável para liquida-
ção extrajudicial da sociedade BARRARTES o que ensejará a tomada da 
medida judicial pertinente. 

Santana de Parnaíba, SP, 09 de setembro de 2021. 
ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Marly Duarte Penna Lima Rodrigues - OAB/SP nº 148.712.

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMPI)
CBR 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ nº. 36.082.241/
0001-74, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambi-
ente – SMAC, através do processo nº 23/300.103/2021, a Licença Ambiental
Municipal (LMPI), para construção de grupamento residencial multifamiliar,
situado na Rua Licínio Cardoso, lote resultante do remembramento do Lote
1 do PAL 46934 e do imóvel Nº 541, São Francisco Xavier - RJ.

RenovaBio acredita  
em cumprimento de  
metas de descarbonização

O RenovaBio atin-
giu a marca de 
21 milhões de 

créditos de descarboni-
zação (CBIOs) validados 
na Plataforma CBIOs em 
2021. Somando-se a es-
se número o estoque de 
CBIOs emitidos e não 
aposentados em 2020, são 
25 milhões de CBIOs dis-
ponibilizados no mercado, 
garantindo a quantidade 
suficiente para cumpri-
mento das metas estabele-
cidas para o ano de 2021.

Em 2021, os distribuido-
res de combustíveis fósseis 
(gasolina e óleo diesel), partes 
obrigadas ao cumprimento 
de metas individuais no Re-
novaBio, já adquiriram mais 

de 13 milhões de CBIOs 
(quantidade superior a 50% 
da meta total), dos quais fo-
ram aposentados, até o dia 
6 de setembro, aproximada-
mente 3,4 milhões.

A aposentadoria de um 
CBIO ocorre quando seu 
detentor o retira defini-
tivamente do mercado, 
impedindo qualquer ne-
gociação futura. O cum-
primento das metas indi-
viduais dos distribuidores 
de combustíveis se dá pela 
quantidade de CBIOs por 
eles aposentados. Apesar 
de terem até 31 de dezem-
bro de 2021 para cum-
prir as metas individuais, 
alguns distribuidores já 
comprovaram o atendi-

mento das metas estabele-
cidas para o ano.

O RenovaBio é a políti-
ca nacional instituída com 
os principais objetivos de 
estimular a produção e 
consumo de biocombustí-
veis no Brasil, baseada na 
previsibilidade, sustenta-
bilidade ambiental, econô-
mica e social, e de reduzir 
as emissões de gases de 
efeito estufa na matriz de 
combustíveis.

A ANP é um dos órgãos 
que participam do Renova-
Bio, em linha com seu com-
promisso com a descarbo-
nização e a contribuição 
para que o Brasil cumpra 
os acordos do Protocolo de 
Paris.
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ENEL CIEN S.A.
CNPJ/MF nº 01.983.856/0001-97

NIRE 33300167790
Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 20 de abril de 2021, às 10:30, na sede social 
da Enel Cien S.A. (“Companhia”), na Praça Leoni Ramos, nº 1, 6º andar, 
Bloco 2, parte, São Domingos, no Município de Niterói, Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Edital de Convocação: Dispensada a publicação dos editais 
de convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) 
diante da presença dos acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas da Companhia.  3. Publicações: Relató-
rio da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Independentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no 
dia 8 de abril de 2021 às fls. 35 a 39 e no jornal Diário Comercial no dia 8 de 
abril de 2021, às fls. 20 a 24, nos termos do art. 133 da Lei das Sociedades 
por Ações. Publicação do Aviso aos Acionistas previsto no caput do art. 133 
da Lei das Sociedades por Ações, dispensada, na forma do §5º do mes-
mo artigo. 4. Presenças: Presente acionista representando a totalidade do 
capital social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Pre-
sença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Guilherme Gomes Lencastre, 
Presidente da Companhia; e o Sr. Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo 
– CRC RJ092563/0-1, representante da KPMG Auditores Independentes 
S.S., contratada pela Companhia para auditar as demonstrações financei-
ras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, em atenção ao 
§1º do artigo 134 da Lei 6.404/76. 5. Mesa: Presidente – Guilherme Gomes 
Lencastre, Secretária – Maria Eduarda Fischer Alcure. 6. Ordem do Dia: (i) 
Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e votação do 
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do Parecer 
dos Auditores Independentes; (ii) Deliberação sobre a proposta de destina-
ção do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 
e a consequente distribuição de dividendos; (iii) Fixação da remuneração 
global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2021. 
7. Deliberações Tomadas pelos Acionistas Presentes: 7.1.1. Quanto ao 
item (i) da Ordem do Dia, foram aprovadas as contas da administração da 
Companhia, o relatório de administração e as demonstrações financeiras ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do 
parecer dos auditores independentes. 7.1.2. Quanto ao item (ii) da Ordem 
do Dia, foi aprovada a proposta da administração da Companhia de desti-
nação do resultado, face a apuração do lucro líquido no exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$189.050.795,93, 
que será destinado da seguinte forma: (a) destinar 3,39% para a reserva 
legal, visto que a Companhia atingirá o limite de 20% do capital social com 
a referida destinação, equivalente a R$6.413.153,84 para a composição da 
reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das Sociedades por Ações; e 
(b) distribuir saldo remanescente, no valor de R$182.637.642,09, corres-
pondente a 100% do lucro líquido ajustado do exercício, o qual será pago 
até 31 de dezembro de 2020. 7.1.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia, 
foi aprovado o montante de até R$6.246.895,80 para a remuneração global 
anual dos administradores da Companhia até a próxima Assembleia Geral 
Ordinária. 8. Informações: 8.1. Foi informado aos acionistas que as publi-
cações ordenadas pela Lei 6404/76 serão realizadas nos jornais “Diário Ofi-
cial do Estado do Rio de Janeiro” e “Monitor Mercantil”. 9. Encerramento: 
9.1. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário para a lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprova-
da, foi assinada pelos acionistas presentes, Enel Brasil S.A., representada 
pela Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure, bem como pelo Presidente da As-
sembleia Sr. Guilherme Gomes Lencastre e pela Secretária da Assembleia 
Sra. Maria Eduarda Fischer Alcure. Confere com a original lavrada em livro 
próprio. Niterói, 20 de abril de 2021. Guilherme Gomes Lencastre - Presi-
dente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. Jucerja em 03/06/21 sob 
o nº 4078539. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

FUNDAÇÃO CRISTÃ-ESPÍRITA CULTURAL PAULO DE TARSO
CONVOCAÇÃO – De acordo com os arts. 20 a 22 e seus parágrafos, 
art. 24, Incisos II e VI, e arts. 31, 37 e 38 do Estatuto ficam convocados 
os Conselheiros do Conselho Curador da Fundação Cristã-Espírita 
Cultural Paulo de Tarso - FUNTARSO, para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) a se realizar na sede da Fundação, situada na Estrada 
do Dendê, nº 659, Tauá – Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ, às 
10:00 horas, no dia 30 de outubro de 2021, nas modalidades presencial 
e por vídeo conferência, conforme autorização da 3ª Promotoria de 
Justiça de Fundações, do MPRJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia, registrando-se a reunião através de duas atas distintas, a saber: 
Primeira Ata - a) Preenchimento de uma vaga no Conselho Curador, por 
falecimento de Conselheiro (arts 15 a 19 do Estatuto); b) Apresentação 
da Relação Atualizada dos Nomes de Conselheiros do Conselho 
Consultivo (art. 31) - Segunda Ata - a) Apreciação e deliberação da 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2022; b) Apreciação do 
Balanço Geral e Apuração de Resultados, de 01 de janeiro até 30 de 
junho de 2021. Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021. Roberto do 
Nascimento Vitorino – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ITABORAÍ

