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Governo estima déficit primário
de R$ 170,47 bilhões em 2022
STF mantém anulação das
condenações de Lula

As contas públicas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) deverão fechar
2022 com déficit primário de
R$ 170,47 bilhões. A meta fiscal consta do Projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(PLDO) de 2022, enviado na
quinta-feira (15) ao Congresso
Nacional.
O déficit primário representa o resultado das contas
do governo desconsiderando
o pagamento dos juros da dívida pública. Com o déficit
previsto para o próximo ano,
esse será o nono ano segui-
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Governo propõe salário mínimo de
R$ 1.147 em 2022, sem aumento real
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol com algumas nuvens. Não
chove.

Manhã

Tarde

27º C
15º C

podem funcionar. Apesar dessas
restrições, o transporte público
coletivo em São Paulo continua
lotado.
“As atividades que foram
mantidas [na Fase Vermelha] são

Turismo
Compra: 5,50
Venda:
5,76

EURO
Compra: 6,72
Venda:
6,72

suficientes para manter o transporte cheio. Temos a construção
civil funcionando. E a construção
civil movimenta mais de 150 mil
trabalhadores todos os dias na cidade de São Paulo.
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em microcrédito para capital de
giro com taxas de juros de 0% a
0,35% ao mês.
As medidas integram um
pacote ações para mitigar os
impactos econômicos causados pela pandemia do Coronavírus.
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Ministério da Saúde já
distribuiu mais de 50 milhões
de vacinas contra covid-19
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Com dívidas, Santas Casas
pedem socorro para
continuar abertas
Com um déficit na remuneração do Sistema Único de
Saúde (SUS) de 60%, representantes de Santas Casas pediram socorro ao Senado para

continuarem de portas abertas
e atendendo os pacientes, inclusive os que chegam com
covid-19.
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Esporte

Etapa de Tashkent deverá
ver brasileiras mais
seguras e confiantes
Depois de “quebrarem o
gelo” na etapa de Sófia da
Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, selando hiato de
competições que durou mais
de um ano, Natália Gaudio e
Bárbara Domingos vão à luta
novamente, desta vez na capital do Uzbequistão. A competição começa nesta sextafeira (16), com finais no domingo.
Em Tashkent (ou Tasquente, na versão aportuguesada),
que significa “cidade de pedra”, as brasileiras vão se deparar com uma competição
bastante dura.
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Bárbara Domingos

Stock Car altera local da
primeira etapa para Goiânia

Noite
Foto/ Duda Bair ros

DÓLAR

Para apoiar as micro e pequenas empresas dos setores mais
afetados pela pandemia, o Banco
do Povo, vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
Estado, liberou uma linha emergencial com condições especiais.
Estão disponíveis R$ 50 milhões
Foto/Rovena Rosa/ABr

Depois de passar pela Fase
Emergencial, o estado de São
Paulo entrou, na última segundafeira (12) na Fase 1-Vermelha do
Plano São Paulo, onde somente
serviços considerados essenciais

Fonte: Climatempo
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Banco do Povo tem linha
emergencial para setores mais
impactados na pandemia

Promotora da Stock Car Pro
Series, a Vicar anunciou que alterou o local da primeira etapa
da temporada 2021. Antes agendada para acontecer em Londrina (PR), a etapa será realizada em
Goiânia (GO), mantendo a data
do dia 25 de abril. A decisão veio
após autorização emitida pelo
Governo de Goiás, por meio do
secretário de Estado de Esporte
e Lazer, Henderson Rodrigues,
com aval da Secretaria de Estado da Saúde, dirigida pelo secretário Ismael Alexandrino. Também deve abrir a temporada na
mesma data a categoria Stock
Light.
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Scheidt completa 48 anos e
disputa último campeonato
oficial antes de Tóquio
Robert Scheidt completa
48 anos na quinta-feira (15) e
a festa vai ser na água. O bicampeão olímpico embarca
para Vilamoura, em Portugal,
nesta quarta-feira (14), onde
vai disputar a última competição oficial antes da Olimpíada
de Tóquio. O 2021 ILCA Vilamoura European Continental Qualification começa neste sábado (17), com a cerimônia de abertura, e vai até o dia

24, reunido os principais velejadores do continente, em
busca das duas últimas vagas
para competir no Japão, em
julho. Coincidência ou não, o
velejador brasileiro parte
para o campeonato no dia em
que o calendário marca que
faltam 100 dias para os Jogos em que se tornará recordista em participações, a sétima, e vai em busca da sexta
medalha.
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Eric Granado troca
de moto para seguir
maratona na Espanha
Foto/ Jesus Robledo

O Palácio do Itamaraty,
sede do Ministério das Relações Exteriores, emitiu
um comunicado na quartafeira (15) para agradecer a
doação, por parte do governo da Espanha, de medicamentos do kit intubação,
usado no tratamento de pacientes graves internados
com covid-19.
De acordo com a pasta,
a doação será efetivada por
meio da Direção-Geral de
Proteção Civil e Operações
Europeias de Ajuda Humanitária do governo espanhol
e atende a uma solicitação
do Ministério das Relações
Exteriores, por meio da
Embaixada do Brasil em
Madri e da Missão do Brasil junto à União Europeia.
“O governo brasileiro
agradece a generosidade do
governo da Espanha, que
anunciou a doação de medicamentos do chamado ‘kit
intubação’ para abastecer os
estoques dos hospitais brasileiros na linha de frente
do combate à covid-19", diz
a nota.
A previsão é que os
medicamentos saiam da
Espanha no final da próxima semana com destino ao
Brasil.
Na quarta-feira (14), a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
confirmou a liberação de
importação direta de insumos para acelerar o acesso
a medicamentos do kit intubação. A medida autoriza
o registro e importação de
medicamentos anestésicos,
sedativos, bloqueadores
neuromusculares e de outros fármacos hospitalares
usados no tratamento da covid-19 de empresas que ainda estão sem registro.
(Agencia Brasil)

Metrô de São Paulo
continua lotado mesmo
na Fase Vermelha

Foto/ Ricardo Bufolin

Espanha
vai doar
medicamentos
do kit
intubação
ao Brasil

do de contas públicas no negativo.
O projeto da LDO prevê
déficits até pelo menos 2024,
totalizando 11 anos seguidos de
resultados negativos. O texto
projeta déficit de R$ 144,97
bilhões em 2023 e de R$ 102,2
bilhões em 2024.
Apesar de mais um resultado negativo para o próximo
ano, o déficit é inferior à meta
de R$ 247,1 bilhões estipulada
para este ano. A meta fiscal para
2021 pode ser afrouxada conforme a necessidade de gastos com
o enfrentamento à pandemia de
covid-19.
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Eric Granado encerrou na
quarta-feira a maratona de dez
dias em Jerez de la Frontera cravando um novo recorde para o
Mundial de Moto-E na pista situada na Andaluzia, região ao sul da
Espanha. Na tarde de hoje o bra-

sileiro da equipe One Racing
Energy completou sua melhor
volta pelos 4.228 metros do traçado em 1min47s065, superando o tempo registrado na parte
da manhã pelo suíço Dominique
Aegerter.
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Covid-19: Metrô-SP continua
lotado mesmo na Fase Vermelha
Depois de passar pela Fase
Emergencial, o estado de São
Paulo entrou, na última segunda-feira (12) na Fase 1-Vermelha do Plano São Paulo, onde
somente serviços considerados
essenciais podem funcionar.
Apesar dessas restrições, o
transporte público coletivo em
São Paulo continua lotado.
“As atividades que foram
mantidas [na Fase Vermelha] são
suficientes para manter o transporte cheio. Temos a construção
civil funcionando. E a construção civil movimenta mais de 150
mil trabalhadores todos os dias
na cidade de São Paulo. Tem
muita atividade, e que não necessariamente pode ser considerada essencial, que ainda está mantida”, disse o médico sanitarista

Gonzalo Vecina, professor da
Faculdade de Saúde Pública de
São Paulo, em entrevista à Agência Brasil.
Transporte público cheio é
um grave problema para a população porque aumenta o risco de
uma pessoa ser infectada pelo
novo coronavírus e ter covid-19.
E a situação ainda pode piorar
com a chegada das estações mais
frias.
“Utilizar o Metrô é um risco
bem elevado porque as pessoas
se aglomeram e não há muita
ventilação. As janelas teriam que
estar abertas para que não houvesse a possibilidade da formação de aerossóis. No calor, isso
é mais provável janelas abertas.
Mas no frio será mais difícil e
estamos entrando agora no in-
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verno”, disse Vecina.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a
chance de contrair covid-19 é
maior em ambientes cheios e
espaços sem ventilação adequada onde as pessoas passam longos períodos de tempo próximas
umas das outras. “Esses ambientes são onde o vírus parece se
espalhar por gotículas respiratórias ou aerossóis de forma mais
eficiente, por isso, tomar precauções é ainda mais importante”, alertou o órgão.
Para essa época de pandemia,
seria necessário que a ventilação
no transporte público fosse aumentada e que fossem desenvolvidos mecanismos para evitar a
aglomeração de pessoas, com os
passageiros, preferencialmente,
todos sentados. Mas não é o que
tem sido observado nas grandes
capitais, como São Paulo, por
exemplo. E, segundo Vecina, um
dos problemas que pode ainda
agravar o risco de se pegar o
novo coronavírus é o ar condicionado, muito utilizado no
transporte público.
Além de uma ventilação
mais adequada, o transporte público deveria promover outra
adequação neste momento de
pandemia, que é aumentar o número de veículos disponíveis
para evitar que as pessoas se
aglomerem dentro deles. No
entanto, o que se observou no
Metrô de São Paulo nesse período foi o oposto: o Metrô diminuiu o número de trens em
circulação, mesmo no período

de pico.
Esse problema foi apontado
recentemente pelo jornal O Estado de S.Paulo. O Metrô de São
Paulo diminuiu o número de
trens em circulação e aumentou
o tempo de espera nas plataformas. Exatamente no momento
em que o distanciamento entre
as pessoas precisa ser maior por
causa da pandemia. Mesmo o
governo paulista negando que tenha ocorrido diminuição no Metrô, o Relatório Integrado Anual
Metrô, divulgado no Portal da
Transparência da companhia, demonstra que houve diminuição
no número de trens circulando.
Inclusive no horário de pico.
Na Linha 1-Azul, por exemplo, o número de trens em operação no horário de pico passou
de 41 para 36 entre os anos de
2019 e 2020. Já na linha 2-verde, foi de 27 para 19. Na Linha
3-Vermelha, que costuma ficar
mais cheia diariamente, o total
de trens em operação no ano passado foi de 38 no horário de
pico, contra 41 que circulavam
em 2019.
Para o médico sanitarista, a
única solução para, de fato, diminuir a quantidade de pessoas
aglomeradas no Metrô durante a
pandemia é restringir a circulação. “Não vejo como diminuir o
número de pessoas no transporte coletivo sem reduzir a atividade econômica. Não tem como.
O transporte público na cidade
já é um transporte colapsado por
si. Ele é inferior à demanda. Isso
é nítido”. “Transporte público é a

única alternativa para muitas pessoas. Ônibus, trem e metrô são
uma obrigação. A única alternativa é diminuir a atividade econômica e aumentar a frequência número de vezes que esses veículos
passam. Mas estão fazendo justamente o contrário”, criticou.
Procurada pela Agência
Brasil, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos não explicou porque o número de trens
foi diminuído no período. Mas
informou que, para prevenir os
casos de covid-19 no transporte
público, está fazendo a Operação
Monitorada, que atua com avaliação sistemática a cada faixa de
horário, para atender a necessidade do cidadão. “Lembrando
que o sistema de trilhos foi projetado e construído para transportar alto fluxo de pessoas da
origem ao destino, aglomerado
de pessoas em grandes escalas.
Em março de 2020 a demanda
chegou a cair 80% em relação a
um dia normal e na semana passada – último dado disponível
- a queda era de 61% na média
entre as três empresas - Metrô, CPTM [trens] e EMTU
ônibus entre a região metropolitana. Antes da pandemia, as
empresas transportavam juntas
cerca de 10,5 milhões de passageiros por dia”, informou.
Para tentar diminuir o número de passageiros circulando no horário de pico, o governo paulista chegou a sugerir um
escalonamento de horário. Os
horários indicados são de entrada ao trabalho das 5h às 7h

para profissionais da indústria,
7h às 9h para os de serviços e
das 9h às 11h para os trabalhadores do comércio. A medida,
no entanto, é apenas uma recomendação, que ainda não tem
sido cumprida.
Campanha nacional
A lotação e aglomeração no
transporte público se tornou
também uma preocupação do
governo federal. Esta semana,
o ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga, disse que o governo
pretende lançar um protocolo
com orientações para o transporte público. No encontro
com os jornalistas, o ministro
da Saúde cobrou disciplina e
uso de máscaras por quem utiliza transporte público, como
forma de evitar ainda mais a
disseminação do novo coronavírus.
Segundo Vecina, embora a
melhoria nas condições para a
prevenção da covid-19 no
transporte público caiba principalmente aos governos, individualmente, a pessoa pode tomar algumas atitudes para diminuir os riscos de ser infectada. “Individualmente, cada um
de nós pode melhorar a vida,
com certeza. Por exemplo,
usar uma máscara mais eficaz.
Uma m áscara de três camadas de
pano ou uma máscara N95 bem
ajustada à face. Outra questão é,
se o ônibus passa muito cheio,
espere o próximo, se você puder esperar o próximo ônibus”,
alertou. (Agência Brasil)

Pró-Sangue incentiva doação de sangue
antes da vacinação contra a gripe
Na segunda-feira (12) começou a Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe Influenza, que será realizada em três
etapas, com data de término prevista para 9 de julho.
A primeira fase da campanha,
que vai até 10 de maio, contempla os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Essa etapa prioriza a vacinação de trabalhadores de saúde,
povos indígenas, gestantes, crianças de 6 meses a 6 anos in-

completos, além de mães de bebês com até 45 dias de vida (puérperas).
Campanhas de vacinação
sempre têm um impacto na doação de sangue. Para evitar a queda da coleta durante esse período, a Pró-Sangue incentiva a doação de sangue antes da imunização. Isso porque a vacina contra a gripe constitui impedimento temporário para quem pretende fazer sua doação.
O protocolo de triagem dos

candidatos determina que as pessoas que foram vacinadas devem
aguardar 48 horas para que estejam novamente aptas a realizar
esse gesto solidário. Já as pessoas que apresentarem uma reação adversa à vacina, como febre e dor muscular, devem aguardar o término dos sintomas para
doarem.
Vale lembrar que o Ministério da Saúde também atualizou
os prazos de doação para quem
tomou a vacina contra a Covid-

19. Aqui o tempo de inaptidão é
de 48 horas após cada dose da
Coronavac (vacina da Sinovac/
Butantan); e 7 dias após cada
dose da Oxford (vacina da AstraZeneca/Fiocruz).
Ainda de acordo com a pasta,
as pessoas devem dar preferência
à vacina contra a COVID-19, caso
estejam no grupo prioritário estabelecido para as duas vacinas.
Além disso, é importante que respeitem o intervalo mínimo de 14
dias entre as vacinas.