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM EMANUEL I

em face de SONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS,
processo nº 0033653-65.2013.8.19-0023, na forma abaixo:

O Dr. DANIEL DA SILVA FONSECA, Juiz da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a SONIA MARIA DOS SANTOS, IMOBILIÁRIA MARES
GUIA e T.C.G. TECNICAS, CONTROLES E GERÊNCIA S.A, que em
21/09/21, às 11:00 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 23/09/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel:
Rodovia 493 KM 1,5, Quadra 1, Lote 16 dentro do Condomínio
Residencial Dom Emanuel I na BR 493, Manilha/Itaboraí/
RJ.Avaliado as fls. 75 em 21/05/2018, por R$ 120.000,00.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra,
no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art.
892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas 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, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 01/07/21.
Eu, Leila Tsuge, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dr. DANIEL DA SILVA FONSECA, Juiz de Direito.

MARLIN NAVEGAÇÃO S.A.
CNPJ/ME sob nº 20.854.869/0001-00 - NIRE nº 33.3.0031305-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Em 27 de agosto de 2021, às 11:00 horas, na sede 
da Marlin Navegação S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2605, Botafogo, CEP 
22.290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante 
no Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a 
convocação prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). 3. Mesa: Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: 
Michele Pimenta do Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
alteração de determinados termos e condições da 1ª emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real, em série única, da Companhia, as quais foram objeto de distribuição 
pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, (“Debêntures” e “1ª 
Emissão”, respectivamente), que se encontram previstos no “Instrumento 
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob 
Regime de Garantia Firme, da Marlin Navegação S.A.”, celebrado em 10 de 
fevereiro de 2015 entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ/ME nº 17.343.682/0001-38), 
representando a comunhão dos titulares das Debêntures, com a 
interveniência anuência da Poseidon Participações S.A. (CNPJ/ME nº 
19.560.759/0001-57), conforme aditado de tempos em tempos, e registrado 
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº ED33000604-
000/6, em 20 de fevereiro de 2015 (“Escritura de Emissão”), bem como a 
celebração do oitavo aditamento e consolidação à Escritura de Emissão 
(“Oitavo Aditamento à Escritura de Emissão”); (ii) a celebração do 3º 
(Terceiro) Aditamento e 2º (Segundo) Aditamento à Escritura de Alienação 
Fiduciária de Embarcações; (iii) a celebração do 2º (Segundo) Aditamento 
ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças; (iv) a autorização à Diretoria da Companhia para (a) 
celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar 
todos os atos necessários para refletir as matérias constantes dos itens “(i)” 
a “(iii)” acima; e (b) contratar os prestadores de serviço para realização das 
matérias constantes dos itens “(i)” a “(iii)” acima , podendo para tanto 
negociar e assinar os respectivos contratos; e (v) a ratificação de todos os 
atos já praticados relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: 
Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem 
do dia, o único acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a 
celebração do Oitavo Aditamento à Escritura de Emissão para (i) a 
alteração da Data de Vencimento, prevista na Cláusula 5.5 da Escritura de 
Emissão de 15 de abril de 2022 para 15 de setembro de 2025; (ii) a 
alteração da garantia prevista no inciso “iv” da Cláusula 5.10 da Escritura 
de Emissão, e, por consequência, do “Contrato de Prestação de Serviços 
de Banco Depositário”, celebrado entre o Debenturista, o Agente Fiduciário 
e a Companhia, em 26 de novembro de 2015, conforme aditado; (iii) a 
alteração da remuneração das debêntures, prevista nas Cláusulas 5.14 e 
5.14.1 da Escritura de Emissão, que passará a vigorar a partir desta 
assembleia geral (inclusive); (iv) a alteração do cronograma de pagamento 
da remuneração e do pagamento do principal, previstos nas Cláusulas 5.15 
e 5.17 da Escritura de Emissão, respectivamente; (v) a alteração da 
hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório previsto na Cláusulas 6.3 e 
subcláusulas da Escritura de Emissão; (vi) a alteração das hipóteses de 
vencimento antecipado previstas nos incisos “xi”, “xii” e “xiii” da Cláusula 
6.4.1 da Escritura de Emissão; (vii) a alteração da Cláusula 6.4.2 da 
Escritura de Emissão, a qual passa a estabelecer que os valores previstos 
nos itens (xi) e (xii) da cláusula 6.4.1 da Escritura de Emissão serão 
atualizados anualmente pela variação do IPCA, a partir de 1º de julho de 
2021; (viii) a alteração dos incisos “i”, “ix”, “x” e “xiv” da Cláusula 6.4.3 da 
Escritura de Emissão, bem como a inclusão dos incisos “xv”, “xvi” e “xvii” à 
referida Cláusula, a qual indica os eventos que uma vez ocorridos devem 
ser submetidos aos debenturistas para que deliberem acerca de eventual 
vencimento antecipado das debêntures; (ix) a alteração das obrigações 
adicionais da Companhia previstas nos incisos “viii”, “xxviii” e “xxxi” da 
Cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, bem como a inclusão dos incisos 
“xxxii” e “xxxiii” à referida Cláusula; (x) a inclusão das Cláusulas 8.8.1, 8.8.2 
e 8.8.3 à Escritura de Emissão acerca da remuneração do agente fiduciário; 
e (xi) a alteração dos Anexos I (Lista de Contratos de Afretamento Por 
Tempo) e II (“Contrato de Afretamento Por Tempo) à Escritura de Emissão. 
5.2. Autorizar a celebração do 3º Aditamento e 2º Aditamento à Escritura de 
Alienação Fiduciária de Embarcações, para refletir as alterações 
pertinentes, em consonância com as obrigações assumidas no Oitavo 
Aditamento à Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos contratos de 
garantias das Debêntures, nos termos do documento que o acionista 
presente declara conhecer e aceitar e que fica arquivado na sede da 
Companhia. 5.3. Autorizar a celebração do 2º (Segundo) Aditamento ao 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças (“Cessão Fiduciária”), para refletir as alterações 
pertinentes, em consonância com as obrigações assumidas no Oitavo 
Aditamento à Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos contratos de 
garantias das Debêntures, nos termos do documento que o presente 
acionista declara conhecer e aceitar e que fica arquivado na sede da 
Companhia, em especial no que se refere à alteração do objeto da Cessão 
Fiduciária, que consistirá, exclusivamente, nos recebíveis do Contrato de 
Afretamento por Tempo da Embarcação Marlin Yare, passando o inciso “iv” 
da Cláusula 5.10 da Escritura de Emissão e o inciso (i) da Cláusula 2.1 da 
Cessão Fiduciária a constar com a seguinte redação: (i) inciso “iv” da 
Cláusula 5.10 da Escritura de Emissão: “(iv) Cessão fiduciária da 
totalidade dos direitos creditórios decorrentes do Contrato de Afretamento 
por Tempo da Embarcação Marlin Yare.” (ii) inciso “i” da Cláusula 2.10 da 
Cessão Fiduciária: “2.1 (i) a totalidade dos direitos creditórios de 
titularidade da Companhia e da Netuno, presente e futuros, decorrentes do 
Contrato de E&P Nº 5500.0105586.17.2 celebrado entre a Companhia e a 
Petrobras (“Contrato de Afretamento por Tempo da Embarcação Marlin 
Yare” e “Recebíveis”, respectivamente); e” 5.4. Autorizar a Diretoria da 
Companhia para (a) celebrar todos os documentos e seus eventuais 
aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização das 
deliberações constantes dos itens 5.1 a 5.3 acima, incluindo o Oitavo 
Aditamento à Escritura de Emissão, bem como o 3º (Terceiro) Aditamento 
e 2º Aditamento à Escritura de Alienação Fiduciária de Embarcações e o 2º 
(Segundo) Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças para fins de refletir as alterações 
pertinentes; (b) contratar os prestadores de serviço para realização das 
deliberações constantes dos itens 5.1 a 5.3 acima, podendo para tanto 
negociar e assinar os respectivos contratos, em especial o aditamento do 
“Contrato de Prestação de Serviços de Banco Depositário”. 5.5. ratificar 
todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima até o 
arquivamento da presente ata no órgão competente. 6. Encerramento: 
Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão 
pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, 
esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades 
por Ações, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a 
publicação na forma de sumário. A presente ata é cópia fiel da que se 
encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais. Rio de Janeiro, 27 
de agosto de 2021. Mesa: Fábio Manuel Guiso da Cunha - Presidente; 
Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro - Certifico o Registro sob o nº 0000447566 em 01/09/2021. 
Protocolo 00-2021/947412-5 em 29/08/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

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.

CIA. PROGRESSO INDUSTRIAL DO BRASIL – FÁBRICA BANGU
CNPJ nº 33.000.035/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Srs. Acionistas convocados a comparecer a Assembleia Geral
Ordinária/Extraordinária que se realizará no próximo dia 11 de outubro de
2021, às 10h, em primeira convocação, na sede da sociedade situada na
Rua Fonseca149 sala 201 – Bangu – Rio de Janeiro/RJ, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Aprovação de contas dos administra-
dores dos exercícios findos em 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020; 2)
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Niterói, 9 de setembro de
2021. Dr. Ricardo Haddad - Presidente

Fala de Bolsonaro ecoa negativamente no mercado financeiro
Cenário é de curva de juros subindo, diz sócio fundador da Fatorial Investimentos

No panorama eco-
nômico brasileiro 
desta quinta-feira, 

um dos temas em destaque 
foi a divulgação pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) do Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação. A infla-
ção de agosto foi de 0,87%, a 
maior taxa para o mês desde 
2000 (1,31%).

“Tivemos dados do IP-
CA acima das expectati-
vas. A curva de juros es-
tressou junto com novas 
movimentações em Brasí-
lia, além do tom elevado 
entre os poderes. A curva 

de juros abriu bastante e 
já precifica altas seguidas, 
além do que estava pre-
visto no boletim Focus 
(publicação do BC divul-
gada semanalmente)”, in-
formou à reportagem do 
Monitor Mercantil Jansen 
Costa, sócio fundador da 
Fatorial Investimentos, es-
critório credenciado à XP.

Ele afirma que o cenário 
é de curva de juros subin-
do, o que não é bom para 
bolsa, apesar de estarmos 
em níveis “baratos”. “Mes-
mo com a bolsa barata, é 
difícil pessoa física comprar 
ações nesses níveis, pois es-
tá negativa no ano. Muitos 

clientes perguntam o que 
fazer para parar de perder 
dinheiro. Muitos estão sto-
pando posições e migrando 
para renda fixa porque po-
dem encontrar mais opor-
tunidades”, revelou Jansen 
Costa. Ele conta que há tí-
tulos pré-fixados para 1 ano 
com taxas de 8 ou 9%. A 
bolsa segue na tendência de 
baixa no curto prazo. “Ob-
viamente esperamos que 
cenário de Brasília melhore 
e tenhamos clareza melhor 
para os próximos meses”.

Na opinião do especialis-
ta, se temperatura continuar 
subindo, podemos ter novas 
quedas na bolsa principal-

mente como reprecificação 
do país, ou seja, incertezas. 
O Brasil tem dívida PIB 
melhor no curto prazo, mas 
sempre há expectativas de 
isso piorar e se arrastar pe-
los próximos meses até as 
eleições.

Lembrando que na quarta-
feira (8), o principal índice da 
bolsa teve queda de 3,78%, a 
113.413 pontos, maior recuo 
diário desde o dia 8 de mar-
ço, quando o STF anulou as 
condenações do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. 
E as ações das companhias 
listadas na bolsa de valores 
brasileira somavam R$ 5,257 
trilhões na segunda-feira. E 

na quarta-feira, após as decla-
rações de cunho golpista do 
presidente, passaram a valer 
R$ 5,061 trilhões, segundo 
levantamento da Economa-
tica. 

Terceira via

“Bolsonaro caminha 
muito a direita e isso tem 
gerado espaço para tercei-
ra via que ainda não existe. 
Ficou ainda mais polarizado 
o clima político no país. A 
temperatura precisa baixar 
para termos mais estabilida-
de no país. Partidos prome-
tem entrar com novos pedi-
dos de impeachment e isso 

não é positivo para o Bra-
sil”, afirma Jansen Costa.

Globalmente, o desta-
que ficou na parte da ma-
nhã para o discurso do 
Banco Central europeu 
e dados vindos da China 
que mostram que a infla-
ção do varejo não veio 
tão alta, mas o PMI que 
saiu recentemente mos-
tra uma desaceleração do 
país. Dados de crédito da 
China indicam que é pos-
sível um problema na área 
de crédito, já que a maior 
construtora da China vem 
mostrando problema de 
crédito na companhia, ci-
tou Jansen Costa. 

Petrobras pré-seleciona 
30 startups para edital  
de inovação de R$ 22 mi

A Petrobras divulgou as 
30 empresas selecionadas na 
primeira fase do III edital do 
Programa Petrobras Cone-
xões para Inovação – módulo 
Startups. Com valor de R$22 
milhões e voltado para star-
tups e pequenas empresas. A 
estatal afirma que a seleção é 
a maior já aberta no setor de 
petróleo gás e energia. 

As classificadas vão dis-
putar, na etapa final, aportes 
de até R$ 500 mil ou de até 
R$ 1,5 milhão, a depender da 
categoria deep tech ou soft 
tech. Os valores serão usados 
em projetos nas áreas de efi-
ciência energética, robótica, 
redução de carbono, mode-
lagem geológica, tecnologia 
de inspeção e tecnologia di-
gital. Para as escolhidas nesta 
primeira fase começa agora a 
análise documental, seguida 
da elaboração dos planos de 
trabalho e modelos de negó-
cio.