Banco do Povo tem linha emergencial para
setores mais impactados na pandemia
Para apoiar as micro e pequenas empresas dos setores
mais afetados pela pandemia, o
Banco do Povo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, liberou uma
linha emergencial com condições
especiais. Estão disponíveis R$ 50
milhões em microcrédito para
capital de giro com taxas de juros
de 0% a 0,35% ao mês.
As medidas integram um pacote ações para mitigar os impactos econômicos causados
pela pandemia do Coronavírus.
Os empréstimos podem ser solicitados
em
www.bancodopovo.sp.gov.br.

O microcrédito conta com
taxas de juros de 0% a 0,35% ao
mês, carência de seis meses e
prazo pagamento de até 36 meses. Entre outras condições estão a dispensa de consulta no
Cadin (condicionada à sanção do
Projeto de Lei 108/21) e avalista. A linha emergencial está disponível para os municípios conveniados com o Banco do Povo.
Já a lista completa das cidades
pode ser consultada no site do
programa de microcrédito.
A linha emergencial atende
os setores mais impactados
como: Bares e Restaurantes;
Academias e Setor de Beleza;

Comércio e Atividades Imobiliárias; Cultura e Economia
Criativa; Hotéis e Turismo e
Artesanato.
Poderão solicitar os empreendedores formais (inclusive
MEI, ME, EPP, LTDA e EIRELI) sem restrições creditícias
junto ao SERASA e que realizaram cursos dos programas Empreenda Rápido ou Empreenda
Mulher. A consulta no Cadin estará suspensa, mediante aprovação do Projeto de Lei 108/21.
Sobre o Banco do Povo
É o programa de microcrédito produtivo desenvolvido

pelo Governo do Estado de São
Paulo, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.
Com a menor taxa de juros
entre as instituições financeiras
do país, o programa credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral,
matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

Escolas da rede estadual de SP
retomam atividades presenciais
As escolas da rede estadual
de São Paulo retomaram na
quarta-feira (14) as atividades
presenciais em sala de aula de
forma gradual e não obrigatória,
depois de o Estado sair da fase
emergencial e voltar a ser classificado na fase vermelha do Plano SP.
Na fase vermelha, as escolas, de todas as redes de ensino,
podem funcionar obedecendo o
limite de atender até 35% dos
alunos por dia, respeitando os
protocolos do segurança.
Um balanço da Secretaria
Estadual da Educação aponta que
a expectativa é de que entre 500
e 700 mil estudantes das escolas estaduais voltem às aulas presenciais nesta primeira semana
de volta à fase vermelha.
O secretário da Educação,
Rossieli Soares, esteve pela

manhã na Escola Estadual Leopoldo Santana, no Capão Redondo, para acompanhar as atividades.
“Nós estamos voltando de
forma não obrigatória, mas as
escolas precisam estar abertas
para quem precisa, seja no aspecto social, de vulnerabilidade econômica, mas também na vulnerabilidade de aprendizagem. Vamos voltar vagarosamente com
todos os cuidados. Além disso,
sempre tivemos um cuidado e
controle muito grande com o
cumprimento dos protocolos”,
afirma Rossieli Soares.
Na rede estadual, os alunos
que optarem por não participar
das aulas presenciais devem
acompanhar os conteúdos no formato remoto, pelo Centro de Mídias SP, via aplicativo, com dados
de internet patrocinados, ou pela

TV Educação e TV Univesp e
também os encontros online dos
professores das escolas.
A recomendação é de que
sejam priorizados nas atividades
presenciais nas escolas estaduais os alunos com severa defasagem de aprendizado; dificuldade de acesso à tecnologia; necessidade de alimentação escolar; cujos responsáveis trabalhem em serviços essenciais e
com saúde mental sob risco.
“A maioria dos municípios já
autorizaram a volta das aulas,
nunca paramos de receber os alunos, mesmo na fase emergencial, para alimentação e para outros serviços. Há uma necessidade, uma carência de que as escolas estejam abertas. A educação não pode ser mais um fator
de aumento da desigualdade, e a
escola pública é muito importan-

te para não deixar isso acontecer”, diz Soares.
Para garantir mais segurança ao processo de retomada das
aulas presenciais, os profissionais da educação começaram a
ser imunizados contra a Covid19 no último sábado (10). Serão
aplicadas 350 mil doses. Segundo dados da Secretaria Estadual
da Saúde, 167.847 trabalhadores
já foram vacinados até terça-feira (13).
Nesta etapa inicial serão
contemplados auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores,
cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os
ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários com mais de 47 anos
de idade.

Lembre sempre de lavar as mãos
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Governo estima déficit primário
de R$ 170,47 bilhões em 2022
As contas públicas do Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco
Central) deverão fechar 2022
com déficit primário de R$
170,47 bilhões. A meta fiscal
consta do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO)
de 2022, enviado na quinta-feira (15) ao Congresso Nacional.
O déficit primário representa
o resultado das contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.
Com o déficit previsto para o
próximo ano, esse será o nono
ano seguido de contas públicas
no negativo.
O projeto da LDO prevê déficits até pelo menos 2024, totalizando 11 anos seguidos de

resultados negativos. O texto
projeta déficit de R$ 144,97 bilhões em 2023 e de R$ 102,2
bilhões em 2024.
Apesar de mais um resultado negativo para o próximo ano,
o déficit é inferior à meta de R$
247,1 bilhões estipulada para
este ano. A meta fiscal para 2021
pode ser afrouxada conforme a
necessidade de gastos com o
enfrentamento à pandemia de
covid-19.
Teto de gastos
A alta da inflação a partir do
segundo semestre do ano passado aliviou as restrições impostas pelo teto federal de gastos em
2022, depois de um limite severo imposto para 2021. O

PLDO permitirá o aumento de
R$ 107 bilhões no teto de gastos para o próximo ano, de R$
1,485 trilhão em 2021 para R$
1,592 trilhão em 2022.
A alta, de 7,2%, equivale à
estimativa de inflação pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre julho de 2021 e junho
de 2022. O valor está um pouco
mais otimista que as projeções
do mercado financeiro, que estimam que a inflação acumulada
em 12 meses chegará a junho
entre 7,5% e 8%.
Neste ano, os gastos públicos federais poderão crescer
apenas 2,13%, equivalente ao
IPCA acumulado entre julho de
2019 e junho de 2020. Com as

restrições das atividades econômicas nos primeiros meses
da pandemia de covid-19, a inflação oficial caiu no primeiro semestre do ano passado,
empurrando para baixo o índice usado para corrigir o teto
de gastos. No segundo semestre, o IPCA disparou com a
alta dos alimentos, mas essa alta
só se refletirá no limite de gastos para 2022.
O PLDO traz parâmetros que
orientam a elaboração do Orçamento do ano seguinte. Em tese,
o projeto precisa ser aprovado
pelo Congresso Nacional até o
fim do semestre legislativo, na
metade de julho. Caso contrário,
a pauta do Congresso ficará trancada. (Agencia Brasil)

Governo propõe salário mínimo de
R$ 1.147 em 2022, sem aumento real
O salário mínimo em 2022
será de R$ 1.147 e não terá aumento acima da inflação, anunciou o Ministério da Economia.
O reajuste consta do projeto da
Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, enviado na
quinta-feira (15) ao Congresso
Nacional.
O reajuste segue a projeção
de 4,3% para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) para este ano. A estimativa também consta do PLDO.
Até 2019, o salário mínimo

era reajustado segundo uma fórmula que previa o crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma das riquezas produzidas no
país) de dois anos antes mais a
inflação oficial do ano anterior.
Desde o ano passado, o reajuste
passou a seguir apenas a reposição do INPC, por causa da Constituição, que determina a manutenção do poder de compra do
salário mínimo.
Segundo o Ministério da
Economia, cada aumento de R$
1 no salário mínimo tem impac-

to de aproximadamente R$ 315
milhões no orçamento. Isso porque os benefícios da Previdência Social, o abono salarial, o
seguro-desemprego, o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) e diversos gastos são
atrelados à variação do mínimo.
O valor do salário mínimo
para o próximo ano ainda pode
ser alterado, dependendo do valor efetivo do INPC neste ano.
Pela legislação, o presidente da
República é obrigado a publicar
uma medida provisória até o úl-

timo dia do ano com o valor do
piso para o ano seguinte.
Em 2021, o salário mínimo
está em R$ 1.100. Como o
INPC do ano passado encerrou
2020 em 5,45%, puxado pela
inflação dos alimentos, o valor
do mínimo deveria ser R$
1.102, mas o governo até hoje
não incorporou a diferença de
R$ 2 ao salário mínimo. Caso
não faça isso antes do fim do ano,
o resíduo será incorporado ao
salário mínimo em 2022.
(Agencia Brasil)

Petrobras aumenta preços do diesel
e da gasolina nas refinarias
A Petrobras anunciou na
quinta-feira (15) aumentos de
R$ 0,10 (3,7%) no preço do diesel e de R$ 0,05 (1,9%) no da
gasolina. Os valores serão reajustados a partir de amanhã nas
refinarias da estatal, onde o litro do diesel passará a custar R$
2,76, e o da gasolina, R$ 2,64.
A última mudança nos preços
dos combustíveis ocorreu no
sábado passado, quando a Petro-

bras havia anunciado uma redução de R$ 0,08 no preço do diesel e mantido o preço da gasolina em R$ 2,59.
Os reajustes de preços da
Petrobras acompanham variações do valor dos combustíveis
e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos
ou reduções de preços ocorrem
sem periodicidade definida, o
que, segundo a estatal, permite

competir de maneira mais eficiente e flexível.
Desde o início do ano, os
preços acumulam alta tanto para
a gasolina, que encerrou 2020
vendida a R$ 1,84 nas refinarias
da Petrobras, quanto para o diesel, que era negociado a cerca de
R$ 2 por litro.
A Petrobras afirma que os
preços cobrados por suas refinarias têm “influência limitada”

sobre o que é cobrado dos consumidores finais desses combustíveis. Isso ocorre porque o
valor pago na bomba dos postos
é acrescido de impostos federais
e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis, além das margens brutas das companhias distribuidoras e dos postos revendedores de combustíveis.
(Agencia Brasil)

Serviços registram crescimento
de 3,7% em fevereiro, diz IBGE
O volume de serviços no país
teve alta de 3,7% na passagem
de janeiro para fevereiro deste
ano. Essa foi a nona taxa de crescimento consecutiva do indicador, que acumula ganhos de 24%
nesse período de nove meses. O
setor também superou, pela primeira vez, o período pré-pandemia, ficando 0,9%, acima do pa-

tamar de fevereiro de 2020, na
série com ajuste sazonal. O dado
foi divulgado na quinta-feira
(15) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Nos outros tipos de comparação, no entanto, os serviços
apresentaram queda: em relação
a fevereiro de 2020, sem ajuste
sazonal (-2%), acumulado do

ano (-3,5%) e acumulado de 12
meses (-8,6%).
A receita nominal teve alta
de 2,8% na comparação com janeiro deste ano, mas caiu 1,6%
em relação a fevereiro, 3,4% no
acumulado do ano e de 8,2% no
acumulado de 12 meses.
A alta de 3,7% do volume de
serviços de janeiro para feverei-

ro foi acompanhada pelas cinco
atividades pesquisadas pelo
IBGE: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,4%), profissionais, administrativos e complementares
(3,3%), prestados às famílias
(8,8%), outros serviços (4,7%)
e informação e comunicação
(0,1%). (Agencia Brasil)