 O programa surgiu da ne-
cessidade de a Petrobras es-
treitar o relacionamento com 
o ecossistema de inovação, 
especialmente com startups 
e pequenas empresas de base 
tecnológica. O investimen-
to visa atender demandas 
mapeadas internamente na 
companhia e soluções que 
possam ser desenvolvidas de 
modo ágil e com possibilida-
de de implantação na indús-
tria de óleo e gás. 

As startups vencedoras 
recebem suporte financei-
ro para o desenvolvimento 

dos projetos de inovação, 
interagem com o corpo 
técnico da Petrobras, rece-
bem capacitação empresa-
rial para posicionamento de 
mercado e estruturação de 
planos de negócios com o 
apoio do Sebrae, parceiro 
da companhia no edital.

Ao final do processo, as 
vencedoras têm a possibili-
dade de atender demandas 
não só da Petrobras, mas 
de se tornarem fornecedo-
ras de toda a cadeia pro-
dutiva de petróleo e gás. 
Startups aprovadas nos edi-
tais anteriores já mostram 
resultados de projetos de-
senvolvidos nas áreas de 
tecnologias imersivas, robó-
tica, machine learning e we-
areables, entre outras ver-
ticais tecnológicas. A VR 
Monkey, startup vencedora 
de um dos desafios do I edi-
tal do Programa Conexões, 
especialista em realidade 
virtual, desenvolve uma 
solução para treinamento 
de processos da indústria 
de óleo e gás. O objetivo é 
capacitar pessoal para atuar 
de forma segura em espa-
ços confinados, em altura e 
com proximidade de calor. 

A previsão de implanta-
ção do projeto piloto é para 
outubro e entrega da plata-
forma digital para o primei-
ro semestre de 2022. Rafael 
conta que a startup nunca 
tinha trabalhado para uma 
empresa de petróleo e se 
beneficiou da experiência.
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Keiretsu Tecnologia S.A.
CNPJ/ME nº: 35.603.880/0001-75 - NIRE: 35.3.0055354-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2021
Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2021, às 8h00min, na sede social da Keiretsu Tecnologia S.A. S.A. (“Companhia”), Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, sala 20, Itaim Bibi. Presença: Acionista detentora de ações representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: 
Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista da 
Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Sr. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - 
Presidente; e Sr. Ronald Domingues - Secretário. Ordem do Dia: (i) aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do 
artigo 5º do Estatuto Social; (ii) ratificação da nomeação da Incompanny Escritório de Contabilidade, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 69, Paraiso, CEP 04400-040, inscrita no CRC/SP sob o nº 2SP 27293 e no 
CNPJ/ME sob o nº 08.658.245/0001-12 (“Empresa Especializada”) responsável pela elaboração do respectivo laudo do de avaliação da 
Companhia a valor contábil (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovação do Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada; (iv) aprovação 
do Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia pela Nuvini S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda nº 769, sala 20 B, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.632.719/0001-20, com seus atos constitutivos 
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.557956 (“Nuvini”), firmado pelos representantes legais da 
Nuvini e da Companhia, em 30 de junho de 2021 (“Protocolo”); (v) incorporação da Companhia pela Nuvini, de acordo com os termos e 
condições estabelecidos no Protocolo, com redução no valor do capital social da Nuvini, e com a consequente extinção da Companhia; (vi) em 
decorrência da incorporação da Companhia, a aprovação da migração do Plano de Outorga de Opção de Subscrição de Ações da Companhia 
para a Nuvini, na qualidade de sucessora da Companhia; e (vii) autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos e 
tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da Companhia pela Nuvini. Deliberações: Dando início aos 
trabalhos, foram aprovadas, unanimemente e sem ressalvas, as seguintes matérias: (i) A aprovação do aumento do capital social da Companhia, 
no valor total de R$ 10.522.947,50 (dez milhões, quinhentos e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), 
passando o capital social da Companhia de R$ 341.800,00 (trezentos e quarenta e um mil e oitocentos reais) para R$ 10.864.747,50 (dez 
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), mediante a emissão de 21.045.895 (vinte 
e uma milhões, quarenta e cinco mil, oitocentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ação, estabelecido com base no artigo 170, § 1º, I da Lei das S.A., as quais são totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas nos termos dos Boletins de Subscrição que ficam arquivados na sede social, mediante capitalização e 
quitação integral de determinados títulos conversíveis emitidos pela Companhia perante terceiros, sendo que o montante de tais títulos que 
exceder o valor individual de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ação, perfazendo o valor global de R$ 28.576.189,00 (vinte e oito milhões, 
quinhentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais), é destinado à Reserva de Capital - Ágio na Subscrição da Companhia. Todos os 
acionistas da Companhia neste ato renunciam expressamente a qualquer direito de preferência que poderiam ter em relação à emissão, 
subscrição e integralização de ações da Companhia ora aprovada. Em decorrência do aumento de capital ora aprovado, o Artigo 5º do Estatuto 
Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 10.864.747,50 (dez milhões, oitocentos 
e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), expresso em moeda corrente nacional, totalmente subscrito 
e parcialmente integralizado, dividido em 121.045.895 (cento e vinte e uma milhões, quarenta e cinco mil, oitocentas e noventa e cinco) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) A ratificação da nomeação da Empresa Especializada como responsável pela elaboração do 
Laudo de Avaliação; (iii) A aprovação do Laudo de Avaliação da Companhia, preparado pela Empresa Especializada, em 30 de junho de 2021, 
que integra o Protocolo como Anexo I deste; (iv) A aprovação do Protocolo, elaborado nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A., o qual 
integra o Anexo I à presente ata; (v) A aprovação da incorporação da Companhia pela Nuvini, de acordo com os termos e condições 
estabelecidos no Protocolo, com a consequente redução do capital social da Nuvini e extinção da Companhia, que passa a ser sucedida pela 
Nuvini em todos os seus direitos e obrigações, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; e (vi) Em razão da incorporação da Companhia pela 
Nuvini, a aprovação da migração do Plano de Outorga de Opção de Subscrição de Ações da Companhia (“Plano”) para a Nuvini, na qualidade 
de sucessora da Companhia, de modo que as opções outorgadas no âmbito do Plano passem a ser referenciadas em ações ordinárias de 
emissão da Nuvini, e, portanto, de modo que os atuais beneficiários do Plano recebam ações ordinárias de emissão da Nuvini quando do 
exercício de suas opções. Diante disso, a Nuvini passa a assumir os direitos e obrigações da Companhia previstos no Plano, incluindo a 
obrigação de emitir as ações mediante o exercício de opções pelos respectivos beneficiários no âmbito do Plano. Para fins de esclarecimento, 
as condições comerciais das outorgas de opções atualmente vigentes no âmbito do Plano não sofrerão alteração. A única acionista da 
Companhia aprova que os Diretores tomem todas as providências necessárias para formalizar a migração do Plano; e (vii) A autorização para 
os Diretores da Companhia praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à implementação da incorporação da 
Companhia pela Nuvini. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos 
presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. A lavratura e publicação da presente ata foi aprovada pelo acionista na forma permitida pelo 
artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; Ronald Domingues - Secretário. Acionista: Heru 
Investimentos e Participações Ltda. (p. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann). São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; Ronald Domingues - Secretário. Acionista: Heru Investimentos e Participações Ltda. - p. Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann. JUCESP nº 391.272/21-4 em 13/08/2021. Gisela Simiema  Ceschin - Secretária Geral.

Nuvini S.A.
CNPJ/ME nº: 35.632.719/0001-20 - NIRE: 35.300.557.956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Junho de 2021
Data, hora e local: Em 29 de junho de 2021, às 9h00, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Jesuíno Arruda, nº 769 - Sala 20 B, Itaim Bibi. Presença: Acionista detentora de ações representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Sr. Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; e Sr. Carlos Thiago de Souza Araujo - Secretário. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a apreciação da renúncia de membros 
da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, a única acionista da 
Companhia aprovou, sem ressalvas, as seguintes matérias: (i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada (a) pelo Sr. Ronald Domingues, 
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.999.590 (SSP/MG) e inscrito no 
CPF/ME sob o nº 023.758.486-75, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Borba Gato, 331, Alto da Boa 
Vista, CEP 04747-030 ao cargo de Diretor Financeiro, para o qual foi eleito em assembleia geral extraordinária realizada em 27 de outubro de 2020, 
o qual irá permanecer no referido cargo até 19 de julho de 2021; e (b) pelo Carlos Thiago de Souza Araujo, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.306.004-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 323.288.168-86, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 7º andar, sala 121, Vila Nova 
Conceição, ao cargo de Diretor de Relações com Investidores, para o qual foi eleito em Instrumento Particular de Alteração de Contrato Social e 
Assembleia de Transformação do Tipo Jurídico de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima e Aprovação do Estatuto Social da Companhia 
celebrado em 20 de agosto de 2020, conforme termos de renúncia que integram a presente ata como Anexo I, os quais conferem com as versões 
originais lavradas em livro próprio; e (ii) Aprovação da eleição do Sr. Aury Ronan Francisco, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 7.791.869-6 SESP/PR e inscrito no CPF/ME sob o nº 039.730.159-61, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Fernandes Moreira, 1550, apartamento 113-B, Chácara Santo Antônio, CEP 04716-003, para o cargo de Diretor Financeiro, 
o qual irá assumir em 19 de julho de 2021, para um mandato de 3 (três) anos, conforme termo de posse que integra a presente ata como Anexo II, 
o qual confere com as versões originais lavradas em livro próprio. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer 
a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que 
vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em qualquer crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, 
estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. A lavratura e publicação da presente ata foi aprovada pelos 
acionistas na forma permitida pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; Carlos Thiago de Souza 
Araujo - Secretário. Acionista Presente: Keiretsu Tecnologia S.A. (p. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann). São Paulo/SP, 29 de junho de 2021. 
Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; Carlos Thiago de Souza Araujo - Secretário. Acionista Presente: Keiretsu Tecnologia 
S.A.: Por: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Cargo: Diretor Presidente. JUCESP nº 391.270/21-7 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Nuvini S.A.
CNPJ/ME nº: 35.632.719/0001-20 - NIRE: 35.300.557.956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Junho de 2021
Data, hora e local: Em 28 de junho de 2021, às 9h00, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Jesuíno Arruda, nº 769 - Sala 20 B, Itaim Bibi. Presença: Acionista detentora de ações representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Sr. Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; e Sr. Ronald Domingues - Secretário. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a alteração do estatuto social para incluir previsão 
de que o capital social da Companhia possa ser aumentado dentro do limite de capital autorizado de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de 
reais), independentemente de reforma estatutária; (ii) a emissão, pela Companhia, do certificado nº 1/1 de bônus de subscrição, nos termos dos 
artigos 75 a 79 da Lei das S.A. (“Bônus de Subscrição”), em substituição aos Títulos Privados Conversíveis em Participação Societária emitidos pela 
Keiretsu em favor de Bruno Carvalho Lino de Souza, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/ME sob o nº 782.669.985-15, residente e domiciliado 
na Rua dos Eucaliptos, nº 64, Casa 4A, Cascais, Portugal, CEP 2750-687 (“Bruno Lino”), em 9 de outubro de 2020 e em 5 de fevereiro, cujos efeitos 
estão sujeitos à implementação da Condição Suspensiva, conforme abaixo definida; e (iii) a autorização para os administradores da Companhia 
praticarem todos os atos e tomarem todas as medidas necessárias à implementação dos atos que venham a ser aprovados na presente 
assembleia. Deliberações: Dando início aos trabalhos, a única acionista da Companhia aprovou, sem ressalvas, as seguintes matérias: (i) A 
alteração do estatuto social para incluir previsão de que o capital social da Companhia pode ser aumentado dentro do limite de capital autorizado 
de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação da Assembleia Geral, à 
qual competirá estabelecer as condições de emissão, bem como a inclusão de previsão de que a Companhia poderá adquirir suas próprias ações 
para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento, com a consequente inclusão dos Parágrafos 1° e 2º do Artigo 5º do 
Estatuto Social, que vigorarão com a seguinte redação: “Parágrafo 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanecer em 
tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Parágrafo 2º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na forma do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), independentemente de reforma estatutária, 
mediante deliberação da Assembleia Geral, que fixará os termos e condições da emissão, da subscrição, da integralização e da colocação das 
ações a serem emitidas, observadas as formalidades legais.” (ii) A emissão, pela Companhia, do Bônus de Subscrição, em favor de e entregue a 
Bruno Lino, pelo preço de emissão total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), o qual, se implementada a Condição Suspensiva, 
conferirá a Bruno Lino o direito de subscrever novas ações da Companhia, calculadas e integralizadas de acordo com os termos, condições e prazos 
previstos no referido Bônus de Subscrição, anexo à presente ata conforme Anexo I, em substituição aos Títulos Privados Conversíveis em 
Participações Societárias, emitidos pela Keiretsu em favor de Bruno Lino, em 9 de outubro de 2020 e em 5 de fevereiro de 2021, com valor total 
nominal de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), os quais serão considerados extintos, incluindo com relação a todos e quaisquer 
direitos decorrentes destes, e substituídos pelo Bônus de Subscrição caso seja implementada a Condição Suspensiva. A única acionista da 
Companhia renuncia, neste ato, de maneira irrevogável e irretratável, para todos os fins do artigo 77 da Lei das S.A., ao seu direito de preferência 
na subscrição do Bônus de Subscrição ora emitido pela Companhia, bem como na subscrição das ações decorrentes do seu exercício. Uma via 
original do Bônus de Subscrição, devidamente assinada por todas as partes, fica arquivada na sede social da Companhia a partir da presente data. 
A emissão do Bônus de Subscrição terá sua eficácia condicionada à aprovação da incorporação da Keiretsu Tecnologia S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, sala 20, bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
35.603.880/0001-75 (“Keiretsu”) pela Companhia, nos termos dos artigos 121, 125 e 126 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
que será deliberada em Assembleia Geral Extraordinária de cada uma das referidas sociedades em 30 de junho de 2021 (“Condição Suspensiva”). 
(iii) A autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos e tomarem todas as medidas necessárias para a implementação dos 
atos ora aprovados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes 
e pelo Presidente e Secretário da Mesa. A lavratura e publicação da presente ata foi aprovada pelos acionistas na forma permitida pelo artigo 130, 
§ 1º da Lei das S.A. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; Ronald Domingues - Secretário. Acionista Presente: Keiretsu 
Tecnologia S.A. (p. Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann). São Paulo/SP, 28 de junho de 2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - 
Presidente; Ronald Domingues - Secretário. Acionista Presente: Keiretsu Tecnologia S.A. - Por: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Cargo: 
Diretor Presidente. JUCESP nº 391.269/21-5 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nuvini S.A.
CNPJ/ME nº: 35.632.719/0001-20 - NIRE: 35.300.557.956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Junho de 2021
Data, Hora e Local: Em 30 de junho de 2021, às 9h00min, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, nº 769 - Sala 20 B, Itaim Bibi. Presença: Acionista detentora de ações representando a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Sr. Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; e Sr. Carlos Thiago de Souza Araujo - Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da 
Companhia em R$ 38.893.118,24 (trinta e oito milhões de reais, oitocentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e vinte e quatro centavos), 
mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) e mútuos; (ii) o grupamento das ações de emissão da 
Companhia; (iii) a ratificação da nomeação da Incompanny Escritório de Contabilidade, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 69, Paraíso, CEP 04400-040, inscrita no CRC/SP sob o n° 2SP 27293 e no CNPJ/ME sob o 
n° 08.658.245/0001-12 (“Empresa Especializada”) responsável pela elaboração do respectivo laudo do patrimônio líquido contábil da Keiretsu 
Tecnologia S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, sala 20, bairro 
Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.603.880/0001-75 (“Keiretsu”) na data-base de 30 de junho de 2021 (“Laudo de Avaliação”); (iv) o Laudo 
de Avaliação preparado pela Empresa Especializada; (v) o Protocolo e Justificação de Incorporação da Keiretsu pela Companhia, firmado pela 
administração da Keiretsu e da Companhia em 30 de junho de 2021 (“Protocolo”); (vi) a incorporação da Keiretsu pela Companhia, de acordo com 