Dólar cai pelo terceiro dia seguido
e aproxima-se de R$ 5,60
Embalado pelo mercado internacional, o dólar caiu pelo
terceiro dia seguido e aproximou-se de R$ 5,60, zerando a
alta em abril. A bolsa de valores
iniciou o dia em forte alta, mas
fechou praticamente estável em
meio à realização de lucros.
O dólar comercial encerrou
a quinta-feira (15) vendido a R$
5,628, com recuo de R$ 0,042
(-0,75%). A cotação operou em
queda durante toda a sessão. Na

mínima do dia, por volta das
10h, a moeda norte-americana
chegou a R$ 5,60.
Com o desempenho de
quinta-feira, o dólar passou a
acumular queda de apenas
0,01% em abril. A divisa, no
entanto, registra alta de 8,47%
em 2021.
O dia também foi marcado
pela euforia no mercado de
ações. O índice Ibovespa, da
B3, fechou aos 120.701 pon-

tos, com alta de 0,34%. De
manhã, o indicador chegou a
superar os 121,3 mil pontos,
mas perdeu força ao longo do
dia com investidores que passaram a vender ações para embolsarem ganhos recentes.
Em mais um dia sem avanços nas negociações sobre os
vetos parciais ao Orçamento
de 2021, as notícias internacionais dominaram o mercado.
As bolsas norte-americanas

voltaram a bater recordes, e o
rendimento dos títulos de dez
anos do Tesouro dos Estados
Unidos, considerados os investimentos mais seguros do mundo, voltaram a cair.
Juros mais baixos nos papéis públicos dos Estados Unidos estimulam a entrada de capitais em mercados de maior
risco. Isso beneficia países
emergentes, como o Brasil.
(Agencia Brasil)

Com dívidas, Santas Casas pedem
socorro para continuar abertas
Com um déficit na remuneração do Sistema Único de Saúde (SUS) de 60%, representantes de Santas Casas pediram socorro ao Senado para continuarem de portas abertas e atendendo os pacientes, inclusive os que
chegam com covid-19. Em audiência pública na quinta-feira
(15) na Comissão Temporária da
Covid-19, o presidente da Confederação da Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos (CMB),
Mirocles Campos Véras Neto,
estimou em R$ 8 bilhões, a dívida dessas instituições só no
Fundo Nacional de Saúde.
“Nós representamos 50% do
atendimento da média comple-

xidade do SUS; nós representamos 70% da alta complexidade
do Sistema Único de Saúde”,
lembrou Neto, acrescentando
que há 1.820 instituições no Brasil todo, e que, em cerca de 800
municípios, a Santa Casa é o único hospital da localidade.
O representante da CMB
lembrou que em 2020 as santas
casas receberam uma ajuda de
custeio graças a aprovação da
Lei 13.995, que disponibilizou às
instituições R$ 2 bilhões. “Os senhores não sabem o que isso impactou para que nós, repito, estivéssemos ainda aqui atendendo.
Naturalmente, fora esse recurso,
houve habilitações nos leitos de

UTI das nossas instituições hospitalares, reconhecendo o Ministério da Saúde os subfinanciamentos que eu coloquei para os senhores agora, que corresponde a uma
diária de R$ 480, reconhecendo
para R$ 1,6 mil”, afirmou.
Os representantes das santas
casas pediram aos parlamentares
apoio para a votação de um novo
socorro financeiros às instituições. Um dos projetos citados
é o PL 5.273, de 2020, do Senador Humberto Costa (PT-PE),
que prevê um repasse extraordinário de R$ 2 bilhões para santas casas e instituições filantrópicas enfrentarem a Covid-19 e
suas consequências em 2021.

A outra iniciativa é o PL
1.417, de 2021, do senador Luís
Carlos Heinze (PP-RS), que destina R$ 3 bilhões, valor, segundo a CMB, essencial para o custeio dos próximos seis meses.
“Isso, naturalmente, dá tranquilidade aos secretários municipais e estaduais e, naturalmente,
aos nossos provedores e diretores das nossas instituições. Então, as reivindicações emergenciais, indiscutivelmente, são essas, as propostas de leis que aí
estão especialmente a do senador do Heinze, para que nós possamos colocar, na saúde pública, os R$ 3 bilhões”, completou
Mirocles Neto.(Agencia Brasil)

Michelle Bachelet
destaca impacto da
pandemia na
América Latina
A alta comissária das Nações Unidas (ONU) para Direitos
Humanos, Michelle Bachelet, destacou na quinta-feira (15) o
forte impacto da pandemia de covid-19 na América Latina e no
Caribe. Ela disse que, em 2020, a região contava apenas com
apenas 8,4% da população mundial, mas que, em dezembro do
ano passado, 18,6% das mortes causadas pela covid-19 ocorreram nesses lugares.
Tanto a pobreza quanto a pobreza extrema aumentaram na
América Latina e no Caribe. Em 2019, a pobreza atingia 30,5%
da população. Em 2020, chegou a 33,7% o que representa 22
milhões a mais de pessoas. A pobreza extrema afeta a mais 8
milhões de pessoas, passando de 11,3% em 2019 a 12,5% em
2020”, disse Michelle, durante a conferência virtual “A agenda
dos Direitos Humanos nas Nações Unidas e a pandemia”, durante a conferência virtual (Fiocruz).
A alta comissária da ONU ainda ressaltou que o número de
pessoas desempregadas na região aumentou atingindo 44 milhões
de pessoas com efeito maior nas mulheres. “Três milhões de
jovens correm o risco de não retomar a sua educação após a crise”, acrescentou.
Para combater o que ela chamou de pandemia da desigualdade, Michelle Bachelet enfatizou ser necessário que os governos
ajam para garantir a segurança da renda, a manutenção dos meios
de subsistência e o acesso aos bens e serviços essenciais para os
mais pobres nas sociedades. (Agencia Brasil)

EUA anunciam novas
sanções e expulsam
10 diplomatas russos
O governo dos Estados Unidos (EUA) anunciou na quintafeira (15) novas sanções financeiras contra a Rússia e a expulsão
de dez diplomatas russos, em resposta a recentes ataques cibernéticos e à interferência na eleição presidencial de 2020, atribuída a Moscou.
O presidente Joe Biden assinou decreto que permitirá punir
novamente a Rússia, de forma a provocar “consequências estratégicas e econômicas”, se Moscou ”continuar a promover uma
escalada das suas ações de desestabilização internacional”, informou a Casa Branca em comunicado.
No âmbito do decreto, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos proibiu as instituições financeiras norte-americanas
de comprar diretamente dívida emitida pela Rússia após 14 de
junho.
O texto também determina sanções a seis empresas de tecnologia russas, acusadas de apoiar as atividades cibernética dos
serviços de informação de Moscou.
A decisão de Biden é uma resposta ao ataque cibernético de
2020, atribuído a Moscou, que afetou dezenas de organizações
nos EUA, por meio da SolarWinds, uma empresa
de software norte-americana cujo produto foi pirateado para
conseguir vulnerabilidade entre os seus utilizadores, incluindo
várias agências federais norte-americanas.
O governo de Joe Biden determinou ainda sanções contra 32
entidades e pessoas acusadas de tentar, em nome do governo russo, “influenciar as eleições presidenciais de 2020 nos Estados
Unidos”, segundo a Casa Branca.
Em parceria com a União Europeia, o Canadá, Reino Unido e
a Austrália, o governo dos Estados Unidos vai impor sanções a
oito pessoas e entidades “associadas à contínua ocupação e repressão na Crimeia”.
Quanto às acusações de recompensas oferecidas pela Rússia
aos talibãs para atacarem soldados norte-americanos no Afeganistão, a Casa Branca não se pronunciou até agora. Disse
apenas que esse é um caso que está sendo tratado ”por canais
diplomáticos, militares e dos serviços de informações”.
As sanções anunciadas hoje pela Casa Branca ocorrem em um
momento particularmente delicado das relações diplomáticas
entre os EUA e a Rússia, agravadas por declarações recentes do
presidente Joe Biden que acusou o seu homólogo russo, Vladimir Putin, de ser um “assassino”.
Resposta
A Rússia prometeu uma resposta “inevitável” às novas sanções decretadas pelos Estados Unidos contra o país e convocou
o embaixador norte-americano em Moscou para uma “conversação difícil”.
“Os Estados Unidos não estão preparados para aceitar a realidade objetiva de um mundo multipolar, sem hegemonia americana. Semelhante comportamento agressivo receberá forte réplica. A resposta às sanções será inevitável”, declarou a portavoz da diplomacia russa, Maria Zakharova. (Agencia Brasil)

IGP-10 acumula
inflação de 31,74%
em 12 meses, diz FGV
O Índice Geral de Preços –
10 (IGP-10) registrou inflação de 1,58% em abril deste
ano. A taxa é inferior ao índice de 2,99% observado em
março, mas superior ao de
1,13% de abril de 2020. Os
dados foram divulgados na
quinta-feira (15) pela Fundação
Getulio Vargas (FGV).
Com o resultado, o IGP-10
acumula taxas de inflação de
9,16% no ano e de 31,74%, em
12 meses.
A queda do IGP-10 de mar-

ço para abril foi puxada pelos
preços no atacado e na construção. A inflação do Índice de
Preços ao Produtor Amplo
(IPA), que mede o atacado, recuou de 3,69% em março para
1,79% em abril. O Índice Nacional de Custo da Construção
passou de 1,96% para 1,24%,
no período.
Por outro lado, o Índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
que mede o varejo, subiu de
0,71% em março para 0,87% em
abril. (Agencia Brasil)
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Câmara aprova aumento de pena
para crimes de abandono de incapaz
Ministério da Saúde
já distribuiu mais de
50 milhões de vacinas
contra covid-19
O Ministério da Saúde já
distribuiu mais de 50 milhões de doses de vacina contra a covid-19 em todo o país
desde o início da campanha.
“Até o momento, mais de
31,9 milhões de doses foram
aplicadas em todo o país”,
informou na quinta-feira (15),
em nota, a pasta.
A marca foi atingida nesta
semana, com o envio de mais
6,3 milhões de doses aos estados e ao Distrito Federal, o que
resultou em um total de 53,9
milhões de doses desde o início da campanha de vacinação.
Segundo o ministério, a remessa abrange 3,8 milhões de
doses da AstraZeneca/Oxford,
produzidas pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz); e 2,5

milhões de doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto
Butantan – ambas produzidas
no Brasil a partir de matériaprima importada. O envio será
feito “de forma proporcional e
igualitária” entre as unidades
federativas, a partir desta sexta-feira (16).
“Nessa leva, parte das vacinas será destinada para a primeira dose de idosos entre 60
e 69 anos, trabalhadores da saúde e forças de segurança e salvamento e Forças Armadas”,
informou o ministério. Outra
parcela dos imunizantes vacinará, pela segunda vez, trabalhadores da saúde, idosos entre 65
e 69 anos, além de 100 mil
moradores do Amazonas.
(Agencia Brasil)

CPI da Covid-19 pode
ter sua primeira reunião
na próxima semana
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Covid-19
pode ser instalada já na próxima
semana. O último obstáculo, a
leitura da lista dos membros do
colegiado, pelo presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, foi
superado. Pacheco leu no início da sessão de quinta-feira
(15) a relação de indicados pelos partidos.
Agora, depende apenas do
senador Otto Alencar (PSDBA) marcar a data da reunião
de instalação da comissão. De
acordo com o regimento da
Casa, cabe a Alencar presidir a
primeira reunião por ser o
membro mais idoso da comissão. “O senador Otto Alencar
afirmou que está pronto. Temos um feriado no meio da
semana que vem, acho razoável
fazer na próxima quinta-feira a
instalação da comissão”, disse
o senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), em coletiva de imprensa na quinta-feira.
Na próxima segunda-feira
(19) e terça-feira (20) estão
marcadas sessões do Congresso Nacional, e na quarta-feira (21), feriado, o Senado não terá atividades. Assim, resta a quinta-feira (22)
para a reunião de instalação do
colegiado.
Na primeira reunião serão
escolhidos o presidente, vicepresidente e relator da CPI. Há
uma tradição no Senado para
que a presidência fique com o
primeiro subscritor do requerimento de instalação da CPI,
no caso, o senador Randolfe
Rodrigues. Ele, no entanto, indicou que não forçará uma disputa pelo posto.
“Se o colegiado compreender que é de bom tom que a
gente presida, não tem problema. Cumprirei a função. Estou
disposto a qualquer serviço,
como presidente, relator ou

apenas como membro. Eu só
acho que essa CPI é a mais
importante do Congresso, porque nenhuma outra CPI foi responsável por apurar a perda de
vidas humanas”, disse.
Randolfe disse que a CPI
não pretende investigar o presidente da República. “Comissão parlamentar de inquérito
não investiga pessoas, investiga fatos. Não segue rito do processo penal, não tem ampla
defesa e contraditório. Tanto
que ao final da comissão ninguém vai ser condenado. O presidente pode ficar tranquilo, não
é uma CPI para tê-lo como alvo.
O alvo é o fato”, disse o líder da
oposição na Casa.
A CPI terá poderes de investigação equivalentes aos de autoridades judiciais. Primeiramente, o colegiado deverá aprovar um plano de trabalho, proposto pelo relator. Ele deverá
tratar das ações da comissão para
cumprir o seu objetivo. Entre
elas, podem estar a requisição de
informações oficiais, a solicitação de auditorias e perícias, a
intimação e oitiva de testemunhas, a convocação de ministros
de Estado e a realização de diligências variadas.
A tendência, de acordo com
o senador, é que a comissão comece ouvindo especialistas, infectologistas. “Vamos procurar
os melhores epidemiologistas
do país. Eles é que têm que dar
as primeiras respostas, sobre
por que chegamos até aqui, se
nós poderíamos ter evitado tudo
isso. Temos que buscar a fonte
da ciência. Estamos nesse atoleiro sanitário porque não foi
ouvida a ciência”, disse Randolfe. No entanto, ele acredita que
após essa etapa seja “inevitável”
ouvir os três últimos ex-ministros da Saúde: Luiz Henrique
Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello. (Agencia Brasil)