os termos e condições estabelecidos no Protocolo; (vii) a redução do capital social da Companhia, em decorrência da incorporação da Keiretsu, 
e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (viii) como ato subsequente à incorporação da Keiretsu, a aprovação 
da recepção do Plano de Outorga de Opção de Subscrição de Ações da Keiretsu pela Companhia, na qualidade de sucessora da Keiretsu e sua 
consequente alteração a fim de refletir os ajustes necessários para recepção do Plano e seus termos e condições pela Companhia; (ix) a criação 
do Conselho de Administração da Companhia, fixação de sua competência e eleição de seus membros; (x) a eleição de membro da Diretoria da 
Companhia; (xi) a atribuição da competência para a aprovação de aumentos de capital da Companhia dentro do capital autorizado ao Conselho 
de Administração; (xii) a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (xiii) a autorização para os administradores da 
Companhia praticarem todos os atos e tomarem todas as providências necessárias à consumação das deliberações aqui consubstanciadas. 
Deliberações: Dando início aos trabalhos, a única acionista da Companhia aprovou, sem ressalvas, as seguintes matérias: (i) O aumento do 
capital social da Companhia, no valor de R$ 38.893.118,24 (trinta e oito milhões de reais, oitocentos e noventa e três mil, cento e dezoito reais e 
vinte e quatro centavos), passando o capital social da Companhia de R$ 108.380.047,00 (cento e oito milhões, trezentos e oitenta mil e quarenta 
e sete reais) para R$ 147.273.165,24 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e treze mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos), mediante a emissão de 30.229.076 (trinta milhões, duzentas e vinte e nove mil e setenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,29 (um real e vinte e nove centavos) por ação, estabelecido com base no artigo 170, § 1º, II, da 
Lei das S.A., mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital realizados até 31 de maio de 2021, no montante de R$ 
35.691.786,13 (trinta e cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e treze centavos) (“AFAC”) e de mútuos 
realizados entre novembro de 2020 e de maio de 2021, no montante total de R$ 3.201.332,11 (três milhões, duzentos e um mil, trezentos e trinta 
e dois reais e onze centavos) (“Mútuos”), realizado pela acionista Keiretsu em favor da Companhia. As 30.229.076 (trinta milhões, duzentas e vinte 
e nove mil e setenta e seis) novas ações ora emitidas são totalmente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente nacional, nos 
termos do boletim de subscrição que integra o Anexo I à presente ata; (ii) O grupamento das ações de emissão da Companhia na proporção de 
1,145095614 ação por 1 (uma) ação, sem alteração no valor do capital social da Companhia (“Grupamento”), passando o capital social da 
Companhia a ser dividido em 121.045.895 (cento e vinte e uma milhões, quarenta e cinco mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal; (iii) A ratificação da nomeação da Empresa Especializada como responsável pela elaboração do Laudo de 
Avaliação; (iv) A aprovação do Laudo de Avaliação da Keiretsu, preparado pela Empresa Especializada em 30 de junho de 2021, que integra o 
Protocolo como Anexo I do referido documento; (v) A aprovação do Protocolo, elaborado nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A., o qual 
integra o Anexo II à presente ata; (vi) A incorporação da Keiretsu pela Companhia, de acordo com os termos e condições estabelecidos no 
Protocolo, com a consequente extinção da Keiretsu, que passa a ser sucedida pela Companhia em todos os seus direitos e obrigações, nos 
termos do artigo 227 da Lei das S.A.; (vii) A redução do capital social da Companhia, em decorrência da incorporação da Keiretsu, sem o 
cancelamento de ações de emissão da Companhia nem qualquer restituição de valores à sua acionista única, no montante de R$ 109.868.952,21 
(cento e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), de forma que o capital social 
da Companhia alterado no item “i” acima passa de R$ 147.273.165,24 (cento e quarenta e sete milhões, duzentos e treze mil, cento e sessenta e 
cinco reais e vinte e quatro centavos) para R$ 37.404.213,03 (trinta e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e treze reais e três 
centavos). Em decorrência do Grupamento aprovado no item “ii” acima e tendo em vista que não houve cancelamento de ações, as ações de 
emissão da Companhia passam a ser distribuídas entre os novos acionistas na mesma proporção detida por cada um deles anteriormente na 
Keiretsu, de modo que cada ação da Keiretsu anteriormente detida pelos acionistas passe a representar 1 ação da Companhia. Em decorrência 
do aumento de capital aprovado no item “i”, do Grupamento aprovado no item “ii”, ambos acima, e da redução de capital ora aprovada, o caput do 
Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$ 37.404.213,03 (trinta 
e sete milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e treze reais e três centavos), expresso em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 121.045.895 (cento e vinte e uma milhões, quarenta e cinco mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” (viii) Em razão da incorporação da Keiretsu pela Companhia, a aprovação da recepção do Plano de Outorga 
de Opção de Subscrição de Ações da Keiretsu (“Plano”) pela a Companhia, na qualidade de sucessora da Keiretsu, de modo que as opções 
outorgadas no âmbito do Plano passem a ser referenciadas em ações ordinárias de emissão da Companhia, e, portanto, de modo que os atuais 
beneficiários do Plano recebam ações ordinárias de emissão da Nuvini quando do exercício de suas opções. Adicionalmente, o Plano é neste ato 
alterado e passa a vigorar nos termos do Anexo III à presente. Diante disso, a Companhia passa a assumir os direitos e obrigações da Keiretsu 
previstos no Plano, incluindo a obrigação de emitir as ações mediante o exercício de opções pelos respectivos beneficiários no âmbito do Plano. 
Para fins de esclarecimento, as condições comerciais das outorgas de opções atualmente vigentes no âmbito do Plano não sofrerão alteração. A 
única acionista da Companhia aprova que os Diretores tomem todas as providências necessárias para formalizar a migração do Plano; (ix) A 
criação do Conselho de Administração da Companhia, que será composto por 3 (três) membros, sendo um deles o Presidente do Conselho de 
Administração, cuja competência lhe foi atribuída nos termos do artigo 13 do Estatuto Social reformulado nos termos do item “xii” abaixo, bem 
como a eleição de seus membros, para um mandato unificado de 3 (três) anos, a contar da presente data, sendo permitida a reeleição: (a) Pierre 
Carneiro Ribeiro Schurmann, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 
522.86000-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.541.529-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Maria Adelaide Freire Trindade, nº 30/2, Itaim Bibi, CEP 04531-060, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração; (b) Carlos Thiago de Souza Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
28.306.004-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 323.288.168-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Rua Professor Atílio Innocenti, 165, 7º andar, sala 121, Vila Nova Conceição, que ocupará o cargo de Membro do 
Conselho de Administração; e (c) Carolina Carvalho Muller Carioba, brasileira, psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG nº 251855533 
(SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 293.662.548-37, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marquês 
de Paranaguá, 164, apartamento 102, CEP 01303-050, que ocupará o cargo de Membro do Conselho de Administração. Os membros do 
Conselho de Administração ora eleitos declararam não ter qualquer conflito de interesses com a Companhia nem estarem impedidos de praticar 
a atividade empresarial, pelo que tomarão posse mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse que integram a presente ata como Anexo 
IV, os quais conferem com as versões originais lavradas em livro próprio; (x) A atribuição da competência para aprovação de aumentos de capital 
da Companhia dentro do limite de capital autorizado ao Conselho de Administração, de modo que os aumentos de capital dentro do capital 
autorizado possam ser aprovados pelo Conselho de Administração, independentemente de deliberação em Assembleia Geral ou de reforma 
estatutária, a quem competirá estabelecer as condições de emissão; Em função da deliberação ora aprovada, os Parágrafos 1° e 2º do Artigo 5º 
do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação: “Parágrafo 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanecer 
em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento. Parágrafo 2º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social em até R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), na forma do artigo 168 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), independentemente de reforma estatutária 
e deliberação da Assembleia Geral, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará os termos e condições da emissão, da 
subscrição, da integralização e da colocação das ações a serem emitidas, observadas as formalidades legais.” (xi) A reformulação e consolidação 
do Estatuto Social da Companhia, incluindo para refletir as deliberações constantes da presente ata, o qual passa a vigorar com a redação 
constante do Anexo V à presente; e (xii) A autorização para os Diretores da Companhia praticarem todos os atos e tomarem todas as providências 
necessárias à implementação da incorporação da Keiretsu pela Companhia e demais deliberações ora aprovadas, incluindo, mas não se 
limitando, a celebração dos aditamentos aos termos de adesão ao Plano com os atuais beneficiários deste. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. A lavratura e 
publicação da presente ata foi aprovada pelos acionistas na forma permitida pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann - Presidente; Carlos Thiago de Souza Araujo - Secretário. Acionista Presente: Keiretsu Tecnologia S.A. (p. Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann). São Paulo/SP, 30 de junho de 2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente; Carlos Thiago de Souza Araujo - 
Secretário. Acionista Presente: Keiretsu Tecnologia S.A. - Por: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Cargo: Diretor Presidente. JUCESP  
nº 391.271/21-0 em 13/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 20/09/21, às 12h na sede da 
sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem sobre 
aumento de capital da Companhia e alteração do Estatuto Social. Araçoiaba da Serra, 08/09/21. 
Ivan Mininel da Silva-Diretor; Carlos Werner Benzecry-Diretor.

Mobly deslancha após ‘bolha das techs’
Em seis meses: 3 lojas lançadas e até o final do ano mais 6, no mínimo

Desde que fez a sua 
estreia na Bolsa, 
em 5 de fevereiro 

de 2021, as ações da va-
rejista de móveis Mobly 
(MBLY3) já derreteram 
61,36% até o fechamento 
de 6 de setembro, segun-
do dados da Comdinheiro. 
No mesmo período, os ín-
dices Small Caps (SMLL) e 
Ibovespa (IBOV) recuaram 
2,68% e 1,97%, respectiva-
mente.

Quando iniciou as suas 
negociações na B3, os papéis 
da companhia estavam no 
patamar de R$ 21; seis me-
ses depois eles despencaram 
para cerca de R$ 10. Quem 
investiu na ação viu seu patri-
mônio cair pela metade.

Mas a Mobly não foi a 
única novata do setor que 
teve um caminho tortuoso 
desde o IPO, a concorrente 
Westwing (WEST3) também 
viu suas ações desvaloriza-
rem 46,47% até 6 de setem-
bro. Recentemente, a gestora 
Squadra citou em evento a 
existência de uma “bolha das 
techs” que estourou, fazendo 
alusão ao movimento que 
justificaria a queda abrupta 
de companhias de tecnologia 
que abriram capital recente-
mente.

Por ter 85% de sua recei-
ta atrelada ao e-commerce, 
a Mobly cumpre todos os 
requisitos para ser consi-
derada uma empresa tech e 
que integra esta nova onda 
de IPOs, mas o seu CEO 
Victor Noda garante que de 
fake tech a Mobly está longe. 
Em entrevista ao Monitor 
Mercantil, ele reforça que 
apesar do cenário adverso 
no mercado de capitais, os 

fundamentos e metas da 
companhia prevalecem e 
aponta que a recuperação 
deve chegar no 4º trimestre.

Ganhar a confiança do 
investidor não será uma ta-
refa fácil, mas instituições 
como Itaú BBA e Eleven 
Financial já deram seu voto 
de confiança, e colocam pa-
ra 2021 um preço alvo das 
ações MBLY3 em R$ 27,80 
e R$ 28, respectivamente. 
Confira a seguir a entrevista 
com o CEO da Mobly:

 Desde sua estreia na 
Bolsa, as ações da Mo-
bly (MBLY3) derreteram 
61,36%. Como justifica 
esta queda para os acio-
nistas?