A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (15) o
Projeto de Lei (PL) 4.626/20
que aumenta as penas para os
crimes de abandono de incapaz
e maus-tratos a crianças, idosos
e pessoas com deficiência. O texto, que agora segue para o Senado, altera as penas estabelecidas
no Código Penal para esses crimes e para o de exposição da saúde e da integridade física ou psíquica do idoso a perigo, previsto
no Estatuto do Idoso.
O projeto aprovado nesta
quinta-feira aumenta de dois
meses a um ano, mais multa,
para dois a cinco anos reclusão
a pena para o crime de exposi-

ção do idoso a perigo da integridade e da saúde, física ou
psíquica.
Se o crime resultar em lesão corporal de natureza grave,
a pena passará de um a quatro
anos de reclusão para três a sete
anos. Se resultar em morte, a
pena irá de quatro a 12 anos de
reclusão para oito a 14 anos.
No caso de abandono de incapaz, o projeto propõe aumento da pena de seis meses a três
anos de detenção para dois a
cinco anos. Na hipótese em que
o abandono de incapaz resulta
em lesão corporal de natureza
grave, a pena subirá de um a cinco anos para três a sete anos de

reclusão. Quando resultar em
morte a pena será de oito a 14
anos. Atualmente é de quatro a
12 anos.
Para o crime de maus-tratos, o projeto aumento a pena
de dois meses a um ano, ou
multa, para dois a cinco anos de
detenção. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave,
a pena será aumentada de um a
quatro anos para três a sete anos
de reclusão. Se resultar em
morte, a pena pelo crime passará de quatro a 12 anos para
oito a 14 anos.
Segundo o relator do projeto, deputado Dr. Frederico (Patriota-MG), a situação gerada

por tais crimes agravou-se drasticamente por conta da pandemia de covid-19. Em seu parecer, o deputado cita dados obtidos por meio da Lei de Acesso
à Informação, segundo os quais,
somente de março a junho do
ano passado, foram feitas
25.533 denúncias de violência
e de maus-tratos a idosos, contra 16.039 no mesmo período
de 2019.
“Infelizmente, a violência
contra o idoso é uma triste e lamentável realidade em nosso
país, e uma forma gravíssima e
brutal de violação aos direitos
humanos”, afirmou o parlamentar. (Agencia Brasil)

STF mantém anulação das
condenações de Lula
Os ministros julgaram recurso da Procuradoria-Geral da
República (PGR) contra a decisão individual do ministro Edson
Fachin, que anulou as condenações relacionadas aos casos do
triplex do Guarujá e do sítio de
Atibaia. As condenações foram
proferidas pelo ex-juiz Sérgio
Moro e a juíza Gabriela Hardt.
Ao proferir a decisão no dia
8 de março, Fachin decidiu que
a 13ª Vara Federal em Curitiba
não tinha competência legal para
julgar as acusações. Com a decisão, o ex-presidente não tem
mais restrições na Justiça Eleitoral e está elegível para disputar cargos públicos.

Na sessão de quinta-feira,
Fachin manteve sua decisão individual que anulou as condenações. O voto foi seguido pelas
ministras Rosa Weber e Cármen
Lúcia, e também pelos ministros
Dias Toffoli, Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski e Luís
Roberto Barroso.
O ministro Alexandre de
Moraes também votou para declarar a incompetência da 13ª
Vara, mas entendeu que os casos devem ser distribuídos para
a Justiça Federal em São Paulo, e não em Brasília, como ficou consignado na decisão de
Fachin.
Em seguida, o ministro Nu-

nes Marques votou pela manutenção das condenações de
Lula e entendeu que os casos
do tríplex e do sítio de Atibaia
estão relacionados com as investigações da Lava Jato e poderiam ser julgados pela 13ª
Vara em Curitiba.
Segundo o ministro, outras
instâncias da Justiça confirmaram a competência do juízo
para julgar os casos oriundos
da Lava Jato.
“Ocorreu a prescrição consumativa da alegação de incompetência. A parte não pode, depois de lançar mão de um meio
processual específico, que é a
exceção de incompetência, re-

petir a mesma alegação por outros meios”, explicou.
Os ministros Marco Aurélio
e o presidente, Luiz Fux, também
votaram a favor da manutenção
das condenações.
Pela decisão, ficam anuladas
as condenações de Lula nos casos do triplex do Guarujá (SP),
com pena de 8 anos e 10 meses
de prisão, e do sítio em Atibaia,
na qual o ex-presidente recebeu
pena de 17 anos de prisão.
Na próxima sessão da Corte,
os ministros devem decidir se os
processos serão remetidos para
a Justiça Federal em Brasília ou
em São Paulo para nova análise
do caso. (Agencia Brasil)

Câmara aprova projeto que endurece
penas em crimes cibernéticos
A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (15) o
projeto que amplia penas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos
eletrônicos como celulares,
computadores e tablets. Oriundo
do Senado, o texto aprovado foi
o substitutivo do relator, deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). A proposta retorna para
análise dos senadores.
O projeto cria um agravante,

com pena de reclusão de 4 a 8 anos,
para o crime de furto realizado
com o uso desses aparelhos, estejam ou não conectados à internet,
seja com violação de senhas, mecanismos de segurança ou com o
uso de programas invasores.
Se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro, considerando-se o resultado. E, se for
praticado com o uso de servidor
de informática mantido fora do

país, o aumento da pena pode ir
de um terço a dois terços.
Segundo Carvalho, a proposta vai punir com mais rigor golpes que se têm tornado comuns
durante a pandemia de covid-19.
O parlamentar afirmou que, somente em 2019, foram registradas 24 bilhões de tentativas de
ataques cibernéticos no Brasil.
O texto modifica o trecho do
Código de Processo Penal (CPP)
que trata da competência para pro-

cessar e julgar algumas modalidades do crime de estelionato. A proposta cria a figura qualificada da
fraude eletrônica, com pena de
reclusão de 4 a 8 anos e multa.
Nos casos de crimes contra
idoso ou vulnerável, agravante existente no Código Penal, o texto determina o aumento de um terço ao
dobro, considerando a relevância
do prejuízo. Atualmente, o aumento é somente em dobro e apenas
quanto ao idoso. (Agencia Brasil)
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REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   GHFRUUHQWH GR 5HFLER 3URYLVyULR GH 6HUYLoR Q 
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HSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGDTXDQWLDHVSHFLILFDGD
GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDKLSyWHVHHPTXHILFDUiLVHQWRGHFXVWDVHGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVRXDSUHVHQWHHPEDUJRVDRPDQGDGR
PRQLWyULR1mRVHQGRDSUHVHQWDGRHPEDUJRVRVUpXVVHUmRFRQVLGHUDGRVUHYHLVFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621200-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
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GRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVTXH
IOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5  GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRE
SHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORUGRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR
&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPR
SDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYD
LQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGD
OHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $GULDQD&ULVWLQD3DJDQLQL'LDV6DUWLQDIRUPD
GD /HL HWF )D] 6DEHU D -RVp 3HGUR //RUHQWH +XHWH &3)   TXH ,WD~ 8QLEDQFR 6$ OKH DMXL]RX DomR GH
([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR %DQFiULR
(PSUpVWLPRSDUD&DSLWDOGH*LUR*DUDQWLGRSRU'XSOLFDWD *LURSUp3DUFHODV,JXDLV)OH['3 VREQ
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TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV MXGLFLDOPHQWH GH 5
 5  H 5  'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH

FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 9ª VARA CÍVEL - Av. Nações Unidas,
22.939 - Torre Brigadeiro - 7º Andar - Vila Almeida - CEP 04795-100 - Fone: (11)
5 5 4 1 - 8 1 8 4 - S ã o Pau l o / S P - E - m a i l : u p j 9 a 1 4 c v @ t j s p. j u s. b r - E D I TA L de C I TA ÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0037092-45.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de
São Paulo, Dr. ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a JOSÉ EDMILSON DA CUNHA (CPF 124.811.258-00), atualmente em lugar
incerto e não sabido, que pelo presente, expedido nos autos de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA movido por JOSÉ CARDOSO LOUREIRO e OUTROS, fica INTIM A D O p a ra , n o p ra z o d e 1 5 d i a s , a f l u i r a p ó s o s 2 0 d i a s s u p r a , PA G A R o
DÉBITO de R$12.946,97 (março/2020), a ser atualizado e acrescido das
cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10% e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se com a penhora de bens e avaliaç ã o e t a m b é m a d v e r t i d o q u e , n ã o h a v e n d o p a g a m e n t o , i n i c i a - s e o p r a z o d e 15
dias para a IMPUGNAÇÃO, independentemente de penhora ou nova intimação
(artigo 525 do CPC). Será o presente afixado e publicado. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de abril de 2021.
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FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 6ª VARA CÍVEL - Rua Afonso Celso, nº
1065 - Vila Mariana - CEP 04119-061 - Fone: (11) 5574-0355 - São Paulo-SP - Em a i l : j a b a q u a ra 6 c v @ t j s p. j u s. b r - E D I TA L d e C I TA Ç Ã O - P ra zo d e 2 0 d i a s Processo nº 1019496-62.2018.8.26.0003. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. MARCO ANTONI8O
BOTTO MUSCARI, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DAIANE ALVES FANTIN
MONTEIRO, RG 28.334.642-05, CPF 335.901.538-06, que lhe foi proposta uma ação
de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, processonº 1019496-62.2018.8.26.0003, proposta por MÁRIO TAKEUTI, OLGA TAKEUTI AMEOMO, MAURICIO TAKEUTI, alegando em síntese que firmaram contrato particular com Walter Antonio de Souza e
Ismelinda Alves Pessoa por meio dos quais adquiriram o imóvel objeto da demanda,
localizado à Rua Raiz da Serra, 102, CEP: 04347-010, Jabaquara, São Paulo/SP,
matrícula 4.033 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, sendo os
requerentes seus atuais proprietários e necessitando, portanto, da regularização da
escritura e da outorga da escritura de compra e venda do imóvel, pelo que ajuizaram
a presente demanda. Encontrando-se a ré DAIANE ALVES FANTIN MONTEIRO em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, apresente RESPOSTA. Não sendocontestada
a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado CURADOR ESPECIAL. Seráo presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2021.
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Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo S.A.

CNPJ 33.458.409/0001-05 - NIRE 35.300.535.111 - Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26.10.2020
1. Data, Hora e Local: 26.10.2020, às 09h00, na sede da Concessionária da Linha 15 do Metrô de São Paulo
S.A. (“Companhia”), na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 4º andar, sala 04, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São
Paulo/SP. 2. Presença: Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127, Lei 6.404/76 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro Registro de Presença de Acionistas”. 3. Convocação e Publicações Prévias: (i) Os avisos de que tratam os artigos 124 e 133, LSA foram dispensados pelo comparecimento da totalidade das acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 e §4º do artigo 133, LSA; e (ii) os comunicados aos acionistas sobre a disponibilização dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, relativos ao
exercício encerrado em 31/12/2019, foram publicados nos dias 18, 19 e 20.08.2020, no Diário Oficial do Estado
de São Paulo, páginas 17, 26 e 22 respectivamente e, no Jornal “O Dia SP”, páginas 7, 4 e 4 respectivamente. 4.
Mesa: Presidente: Luís Augusto Valença de Oliveira e Secretário: Igor de Castro Camillo. 5. Leitura dos Documentos: Dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA, bem como do Relatório dos Auditores Independentes, por serem do conhecimento geral. 6. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício findo em 31.12.2019; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em
31.12.2019; (iii) fixar a verba global para a remuneração dos administradores, nos termos do artigo 152 da LSA;
(iv) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; e (v) ratificar a alteração do jornal de publicação legal da
Companhia. 7. Deliberações: As acionistas da Companhia, por unanimidade de votos, após debates, aprovaram: 7.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, §1º, da LSA; 7.2. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado
Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, os quais
foram disponibilizados aos seus acionistas previamente a esta assembleia, devidamente auditados pela KPMG
Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 17.08.2020, conforme
mencionado no item 3 (ii) acima; 7.3. Considerando que foi apurado prejuízo no exercício social encerrado em
31.12.2019, a deliberação sobre a destinação dos resultados da Companhia ficou prejudicada, não havendo
qualquer destinação; 7.4. A verba global e anual para remuneração dos membros da Administração da Companhia de até R$ 1.000.000,00, incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo
que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a
concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o
exercício social de 2020, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual; 7.5. A
dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161, LSA e pelo artigo
23 do Estatuto Social; e 7.6.|A ratificação da alteração do jornal de publicação legal da Companhia, que, face a
descontinuidade da circulação e o encerramento das atividades do DCI Diário Comércio Indústria & Serviços - SP
(DCI-SP) a partir de 23.09.2019, passou a ser realizada no Jornal O Dia, na forma da lei. 8. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente MP 2.2002/2001. São Paulo/SP, 26.10.2020. Assinaturas: Luís Augusto Valença de Oliveira, Presidente da Mesa e, Igor de
Castro Camillo, Secretário. Acionistas: (1) CCR S.A., representada pelo Sr. Luís Augusto Valença de Oliveira; e
(2) Ruasinvest Participações S.A., representada pelo Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas
Vaz. Certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrado no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais
nº 01, às folhas 33 e 34. Luís Augusto Valença de Oliveira - Presidente da Mesa - Assinado com certificado digital ICP Brasil, Igor de Castro Camillo - Secretário - Assinado com certificado digital ICP Brasil. JUCESP nº
154.158/21-5 em 08.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D /8&,$+(/(1$%2&&+,)$,%,&+(5QD
IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D ,62 :(,1)(/' &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH DMXL]RX DomR
GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5 DJRVWR GH   GHFRUUHQWH GR
OLPLWH GH FUpGLWR GH FKHTXH HVSHFLDO YLQFXODGR j FRQWD FRUUHQWH Q  DJrQFLD Q  GR EDQFR RUD DXWRU
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDVXD&,7$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHP~WHLVGLDVDIOXLUGRV
 GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUHTXHULGRVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWH
HGLWDO SRU H[WUDWR SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH
PDUoRGHH
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009289-25.2014.8.26.0009 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Transporte de Coisas Exequente: CRAFT MULTIMODAL LTDA Executado: Dynamach Maquinas e
Equipamentos LTDA EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009289-25.2014.8.26.0009 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia
Akemi Okoda Oshiro Kato, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DYNAMACH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ
04.945.034/0001-00, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de CRAFT MULTIMODAL LTDA, objetivando o pagamento do débito de R$34.531,00, tendo
em vista que o exeqüente realizou a entrega da carga, cumprindo dessa forma a sua parte no contrato de transporte,
deixando a executada de efetuar o pagamento do frete e das taxas referentes ao transporte da carga, ou seja,
capatazias, desconsolidação, liberação, TX registro SISCARGA, ISPS, mantendo-se inadimplente. Encontrando-se
a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de três dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em quinze dias, apresente
embargos à execução ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução,
inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em seis parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora e sua avaliação. Não sendo
apresentado embargos à execução, será considerada a revelia da executada, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 24 de novembro de 2020. Eu Raquel Barreto de Araújo, escrivã judicial, subscreví

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006224-53.2020.8.26.0001 A MMª. Juíza de
Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Simone de Figueiredo Rocha
Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ALAN SAYED ALVES ME, CNPJ/MF 09.502.995/0001-63, na
pessoa de seu representante legal, e a ALAN SAYED ALVES, CPF/MF 296.287.778-82, e a JOSÉ PEDRO DA
SILVA, CPF/MF 716.677.414-20, que por este Juízo tramita, nos autos da Ação Monitória sob nº 0034863-28.
2013.8.26.0001, o presente Cumprimento de Sentença movido por BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ/MF 00.
000.000/0001-91. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC,foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis,que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 113.334,32 (23/12/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Não efetuado o pagamento, independentemente de nova intimação, o credor poderá indicar
bens à penhora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de abril de 2021.

Jornal O DIA SP

SEXTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2021
América do Sul Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF 48.778.401/0001-01
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30/04/2021, às 10:00 horas, na Avenida
Brigadeiro Luís Antônio, 2344 - 13º andar, São Paulo, Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada de
contas dos administradores; exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2020, as quais se encontram disponíveis no endereço acima; b) Fixação da remuneração mensal dos Diretores; c) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 12/04/2021. Assinatura: Keizo Uehara - Diretor Superintendente.

BIOSANTA ACADEMIA LTDA.

CNPJ/ME 10.272.640/0001-04 - NIRE 35.222.572.646
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da BIOSANTA ACADEMIA LTDA. (“Sociedade”) para a reunião de sócios da Sociedade a ser realizada em
primeira convocação, no dia 27 de abril de 2021, às 10 horas, por meio exclusivament

Cartonifício Valinhos S/A
CNPJ 45.992.476/0001-94
Edital de Convocação - AGO
Convocamos aos acionistas para AGO dia 27/04/2021, às 15:00h na sede à Rua 12 de Outubro, nº 20 - Vila Santana, Valinhos/SP,
na impossibilidade de podermos reunir presencialmente, por ocasião dos efeitos das restrições sociais em consequência da pandemia
da covid-19, realizaremos em formato digital, na rede mundial de computadores (Internet), pelo Link: https://meet.google.com/iug-gvzv-tbk,
a fim de deliberarem sobre: Ordem do dia: 1) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações financeiras do Exercício
findo 2020; 2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos. Valinhos, 15/04/2021.

VIPASA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF 61.648.655/0001-65 - NIRE 35.300.013.727 - Companhia Fechada - Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas para a realização da AGO/E que será realizada às 10h do dia 27/04/2021, de modo
exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Zoom, sem prejuízo do uso do boletim de voto a distância como
meio para exercício do direito de voto, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Exame, discussão
e aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b)
Destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020, em especial a distribuição de dividendos; (c) Eleição dos
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; (e)
Pagamento de gratificação aos membros da Diretoria; (f) reversão de reservas estatutárias para reserva de lucros; (g) Autorização
para os Diretores da Companhia realizarem a venda de sítio localizado em São Roque-SP, de propriedade da Companhia; e
(h) Outros assuntos de interesse da Companhia. Para participarem virtualmente da Assembleia por meio da plataforma eletrônica
Zoom os acionistas ou, se for o caso, seus representantes legais ou procuradores, deverão enviar solicitação à Companhia,
para o endereço eletrônico vipasa@shoppingcenter3.com.br, até as 18h do dia 23/04/2021, a solicitação deverá estar
acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá
à Assembleia, incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos (conforme o caso), além de telefone e endereço de
e-mail do solicitante, bem como cópia simples de todos os documentos necessários para permitir a participação do acionista
na Assembleia. SP, 14/04/2021. Fernando José Garcia (Diretor-Secretário) e Dani Glikmanas (Diretor-Superintendente).
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Companhia Müller de Bebidas

C.N.P.J. nº 03.485.775/0001-92 - NIRE 35.300.174.054
Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar, em 1ª
convocação, no dia 30.4.2021, às 10 horas para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: “(i) deliberar acerca
do relatório da administração, proposta de orçamento de capital e exame, discussão e votação das demonstraĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂƵĚŝƚĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͖ (ii) deliberar sobre a
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĮŶĚŽĞŵϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϬ͖Ğ (iii)
ĚĞůŝďĞƌĂƌĂĐĞƌĐĂĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůŐůŽďĂůŵĄǆŝŵĂĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘͟ŶƋƵĂŶƚŽƉĞƌĚƵƌĂƌĂƉĂŶĚĞŵŝĂĚŽ
Ks/ͲϭϵĂŽŵƉĂŶŚŝĂĐŽŶƟŶƵĂƌĄĂƉƌŝŽƌŝǌĂƌĂƐĂƷĚĞĞĂŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞİƐŝĐĂĚĞƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĞĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĞƐ͘WŽƌ
ĞƐƐĂƌĂǌĆŽ͕ĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ;ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵǀŝƌƚƵĂůͿĚĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŽƌĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐĞƌĄĚĞĮŶŝĚĂŽƉŽƌƚƵŶĂŵĞŶƚĞ͕
a depender da evolução da pandemia no Brasil e no Estado de São Paulo ao longo das próximas semanas e em obƐĞƌǀąŶĐŝĂĂŽƐĂƚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĞƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĞŵŝƟĚŽƐƉĞůĂƐĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘Henrique Souza
Ğ^ŝůǀĂWĞƌĞƩŽͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘WŝƌĂƐƐƵŶƵŶŐĂ͕ϭϮͬϬϰͬϮϬϮϭ͘;ϭϰ͕ϭϱ͕ϭϲͿ

Coopercral Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva Cuidando da
Renovação Ambiental Local
C.N.P.J 07.664.011/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados os Cooperados da Coopecral Cooperativa de Trabalho
de Coleta Seletiva Cuidando da Renovação Ambiental Local a participarem da
Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 30/04/2021 (Sexta Feira), nesta
capital sito a Rua Gaivota Nº 59 – Cep : 04895-310- Condomínio Habitacional Vargem
Grande- Colônia- Capital- SP em 1º Primeira chamada ás 15:00Hs, Segunda Chamada
as 16:00 Hs, para a ordem do dia : 1º)-Eleição e Posse do Conselho de Administração
(30/04/2021 a 29/04/2024). São Paulo, 16 de Abril de 2.021. Maria Auxiliadora dos
Prazeres- Presidente - C.P.F 937.232.108-72 - R.G 13.613.729-5 SSP/SP.