Os fundamentos do nosso 
negócio não mudaram, pe-
lo contrário, só melhoraram 
com as iniciativas de investi-
mento e os recursos captados 
no IPO. A prova disso é a ex-
pansão das nossas lojas físi-
cas: nos últimos seis meses já 
lançamos 3 lojas e esperamos 
lançar, no mínimo, mais 6 até 
o final de 2021.

Também reforçamos 
nossa malha logística com 
novos centros de distribui-
ção em Belo Horizonte, Ca-
jamar (SP) e vamos inaugu-
rar outro no Nordeste, em 
Pernambuco nos próximos 
dois meses, aumentando a 
participação na região. Es-
tamos acelerando nosso pri-
vate level, com 50% de pro-
dutos próprios da Mobly na 
venda e investindo pesado 
em marketing para reforçar 
o nosso e-commerce.

Então os nossos negó-
cios estão funcionando. 
Porém, temos uma conjun-
tura diferente no mercado 

financeiro com diversos 
fatores jogando contra, 
commodities em alta, juros 
aumentando e a migração 
do investidor, que deixou 
de aplicar nas empresas te-
chs no curto prazo. A Mo-
bly é uma empresa ainda 
pequena, pouco conhecida 
na Bolsa, com um volume 
de negociação baixo. Tudo 
isso somado aos outros fa-
tores impactam no preço da 
nossa ação.

Quais são as principais 
dificuldades que a Mobly 
enfrentou desde seu IPO?

Certamente a maior difi-
culdade foi a desaceleração 
do mercado online após a 
reabertura do varejo físico. 
Em meados de abril, nota-
mos que a busca por móveis 
no Google despencou e, em 
consequência, nossas taxas 
de conversão. Para manter 
o nosso faturamento foi 
necessário investir em ma-
rketing para trazer visitas ao 
site e manter as vendas. O 
segundo desafio foi a infla-
ção média das matérias pri-
mas do setor, que teve um 
salto de 25% para a nossa 
categoria. Alguns produtos 
como chapas de madeira ou 
metais tiveram um aumento 
de até 70%, isso gerou for-
tes impactos.

Uma parte deste custo 
foi inicialmente repassado 
ao consumidor até o mês de 
abril, mas depois percebe-
mos que isso afetaria nos-
sa demanda, com o cliente 
olhando o produto ficar 
mais caro. Então, com o 
online em queda, tomamos 
a decisão de não repassar 
mais esses custos para o 
cliente, porque só amplifi-

cou a dor dele naquele mo-
mento. Quando seguramos 
os preços, nossa margem 
foi impactada, mas era o 
que fazia sentido para man-
ter a fidelidade do cliente e 
o crescimento da Mobly.

Como funciona esse 
reajuste na operação de 
vocês e até quando pre-
tendem segurar esses 
custos?

A Mobly não é fabricante, 
mas temos um modelo de 
negócios chamado benefi-
ciamento, onde compramos 
matéria prima para os for-
necedores produzirem os 
móveis. Paralelamente, 80% 
da nossa produção vem da 
venda normal do produto 
pelos fornecedores, onde a 
inflação impactou mais.

Nossos fornecedores 
estavam sofrendo com o 
custo elevado das matérias 
primas, conseguimos ne-
gociar alguns preços e ou-
tros foram repassados aos 
consumidores até o mês 
de abril. Mas fazendo uma 
análise concluímos que era 
mais efetivo deixar de re-
passar este preço aos clien-
tes e manter atratividade na 
companhia do que ter que 
repassar o custo, perder eles 
e logo ter que investir mais 
em marketing.

Foi uma decisão cons-
ciente, estamos aos poucos 
ajustando os preços nova-
mente. Em 2021, com o 
reajuste do primeiro trimes-
tre, as margens vieram altas, 
mas depois foi necessário 
segurar o repasse no segun-
do trimestre para lidar com 
a queda do mercado.

Estamos enxergando ago-
ra um mercado mais estável 

e esperamos voltar a crescer 
desde essa nova base repas-
sando novamente os custos 
ao consumidor nos próxi-
mos meses. Acredito que a 
Mobly se recuperará a partir 
do 4º trimestre de 2021, com 
a nossa base de crescimento 
superando 2020.

No IPO vocês movi-
mentaram R$ 812 mi-
lhões. Até o momento, 
como usufruíram deste 
recurso?

Primeiro, zeramos todas as 
dívidas da Mobly, que eram 
de R$ 70 milhões. Depois, 
deixamos de antecipar os 
recebíveis do cartão de cré-
dito. Antes do IPO, quando 
a venda era parcelada em 10 
ou 12 vezes sem juros, nós 
antecipávamos o recurso pa-
ra ter caixa, mas isso gerava 
juros para a gente. Após o 
IPO deixamos de fazer esta 
antecipação e estamos em 
uma posição confortável até 
fevereiro de 2022.

Em relação ao capital de 
giro, conseguimos antecipar 
o pagamento de alguns for-
necedores, que era uma das 
nossas metas, financiar eles 
para que acompanhem nos-
so crescimento. Também 
investimos em marketing e 
em expansão de lojas físicas 
em três formatos: Megasto-
re, Outlets e nosso modelo 
de franquias Mobly Zip.

O que está no radar de 
expansão da Mobly até o 
final de 2021?

Nosso objetivo é inaugu-
rar 3 megalojas até o final 
do ano, uma na Marginal Pi-
nheiros (SP), outra na Rodo-
via Anchieta e a terceira em 
Ribeirão Preto. Temos mais 
2 megastores engatinhadas, 

mas estas devem ser inaugu-
radas no começo de 2022.

Sobre os outlets, a meta é 
ter 3 novos até dezembro. 
Um deles foi lançado ago-
ra em Jundiaí, onde espera-
mos ter outra inauguração 
em setembro. O próximo 
será em Carapicuíba (SP) e 
o último na região de Inter-
lagos (SP). Em relação às 
nossas franquias, com as lo-
jas Mobly ZIP, inauguramos 
recentemente uma loja na 
Avenida dos Bandeirantes 
(SP) e tem outra em cons-
trução no shopping Tietê 
Plaza. Nossa meta é ter até 
4 novas franquias em 2021.

Já sobre os centros de dis-
tribuição, em abril inaugura-
mos um em Belo Horizonte 
(MG) e lançamos recente-
mente outro em Cajamar 
(SP). Até o final de setembro 
esperamos ter um em Per-
nambuco, no Nordeste.

Sobre a nossa venda on-
line, estamos presentes co-
mo vendedores em 7 ma-
rketplaces: Mercado Livre, 
Magazine Luiza, Via Varejo, 
B2W, Amazon, Carrefour e 
na Leroy Merlin. E preten-
demos incluir mais 4 para 
venda dos produtos da Mo-
bly ainda este ano. Gostaria 
de destacar que em relação 
a expansão física, nosso 
carro-chefe são as megas-
tores. Quando uma megas-
tore é inaugurada, as vendas 
online também aumentam 
em 20% no raio de 5 qui-
lômetros de proximidade da 
loja. Elas também servem 
como pontos logísticos pa-
ra facilitar o clique e retire.

- Por Kate Monteiro,  
especial para o Monitor Mercantil
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