ACS Participações Ltda. - CNPJ 50.205.657/0001-63
Relatório da Administração
Senhores Quotistas, A Administração da ACS Participações Ltda. (“ACS”) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Contábeis, com o relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, referentes ao exercício ﬁndo em 2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.
Balanços Patrimoniais Individual e Consolidado Levantados em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020
e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Referência
Individual
Consolidado
ATIVO
Referência
Individual
Consolidado PASSIVO
Nota explicativa
2020
2019
2020
2019
Nota explicativa
2020
2019
2020
2019
Referência
Individual
Consolidado
6.101
15.056
12.687
20.371
Circulante
107.197
126.851
171.260
239.999 Circulante
nota explicativa
2020
2019
2020
2019
Outros passivos
6.101
15.056
12.687
20.371
Caixa e equivalentes de caixa
Nota 4
19
28
1.341
1.147
Receita de prestação de serviços
Nota 13.a)
37.988
32.143
Sociais e estatutárias
20
20
20
20 Lucro Bruto
Ativos ﬁnanceiros mensurados
37.988
32.143
Fiscais e previdenciárias
Nota 9.a)
6.057
15.018
8.175
16.569 Receitas (Despesas)
ao valor justo por meio
Nota 5
101.548
110.014
154.343
213.859
21.082
2.746
(30.044)
(46.798)
Diversas
Nota 9.b)
24
18
4.492
3.782
do resultado
14.767
54.450
Despesas
administrativas
Nota
13.b)
(444)
(499)
(12.360)
(10.781)
13.022
13.876
de outros resultados abrangentes
101.548
95.247
154.343
159.409 Não Circulante
Despesas com pessoal
Nota 13.c)
(219)
(195)
(39.784)
(34.175)
Outros passivos
Nota 9.b)
13.022
13.876
Outros ativos
5.630
16.809
15.576
24.993
Despesas tributárias
Nota 13.d)
(1.080)
(1.854)
(1.668)
(2.442)
Diversas
13.022
13.876
Diversos
Nota 6
5.630
16.809
15.576
24.993
Outras despesas
Nota 13.e)
(15.987)
(15.122)
838.131
806.015
838.131
806.015
Não Circulante
737.035
694.220
692.580
600.263 Patrimônio Líquido
Outras receitas
Nota 13.f)
28
6
39.755
15.722
Capital social 623.597
623.597
623.597
623.597
Ativos ﬁnanceiros mensurados
Resultado de Participações em
De domiciliados no país
Nota 12.a)
623.597
623.597
623.597
623.597
ao valor justo por meio
Nota 5
375.375
356.958
682.239
593.201
Reservas de lucros
Nota 12.c)
209.755
179.357
209.755
179.357
do resultado
375.244
356.893
576.326
527.992
Coligadas e Controladas
Nota 7
22.797
5.288
Ajustes de avaliação patrimonial de outros resultados abrangentes
131
65
105.913
65.209
Resultado antes das Receitas
Ativos ﬁnanceiros mensurados
Outros ativos
3.253
2.313
e Despesas Financeiras
21.082
2.746
7.944
(14.655)
ao valor justo por meio de outros
Diversos
Nota 6
3.253
2.313
Resultado com
resultados abrangentes
4.779
3.061
4.779
3.061
Investimentos
359.282
334.767
instrumentos ﬁnanceiros
Nota 13.g)
15.263
39.379
28.535
56.943
Participações em controladas - no país
Nota 7
252.757
255.903
Resultado antes da Tributação
Participações em controladas - no exterior
106.525
78.864
sobre o Lucro
36.345
42.125
36.479
42.288
Imobilizado
2.378
2.495
6.737
4.450
Imposto de Renda
Outras imobilizações
Nota 8
2.953
3.084
8.066
5.353
e Contribuição Social
Nota 10
(5.947)
(14.877)
(6.081)
(15.040)
(Depreciações acumuladas)
Nota 8
(575)
(589)
(1.329)
(903)
Provisão para imposto de renda
(4.366)
(10.933)
(4.459)
(11.046)
Intangível
351
299
Provisão para contribuição social
(1.581)
(3.944)
(1.622)
(3.994)
844.232
821.071
863.840
840.262
Total do Ativo
844.232
821.071
863.840
840.262 Total do Passivo
Lucro Líquido do Exercício
30.398
27.248
30.398
27.248
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Quantidade de quotas
Nota 12.a) 54.225.802 54.225.802 54.225.802 54.225.802
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Lucro líquido por quotas
Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Ajustes de avaliação patrimonial Lucros acumulados
Total
no ﬁm do exercício - R$
0,56
0,50
0,56
0,50
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
623.597
179.357
3.061
- 806.015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Ajustes ao valor justo Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
1.718
1.718 Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
Lucro líquido do exercício
30.398
30.398
Destinações:
Individual
Consolidado
Outras reservas de lucros
30.398
(30.398)
2020
2019
2020
2019
Saldo em 31 de Dezembro de 2020
623.597
209.755
4.779
- 838.131
30.398
27.248
30.398
27.248
Saldo em 31 de Dezembro de 2018
623.448
149
152.109
438
- 776.144 Lucro Líquido do Exercício
Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo
Ajustes ao valor justo Ativos ﬁnanceiros mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
2.623
2.623
por meio de outros resultados abrangentes
1.718
2.623
Lucro líquido do exercício
27.248
27.248 Total do Resultado Abrangente do Exercício
30.398
27.248
32.116
29.871
Aumento de capital
149
(149)
- Total do Resultado Abrangente Atribuível a:
Destinações:
30.398
27.248
32.116
29.871
Outras reservas de lucros
27.248
(27.248)
- Quotistas controladores
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
623.597
179.357
3.061
- 806.015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
6. Outros Ativos: O saldo de outros ativos está apresentado da seguinte forma:
Individual
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais – R$, exceto quando de outra forma indicado)
2020
2019
1. Contexto Operacional: A ACS Participações Ltda. (“ACS”), com sede na Avenida Paulista, nº
Consolidado
Circulante
Circulante
1.793, na cidade e estado de São Paulo, é uma sociedade empresária, constituída na forma de
2020
2019
Diversos
limitada. A sociedade tem como objetivo social a prestação e administração de serviços de crediário,
Custo
Valor
Custo
Valor Impostos e contribuições a compensar (2)
5.625
16.803
cadastro, cobrança de títulos, carnês e dívidas, processamento de dados, emissão e/ou administração
justo (1) Participações pagas antecipadamente
atualizado
justo (1) atualizado
5
6
de sistema de cartões de crédito em convênio com instituições ﬁnanceiras e outras empresas, a Ativos ﬁnanceiros mensurados
Total
5.630
16.809
participação em empreendimentos imobiliários, a compra, venda, locação e manutenção de ao valor justo por meio do
Consolidado
equipamentos utilizados em atividades empresariais e a participação em outras sociedades. A ACS
resultado - Nível II
576.326
576.326
582.442
582.442
2020
2019
é uma empresa integrante do Conglomerado Banco Daycoval S.A.
Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
39.650
39.650
56.354
56.354
Não
Não
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis da ACS, foram
Letras
ﬁ
nanceiras
LF
536.676
536.676
526.088
526.088
Circulante circulante Circulante circulante
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a partir das diretrizes contábeis
Diversos
emanadas da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, e as alterações introduzidas pela Lei nº Ativos ﬁnanceiros mensurados
Adiantamentos salariais
81
51
11.638/07 e Lei nº 11.941/09 e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Todas as informações ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes - Nível I
255.335
260.114
221.492
224.553 Adiantamentos para pagamentos da nossa conta
646
625
relevantes próprias das demonstrações contábeis da ACS, e somente elas, estão sendo evidenciadas e
154.332
154.332
154.944
154.944 Devedores por depósitos em garantia (1)
3.253
2.313
correspondem às informações utilizadas pela Administração da ACS na sua gestão. As demonstrações Cotas de fundos de investimento
(2)
101.003
105.782
66.548
69.609 Impostos e contribuições a compensar
11.351
20.644
contábeis foram aprovadas pela Administração em 15 de abril de 2021. As demonstrações contábeis Títulos e valores mobiliários no exterior
Ativos
ﬁ
nanceiros
mensurados
Participações pagas antecipadamente
5
6
consolidadas abrangem a ACS e suas controladas diretas apresentadas a seguir:
ao valor justo por meio de outros
% - Participação
Devedores diversos
3.493
3.667
resultados abrangentes - Nível II
142
142
65
65 Total
2020
2019
15.576
3.253
24.993
2.313
131
131
55
55 (1) Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, referem-se aos registros de depósitos decorrentes de exigênIFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda. (“IFP”)
99,99
99,99 Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
SCC Agência de Turismo Ltda. (“SCC”)
99,99
99,99 Letras de câmbio - LC
11
11
10
10
cias legais realizados para interposição de recursos relativos a processos trabalhistas.
Treetop Investments Ltd. (“Treetop”)
100,00
100,00 Total de instrumentos ﬁnanceiros
831.803
836.582
803.999
807.060 (2) Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica de “Impostos e contribuições a compensar” está composta,
Nas demonstrações contábeis consolidadas, os saldos das contas patrimoniais ativas e passivas e os (1) O valor justo dos instrumentos ﬁnanceiros foi apurado com base em preços e taxas praticados em
por: (i) antecipações de imposto de renda e de contribuição social no montante de R$1.707
resultados oriundos das transações entre a ACS e suas controladas diretas, foram eliminados.
31 de dezembro de 2020 e de 2019, divulgados pela ANBIMA - Associação Brasileira das
(R$3.283 em 2019) para o individual e R$1.770 (R$3.355 em 2019) para o consolidado; e (ii) outros
3. Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela ACS na
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, pelos administradores dos fundos de
impostos e contribuições a compensar no montante de R$3.918 (R$13.520 em 2019) para o
preparação de suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são as seguintes:
individual e R$9.581 (R$17.289 em 2019) para o consolidado.
investimento pela B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão e por outros agentes formadores de preços no
a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As
7. Investimentos: Os investimentos estão representados por participações em empresas controladas
caso dos títulos e valores mobiliários adquiridos no exterior.
operações com taxas preﬁxadas são registradas pelo valor ﬁnal, e as receitas e despesas b) Composição por prazo de vencimento dos instrumentos ﬁnanceiros:
e as principais informações estão apresentadas a seguir:
correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutora dos respectivos ativos e
Empresas controladas diretamente:
Individual
passivos. As receitas e despesas de natureza ﬁnanceira são contabilizadas pelo critério “pro-rata” dia
Treetop (2)
IFP
SCC
2020
e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados ou
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Sem
De 3 a De 1 a De 3 a
relacionadas a operações com o exterior, as quais são calculadas com base no método linear. As
106.646
78.864
258.330
261.481
13.914
13.613
vencimento 12 meses 3 anos 5 anos
Total Ativos totais
operações com taxas pós-ﬁxadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do
Passivos totais
121
19.308
18.992
179
199
balanço. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por Ativos ﬁnanceiros mensurados
Patrimônio líquido
106.525
78.864
239.022
242.489
13.735
13.414
ao
valor
justo
por
meio
dinheiro em caixa e depósitos em instituições ﬁnanceiras, mantidos com a ﬁnalidade de atender a
13.868
10.756
260.020
260.020
10.020
10.020
do resultado - Nível II
- 375.244 375.244 Capital social
compromissos de curto prazo, com vencimentos em até três meses da data da aquisição, com risco
8.052
8.052 Quantidades de ações /
insigniﬁcante de mudança do valor justo e de alta liquidez. c) Instrumentos ﬁnanceiros: O CPC 48 - Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
2.668.585 2.668.585 260.020.000 260.020.000 10.020.000 10.020.000
- 367.192 367.192 cotas possuídas
Instrumentos Financeiros estabelece que a classiﬁcação e mensuração dos ativos ﬁnanceiros baseiam- Letras ﬁnanceiras - LF
Participação %
100,00% 100,00%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
se no modelo de negócios para a gestão destes ativos e nas características de seus ﬂuxos de caixas Ativos ﬁnanceiros mensurados
Valor do investimento
contratuais, sendo classiﬁcados nas seguintes categorias: i) mensurados ao custo amortizado; ii) ao valor justo por meio de outros
106.525
78.864
239.022
242.489
13.735
13.414
101.537
- 101.537 ajustado
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; e iii) mensurados ao valor justo resultados abrangentes - Nível I
por meio do resultado. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a ACS mantinha ativos ﬁnanceiros Cotas de fundos de investimento
101.537
- 101.537 Lucro líquido (prejuízo)
no exercício
4.015
6.989
(3.466)
(4.749)
320
386
classiﬁcados nas seguintes categorias: i) Mensurados ao valor justo por meio de outros resultados Ativos ﬁnanceiros mensurados
Resultado de equivalência
abrangentes - reconhecidos inicialmente ao valor justo, mais os custos de transação que sejam ao valor justo por meio de outros
diretamente atribuíveis a sua aquisição ou a sua emissão. Subsequentemente, são mensurados ao
resultados abrangentes - Nível II
11
61
70
142 patrimonial(1)no
25.943
9.651
(3.466)
(4.749)
320
386
valor justo com os ganhos e perdas reconhecidos em outros resultados abrangentes, com exceção das Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
11
50
70
131 (1) exercício
Em 31 de dezembro de 2020, foi reconhecida, no resultado da ACS, receita no montante de R$868
perdas por redução ao valor recuperável e dos ganhos e perdas de câmbio, até que haja o Letras de câmbio - LC
11
11
desreconhecimento ou reclassiﬁcação do ativo ﬁnanceiro. A receita obtida com juros no exercício é Total de instrumentos ﬁnanceiros
101.537
11
61 375.314 476.923 (2) (receita de R$2.626 em 2019).
Durante o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020, foi reconhecido, no resultado da ACS,
reconhecida no resultado por meio da taxa efetiva de juros; e ii) Mensurados ao valor justo por meio do
Individual
receita de variação cambial no montante de R$21.928 (receita de R$2.662 em 2019) sobre o
resultado - são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, as modiﬁcações da
2019
investimento na Treetop.
mensuração do valor justo são reconhecidas no resultado no exercício. A ACS utiliza a seguinte
Sem
De 3 a De 1 a De 3 a
hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos ﬁnanceiros: • Nível 1: preços
8. Imobilizado de Uso
vencimento 12 meses 3 anos 5 anos
Total
cotados em mercado ativo para o mesmo instrumento; • Nível 2: preços cotados em mercado ativo
Individual
para ativos ou passivos similares ou baseado em outro método de valorização, principalmente o Ativos ﬁnanceiros mensurados
2020
2019
método de “Fluxo de caixa descontado”, nos quais todos os inputs signiﬁcativos são baseados em ao valor justo por meio do
Depreciação
Depreciação
Valor
Valor
resultado - Nível II
14.767
- 356.893 371.660 Descrição
dados observáveis do mercado; e • Nível 3: técnicas de valorização nas quais os inputs signiﬁcativos
anual - %
Custo
acumulada líquido líquido
14.767
- 356.893 371.660 Imóveis de uso
não são baseados em dados observáveis do mercado. d) Participações em controladas: As Letras ﬁnanceiras - LF
4
2.140
2.140
2.140
Ativos
ﬁ
nanceiros
mensurados
participações nas empresas controladas são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e avaliadas,
Veículos
10
813
(575)
238
355
subsequentemente, pelo método de equivalência patrimonial. e) Imobilizado: Os bens e direitos, ao valor justo por meio de outros
Total
2.953
(575)
2.378
2.495
resultados abrangentes - Nível I
95.247
- 95.247
classiﬁcados no imobilizado, são registrados pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas
Consolidado
95.247
- 95.247
pelo método linear às taxas anuais, mencionadas na Nota 8, que levam em consideração a vida útil- Cotas de fundos de investimento
2020
2019
econômica dos bens. f) Tributação: A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota de 15%, Ativos ﬁnanceiros mensurados
Depreciação
Depreciação
Valor
Valor
acrescida do adicional de 10%, quando aplicável. A contribuição social foi apurada sobre o lucro ao valor justo por meio de outros
Descrição
anual - %
Custo
Acumulada líquido líquido
ajustado, à alíquota de 9%. g) Provisões, passivos contingentes, ativos contingentes e
resultados abrangentes - Nível II
20
45
65 Imóveis de uso
4
2.140
2.140
2.140
obrigações legais (ﬁscais e previdenciárias): O reconhecimento, a mensuração e a divulgação Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
10
45
55 Instalações
10
3.523
(343)
3.180
1.301
das provisões, dos passivos contingentes, dos ativos contingentes e das obrigações legais (ﬁscais e Letras de câmbio - LC
10
10 Móveis e equipamentos de uso
10
1.120
(207)
913
339
previdenciárias) são realizados conforme os critérios estabelecidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Total de instrumentos ﬁnanceiros
95.247
14.767
20 356.938 466.972 Veículos
10
1.283
(779)
504
670
Contingentes e Ativos Contingentes, sendo: • Provisões - são reconhecidas quando existe uma
Consolidado
Total
8.066
(1.329)
6.737
4.450
obrigação presente como resultado de eventos passados, onde é provável que será necessária uma
2020
9. Outros Passivos
saída de recursos para liquidar uma obrigação e que pode ser estimada de modo conﬁável. A ACS, para
Sem
De 3 a De 1 a De 3 a Acima de
a)
Fiscais
e
previdenciárias:
a constituição das provisões, considera a opinião de seus assessores jurídicos e da Administração para
Individual
vencimento 12 meses 3 anos 5 anos
5 anos
Total
o seu reconhecimento. • Ativos contingentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando
2020
2019
existem evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais Ativos ﬁnanceiros
Circulante Circulante
recursos, sendo a entrada de benefícios econômicos praticamente certa. Os ativos contingentes cuja mensurados ao valor justo
4.366
10.933
por meio do resultado - Nível II
- 4.025 572.301
- 576.326 Provisão para imposto de renda sobre o lucro
expectativa de entrada de benefícios econômicos seja provável, são divulgados em notas explicativas
Provisão para contribuição social sobre o lucro
1.581
3.944
às demonstrações contábeis. • Passivos contingentes - não são reconhecidos contabilmente, pois a Certiﬁcado de depósito
110
141
- 4.025 35.625
- 39.650 Impostos e contribuições a recolher
sua existência será conﬁrmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos bancário - CDB
6.057
15.018
- 536.676
- 536.676 Total
que não estão no controle da ACS. Os passivos contingentes não satisfazem os critérios para o seu Letras ﬁnanceiras - LF
Consolidado
reconhecimento, por serem considerados como perdas possíveis, sendo divulgados em notas Ativos ﬁnanceiros mensurados
2020
2019
explicativas. Os passivos contingentes classiﬁcados como perda remota não são reconhecidos e ao valor justo por meio
Circulante Circulante
divulgados. • Obrigações legais (ﬁscais e previdenciárias) - referem-se a demandas judiciais onde
de outros resultados
4.459
11.046
estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O
abrangentes - Nível I
154.332
- 33.430 36.259
36.093 260.114 Provisão para imposto de renda sobre o lucro
Provisão para contribuição social sobre o lucro
1.622
3.994
montante discutido é quantiﬁcado, provisionado e atualizado mensalmente, independentemente de Cotas de fundos
2.094
1.529
sua probabilidade de perda. h) Uso de estimativas contábeis: A preparação das demonstrações de investimento
154.332
- 154.332 Impostos e contribuições a recolher
Total
8.175
16.569
contábeis exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu Títulos e valores
b)
Diversas:
julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, ﬁnanceiros ou não, receitas e mobiliários no exterior
- 33.430 36.259
36.093 105.782
despesas e outras transações, tais como: (i) avaliação de instrumentos ﬁnanceiros; e (ii) provisões Ativos ﬁnanceiros mensurados
Individual
necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes dos passivos contingentes. Os valores de ao valor justo por meio de
2020
2019
eventual liquidação destes ativos e passivos, ﬁnanceiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores
Circulante Circulante
outros resultados
(1)
apresentados com base nessas estimativas. i) Moeda funcional, de apresentação, transações
24
18
abrangentes - Nível II
11
61
70
142 Provisão para pagamentos a efetuar
em moedas estrangeiras e equivalência patrimonial de entidade sediada no exterior: I Total
24
18
Certiﬁcado de depósito
Moeda funcional e de apresentação:As demonstrações contábeis da ACS, estão apresentadas em
Consolidado
bancário
CDB
11
50
70
131
Reais (R$), sendo esta a sua moeda funcional e de apresentação.Conforme estabelecido pelo CPC 02
2020
2019
11
11
(R2) a ACS deﬁniu que a moeda funcional e de apresentação para cada uma de suas controladas Letras de câmbio - LC
Não
Não
diretas, incluindo entidade sediada no exterior, também será em Reais (R$). II – Conversão das Total de instrumentos
Circulante circulante Circulante circulante
154.332
11 37.516 608.630
36.093 836.582
transações em moeda estrangeira:Conforme moeda funcional para as entidades sediadas no exterior ﬁnanceiros
Provisão para pagamentos a efetuar (1)
4.492
3.782
Consolidado
deﬁnida no item “i” acima, as operações realizadas em moeda diferente de suas respectivas moedas
Provisão para riscos (Nota 11)
13.004
13.872
2019
funcionais, são convertidas aplicando as taxas de câmbio do respectivo balancete ou balanço para os
Diversos
18
4
Sem
Até
De 3 a De 1 a De 3 a Acima de
itens monetários, ativos e passivos avaliados a valor justo ou a valor de mercado e para os itens não
Total
4.492
13.022
3.782
13.876
vencimento 3 meses 12 meses 3 anos 5 anos
5 anos
Total (1)
classiﬁcados como monetários. III- Equivalência patrimonial de entidades sediadas no exterior: A
Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica de “Provisão para pagamentos a efetuar” está composta,
equivalência patrimonial das entidades sediadas no exterior, cuja moeda funcional está deﬁnida no Ativos ﬁnanceiros
substancialmente, por despesas de pessoal no montante de R$14 para o Individual e de
item “I” acima, é reconhecida diretamente nas demonstrações de resultado da ACS na rubrica de mensurados ao valor
R$2.697 para o Consolidado e contas a pagar da empresa IFP no montante de R$1.096 (em 31
“Resultado de Participações em Coligadas e Controladas”.
justo por meio do
de dezembro de 2019, era composta, substancialmente, por despesas de pessoal no montante
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: O caixa e equivalentes de caixa estão compostos por depósitos à
resultado - Nível II
54.450
318 527.674
- 582.442
de R$18 para o Individual e R$2.091 para o Consolidado e contas a pagar da empresa IFP no
vista mantidos em instituições ﬁnanceiras, totalizando R$19 no individual e R$1.341 no consolidado em Certiﬁcado de depósito
montante de R$1.097).
31 de dezembro de 2020 (R$28 no individual e R$1.147 no consolidado em 2019).
bancário - CDB
39.683
318 16.353
- 56.354 10. Imposto de Renda e Contribuição Social
5. Instrumentos Financeiros:
Letras ﬁnanceiras - LF
14.767
- 511.321
- 526.088
Individual
Consolidado
a) Composição por categoria e tipo de instrumentos ﬁnanceiros:
Ativos ﬁnanceiros
2020
2019
2020
2019
Individual
mensurados ao valor
Resultado antes do IR e CSLL
36.345
42.125
36.479
42.288
2020
2019
justo por meio de outros
Encargos (IR e CSLL) às alíquotas vigentes
(12.357)
(14.323) (12.403)
(14.378)
Custo
Valor
Custo
Valor
resultados
Adições
e
exclusões
permanentes
justo (1)
atualizado
justo (1) atualizado
abrangentes - Nível I 154.944
4.353
112 10.888 33.993
20.263 224.553 Participações em controladas
7.751
1.798
Ativos ﬁnanceiros mensurados
Cotas de fundos
Despesas indedutíveis líquidas de receitas
ao valor justo por meio
de investimento
154.944
- 154.944
não tributáveis (inclui resultado do exterior)
(1.365)
(2.377)
7.444
905
do resultado - Nível II
375.244
375.244
371.660
371.660 Títulos e valores
Outros valores (inclui crédito tributário
Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
8.052
8.052
mobiliários no exterior
4.353
112 10.888 33.993
20.263 69.609
não
ativado
no
exercício)
24
24
(1.122)
(1.567)
Letras ﬁnanceiras - LF
367.192
367.192
371.660
371.660
Ativos ﬁnanceiros
Imposto de Renda e Contribuição
Ativos ﬁnanceiros mensurados
mensurados ao valor
Social do exercício
(5.947)
(14.877)
(6.081)
(15.040)
ao valor justo por meio de outros
justo por meio de outros
11. Provisões, Passivos e Ativos Contingentes e Obrigações Legais, Fiscais e
resultados abrangentes - Nível I
101.537
101.537
95.247
95.247
resultados
Previdenciárias: a) Ativos contingentes: Ativos contingentes não são reconhecidos contabilmente.
Cotas de fundos de investimento
101.537
101.537
95.247
95.247
abrangentes
Nível
II
20
45
65
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a ACS não mantinha processos classiﬁcados com perspectiva de
Ativos ﬁnanceiros mensurados
Certiﬁcado de
êxito provável. b) Provisões para processos judiciais e obrigações legais (ﬁscais e
ao valor justo por meio de outros
10
45
55 previdenciárias): As empresas IFP e ACS (controladas diretas) são partes em processos judiciais de
resultados abrangentes - Nível II
142
142
65
65 depósito bancário - CDB
10
10 natureza trabalhista e cível. A avaliação para constituição de provisões é efetuada conforme critérios
Certiﬁcado de depósito bancário - CDB
131
131
55
55 Letras de câmbio - LC
descritos na Nota 3.g). A Administração da ACS (controladora direta) entende que as provisões
Letras de câmbio - LC
11
11
10
10 Total de instrumentos
Total de instrumentos ﬁnanceiros
476.923
476.923
466.972
466.972 ﬁnanceiros
154.944
4.353
54.562 11.226 561.712
20.263 807.060 constituídas são suﬁcientes para atender perdas decorrentes dos respectivos processos. Em 31 de
A Administração
Aos Administradores e Cotistas da ACS Participações Ltda.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da ACS Participações
Ltda. (“ACS”), identiﬁcadas como individual e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira, individual
e consolidada, da ACS Participações Ltda. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa individuais e consolidados para o exercício ﬁndo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à ACS e a 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da ACS é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demons-

A Administração
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 (Em milhares de reais - R$)
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Atividades Operacionais
Lucro Líquido do Exercício
30.398
27.248
30.398
27.248
Depreciações e amortizações
117
117
645
274
Resultado de participações em controladas
(22.797)
(5.288)
Lucro Líquido Ajustado
7.718
22.077
31.043
27.522
Variação de Ativos e Obrigações
(7.727) 177.890 (27.865) (25.150)
(Aumento) Redução em ativos ﬁnanceiros
mensurados ao valor justo
(9.951) 190.990 (27.804)
(4.372)
(Aumento) Redução em outros ativos
11.179
(11.653)
8.477 (16.903)
Aumento (Redução) em outros passivos
(6.586)
12.995
(6.101) 10.678
Imposto de renda e contribuição social pagos
(2.369)
(14.442)
(2.437) (14.553)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas)
Atividades Operacionais
(9) 199.967
3.178
2.372
Atividades de Investimento
Imobilizado de uso
(22)
(2.984)
(2.191)
Investimento em subsidiária
- (200.000)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas)
Atividades de Investimento
- (200.022)
(2.984)
(2.191)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(9)
(55)
194
181
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
28
83
1.147
966
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
19
28
1.341
1.147
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
(9)
(55)
194
181
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
dezembro de 2020, foram constituídas provisões para processos trabalhistas no montante de R$13.000
(R$13.864 em 2019) e para processos cíveis no montante de R$4 (R$8 em 2019) (nota 9.b). c) Passivos
contingentes classiﬁcados como perdas possíveis: Em 31 de dezembro de 2020, foi constituída
provisão para risco trabalhista no montante de R$1 (em 2019, não havia ações trabalhistas, cíveis e
ﬁscais classiﬁcadas como perda possível).
12. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da ACS é de
R$623.597 (R$623.597 em 2019), dividido em 54.225.802 quotas, totalmente integralizado. b) Aumento
de capital: Em 16 de julho de 2019, conforme alteração contratual, foi realizado o aumento de capital
social da ACS no montante de R$149, mediante a incorporação da totalidade da rubrica de “Reservas
de Capital”, apresentado no balanço patrimonial levantado em 31 de maio de 2019.
c) Reserva de lucros:
2020
2019
Reserva de lucros
209.755
179.357
Reserva de lucros
209.755
179.357
13. Demonstrações do Resultado
a) Receita de prestação de serviços:
Consolidado
2020
2019
Receita com prestação de serviços
Comissão de intermediação na originação de operações de crédito
44.294
37.477
(-) impostos totais sobre serviços (1)
(6.306)
(5.334)
Receita líquida de prestação de serviços
37.988
32.143
(1)
Referem-se aos impostos e contribuições diretos gerados pelas receitas de prestações de serviços
compostos da seguinte forma: (i) PIS - R$731 (R$618 em 2019); (ii) COFINS - R$3.366 (R$2.848 em
2019); e (iii) ISS - R$2.209 (R$1.868 em 2019).
b) Despesas administrativas: As despesas administrativas estão compostas conforme apresentado
abaixo:
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Despesas de água, energia e gás
(725)
(764)
Despesas de aluguéis e seguros
(597)
(528)
Despesas de comunicações
(20)
(24)
(1.688) (1.328)
Despesas de contribuições ﬁlantrópicas
(1.559)
(806)
Despesas de manutenção e conservação de bens
(4)
(4)
(1.230)
(744)
Despesas com materiais
(294)
(306)
Despesas de processamento de dados
(1)
(1.001)
(934)
Despesas de promoções, propaganda e publicações
(192)
(260)
(1.068) (1.148)
Despesas com serviços de terceiros,
técnicos e especializados
(107)
(86)
(2.831) (3.213)
Despesas de depreciação e amortização
(117)
(117)
(645)
(274)
Outras despesas administrativas
(3)
(8)
(722)
(736)
Total
(444)
(499) (12.360) (10.781)
c) Despesas com pessoal: As despesas com pessoal estão compostas conforme apresentado
abaixo:
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Proventos
(118)
(98) (23.371) (34.070)
Benefícios
(42)
(40)
(8.731)
(45)
Encargos sociais
(38)
(36)
(7.656)
(38)
Participação no resultado
(21)
(21)
(21)
(21)
Treinamento
(5)
(1)
Total
(219)
(195) (39.784) (34.175)
d) Despesas tributárias:
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Despesas tributárias
(21)
(22)
(181)
(161)
Despesas de contribuições ao COFINS
(910)
(1.575)
(1.279) (1.962)
Despesas de contribuições ao PIS/PASEP
(149)
(257)
(208)
(320)
Total
(1.080)
(1.854) (1.668) (2.442)
e) Outras despesas:
Consolidado
2020
2019
(30)
(2.200)
Despesas de provisões(1)
Variação cambial
(15.957)
(12.922)
Total
(15.987)
(15.122)
(1)
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão compostas por provisões relacionadas aos processos
trabalhistas e cíveis.
f) Outras receitas (1):
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Variação cambial
37.886 15.584
Atualização de depósito judicial
82
119
Taxa de juros
142
10
Outras receitas
28
6
1.645
9
Total
28
6
39.755 15.722
(1)
Os valores de Outras receitas foram reclassiﬁcados do grupo de Lucro Bruto para o grupo de
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras, para uma melhor apresentação da
Demonstrações do Resultado.
g) Resultado com instrumentos ﬁnanceiros: O resultado com instrumentos ﬁnanceiros está
composto conforme apresentado abaixo:
Individual
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Rendas de títulos de renda ﬁxa
12.776
32.130
26.905 47.903
Aplicações em cotas de fundos de investimento
2.487
7.249
1.630
9.040
Total
15.263
39.379
28.535 56.943
14. Transações com Partes Relacionadas: O quadro a seguir apresenta as transações da ACS e
suas controladas com o Banco Daycoval S.A. (controlador direto) em 31 de dezembro de 2020 e de 2019:
Transações com o controlador Banco Daycoval S.A.
2020
2019
Transações
Ativo Receita
Ativo Receita
Depósitos à vista
1.321
784
ACS Participações Ltda.
19
28
IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda.
436
391
SCC Agência de Turismo Ltda.
2
11
Treetop Investments Ltd.
864
354
Certiﬁcado de depósitos bancários - CDB
39.650
1.424
56.354
3.943
ACS Participações Ltda.
8.051
45
2
IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda. 28.998
1.056
43.137
3.113
SCC Agência de Turismo Ltda.
2.601
323
13.217
828
Letras ﬁnanceiras - LF
536.675
17.746 526.088 36.551
ACS Participações Ltda.
367.192
12.691 371.660 32.123
IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda. 159.179
4.751 154.428
4.428
SCC Agência de Turismo Ltda.
10.304
304
Títulos e valores mobiliários emitidos no exterior
13.734
7.694
17.992
7.404
Treetop Investments Ltd.
13.734
7.694
17.992
7.404
Receita de prestação de serviços
21.340
- 17.205
IFP Promotora de Serviços de Consultoria e Cadastro Ltda.
21.340
- 17.205
15. Gerenciamento de Riscos: O Daycoval entende a gestão de riscos como um instrumento
essencial para a geração de valor à empresa, aos quotistas, funcionários e clientes, contribuindo para
o fortalecimento da governança corporativa e do ambiente de controle interno. Sendo assim,
estabelece estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio ideal entre as metas de crescimento e
de retorno de investimentos e os riscos a eles associados, permitindo explorar os seus recursos com
eﬁcácia e eﬁciência na busca dos objetivos da organização. A área de GRC - Governança, Riscos e
Compliance, subordinada a Alta Administração, desempenha papel institucional atuando no
aperfeiçoamento dos processos, procedimentos, critérios e ferramentas de gestão de riscos
operacionais, de mercado, liquidez, crédito, conformidade, socioambiental e de gerenciamento de
capital, com o objetivo de garantir um elevado grau de segurança em todas as suas operações, de
forma integrada. O processo está alinhado com as diretrizes da Alta Administração, Comitê Executivo
de Gerenciamento de Riscos e Capital, para nortear as ações visando garantir o cumprimento à
regulamentação vigente, assegurar a implantação das ações e acesso às informações necessárias
para gestão. A identiﬁcação de riscos tem como objetivo mapear os eventos de risco de natureza
interna e externa que possam afetar os objetivos das unidades de negócio. Nesse contexto, os
Comitês de Risco constituídos e os gestores de riscos desempenham papel importante nas diversas
áreas da ACS, para assegurar o crescimento contínuo da instituição.
16. Outras Informações: a) Cobertura contra sinistros: A ACS e suas controladas, mesmo
submetidos a reduzido grau de risco em função da não concentração física de seus ativos, têm como
política segurar seus valores e bens, em montantes considerados adequados para cobertura de
eventuais sinistros. b) Impactos da Pandemia da COVID-19: A ACS e suas controladas avaliam
que o cenário global foi marcado pelos desdobramentos iniciais da Pandemia da COVID-19,
decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, que acabou
atingindo a maioria das economias mundiais de forma intensa. Os impactos ﬁnais desta pandemia
ainda demandarão tempo para serem calculados, tendo em vista que a doença ainda não está sob
controle, o que resulta em restrições de viagens nacionais e internacionais, paralisação de diversos
negócios e serviços em praticamente todo o mundo, desencadeando forte crise sobre diversos
setores de negócio, gerando impactos econômicos relevantes, ordens de governos para que a
população adote o isolamento social como forma de prevenção à propagação do vírus, gerando um
ambiente de forte volatilidade ﬁnanceira e aumento das incertezas. A ACS e suas controladas
continuam monitorando, diariamente, a crise da COVID-19 e até a data de aprovação destas
demonstrações contábeis e não identiﬁcou impactos relevantes.

Luiz Alexandre Cadorin - Contador - CRC 1SP243564/O-2

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
trações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração, e não expres- nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realisamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais disdemonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideraAdministração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectidemonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparen- va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações conta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor- tábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria.
a relatar a esse respeito. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contá- Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
beis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apre- individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executasentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela- apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevanboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por te resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burfraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administra- lar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obteção é responsável pela avaliação da capacidade de a ACS continuar operando e divulgando, quando mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁelaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a ACS e suas cácia dos controles internos da ACS e de suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas concontroladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra- tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Admento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá- ministração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuibeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons- dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em retrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de conindependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi- tinuidade operacional da ACS e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-

vemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a ACS e suas controladas
a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente referente às informações ﬁnanceiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 15 de abril de 2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Carlos Claro - Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4
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Etapa de Tashkent deverá ver
brasileiras mais seguras e confiantes

Natália Gáudio
petir depois de um afastamento
de um ano e meio, a ginasta paranaense ainda sofreu uma lesão
lá – um estiramento de grau 1,
do qual já está plenamente recuperada. Mesmo assim, ela conseguiu a 19ª colocação em sua
série de fita, que estava sendo
aguardada por muita expectativa,
por ser totalmente nova e executada em ritmo de samba.
“Nossa meta agora é ajustar
algumas coisas que não saíram

como o desejado. Como atleta,
sabemos que há sempre o que
melhorar, e vou tratar de lapidar
vários detalhes nas próximas
competições”, disse a vice-campeã dos Jogos Pan-Americanos
de Lima na fita.
Márcia Naves, a treinadora
de Bárbara, evita fazer grandes
projeções e criar muitas expectativas. O momento, segundo ela, é de buscar uma evolução paulatina e segura. Afinal de
contas, a ginasta ficou cinco
meses sem poder treinar, devido a uma lesão. “A Babi estar
competindo já é uma baita vitória. Essa é a nossa primeira
conquista: ela estar apta a entrar no tapete e competir”.
O experiente olhar da especialista já captou uma atleta mais
próxima de melhores resultados.
“Em Tashkent ela já estará melhor. Claro que os erros poderão
ocorrer, mas a Bárbara está mais
segura e confiante”.
O que o público deverá presenciar, segundo Márcia, é uma
competidora mais equilibrada
sobre o tapete. “A lesão não a limita mais. Focamos na velocidade, na execução e na limpeza dos
movimentos”.

Foto/ Jesus Robledo

Eric Granado troca de moto para
seguir maratona na Espanha

O jovem brasileiro Eric Granado iniciou na segunda-feira
uma série de três dias de testes
oficiais do Mundial de Moto-E
no circuito de Jerez de la Fron-

tera, na Espanha. Os ensaios
acontecem imediatamente após
Eric ter estreado com pódio no
Campeonato Espanhol de Superbike, naquele mesmo circuito no

final de semana passado. Com
isso, Granado completará sete
dias seguidos pilotando em alta
velocidade na pista espanhola, já
que desde a última sexta-feira já
participava das atividades do
Campeonato Espanhol.
A sequência de sete dias completará o total de dez dias nos
quais Granado terá treinado ou competido em motos de alto desempenho em um espaço de apenas duas
semanas. “Se pudesse, ficaria um ou
dois meses seguidos aqui”, brinca
Granado, que neste ano disputará o
Mundial de Moto-E pela equipe
One Energy Racing.
“O importante agora é me readaptar para a pilotagem da
Moto-E, que é muito diferente da
Superbike. E o dia já foi bem produtivo, me senti muito bem com
a moto e acho que daqui pra frente vou conseguir evoluir nos tem-

pos. Nós temos boas referências aqui em Jerez, então vamos
trabalhar em cima delas para chegar a um acerto e um ritmo competitivos”, finalizou Granado.
Recorde – Granado realmente tem boas referências da pista.
Ele foi o vencedor da etapa de
abertura do Mundial no ano passado e, há um mês, quebrou o próprio recorde para os 4.228 metros do traçado espanhol. Nesta
segunda-feira, Eric cravou o
quarto tempo entre os pilotos do
Mundial. O mais rápido foi o suíço Dominique Aegerter. A MotoE abre a temporada 2021 em Jerez no próximo dia dois de maio.
Eric Granado compete no
Mundial com apoio de Oakley,
Shark, CrossFox, Thinkers, GoPro, Alpinestars, Orbea, Marazul, Edge Life Sports e Frota
Assessoria.

Robert Scheidt completa 48
anos na quinta-feira (15) e a festa vai ser na água. O bicampeão
olímpico embarca para Vilamoura, em Portugal, nesta quarta-feira (14), onde vai disputar a
última competição oficial antes
da Olimpíada de Tóquio. O 2021
ILCA Vi lamoura European Continental Qualification começa
neste sábado (17), com a cerimônia de abertura, e vai até o dia 24,
reunido os principais velejadores
do continente, em busca das duas
últimas vagas para competir no
Japão, em julho. Coincidência ou
não, o velejador brasileiro parte
para o campeonato no dia em que
o calendário marca que faltam
100 dias para os Jogos em que
se tornará recordista em participações, a sétima, e vai em busca
da sexta medalha.
A primeira regata do campeonato está programada para segunda-feira (19), mas Scheidt
pretende iniciar os treinos já no
dia do aniversário. “Eu adoraria
comemorar a data com meus
dois filhos e minha mulher, mas
este é um evento importante dentro da programação para Tóquio.

Por outro lado, tenho meus amigos da vela com quem posso festejar meus 48 anos. O mais importante é treinar e me concentrar para velejar bem e evoluir um
pouco mais. Sinto que estou bem
preparado após os períodos de
treinos em Lanzarote, na Espanha,
durante o inverno aqui na Europa”, explica o maior medalhista
olímpico do Brasil, com cinco
pódios, patrocinado pelo Banco
do Brasil e Rolex e que conta com
o apoio do COB e CBVela.
Scheidt está animado com a
competição, principalmente pela
oportunidade de velejar contra
adversários qualificados. “Serão
120 barcos e um nível altíssimo,
como se fosse um Campeonato
Europeu. Dos atletas do Laser que
estarão nos Jogos de Tóquio, apenas os neozelandeses e os australianos não estarão em Vilamoura.
Serão seis dias bem duros em termos físicos e por isso escolhi
embarcar em cima da hora para
chegar mais descansado. Não existe uma grande responsabilidade de
resultados da minha parte, pois
já estou classificado, mas quero
aproveitar para velejar o melhor

Foto/Divulgação

Scheidt completa 48 anos e disputa último
campeonato oficial antes de Tóquio

possível e tentar elevar mais o
meu nível”, conta Scheidt.
Em sua última competição,
no mês de março, Scheidt conquistou o título da ILCA Coach
Regatta Lanzarote, na Marina Rubicón, em Playa Blanca, no litoral do
arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha. A vitória no campeonato promovido pelos treinadores veio após
completar seis das oito regatas
entre os top cinco. O título não foi seu
primeiro pódio em 2021 nas Ilhas
Canárias. Na primeira competição do
ano olímpico, conquistou o vice-campeonato no Lanzarote Winter Series,
em fevereiro.

As recordações recentes
de Vilamoura também são agradáveis para Robert. Em dezembro do ano passado, ele conquistou o terceiro lugar na classe Laser do 3rd Portugal Grand Prix –
round 1. “Espero voltar a velejar
bem em Portugal. Vou tentar ser
melhor que no campeonato disputado no final de 2020, aproveitando ao máximo a oportunidade de
competir com os melhores da Europa. Além disso, este será o último campeonato antes de Olimpíada. Em maio ou junho poderemos
ter, no máximo, eventos extraoficiais, como coach regatas.”

Stock Car altera
local da primeira
etapa para Goiânia
Governo Goiano destacou modelo de protocolo, características do esporte e incentivo à economia

Foto/ Duda Bairros

presentes na etapa de Baku (a
partir de 7 de maio). “A gente
quer sempre mais, busca-se sempre uma evolução. As expectativas são as mais altas. Começamos com o pé direito lá em Sófia, e agora esperamos que seja
melhor ainda. Vou focar na correção dos erros que tive na primeira competição, nas séries de
bola e de fita. E claro que vamos
procurar melhorar ou manter os
resultados no arco e nas maças,
que já foram bons, mas sabemos
que sempre tem margem para
uma evolução”.
A treinadora da ginasta capixaba, Monika Queiroz, já adianta que Natália terá um desafio
diferente em Tashkent. “Ela
vai testar elementos de dificuldade novos na maça e na fita.
Vamos ver qual vai ser a avaliação do júri, se serão validados”, diz a profissional, que
apreciou a postura de sua pupila na Bulgária. “A Natália
apresentou muita segurança no
trabalho com as dificuldades
corporais e teve boa presença
diante da banca de arbitragem”.
Bárbara Domingos teve que
superar vários desafios em Sófia – além de ter voltado a com-

Foto/ Ricardo Bufolin

Depois de “quebrarem o
gelo” na etapa de Sófia da Copa
do Mundo de Ginástica Rítmica,
selando hiato de competições
que durou mais de um ano, Natália Gaudio e Bárbara Domingos
vão à luta novamente, desta vez
na capital do Uzbequistão. A competição começa nesta sexta-feira (16), com finais no domingo.
Em Tashkent (ou Tasquente,
na versão aportuguesada), que
significa “cidade de pedra”, as
brasileiras vão se deparar com
uma competição bastante dura.
O objetivo, como se sabe, é
buscar o aprimoramento das
séries, visando ao Campeonato
Pan-Americano, a ser disputado em junho, no Rio, e com caráter classificatório para os Jogos Olímpicos.
Melhor ginasta das Américas em Sófia depois das norte-americanas, que já conquistaram vagas olímpicas, Natália
Gaudio vai batalhar por notas
ainda melhores. Cabe lembrar
que o Canadá, adversário direto do Brasil pelas vagas no individual, não enviou representantes para Sófia e para
Tashkent – a expectativa é que
as ginastas do país só estejam

Promotora da Stock Car
Pro Series, a Vicar anunciou
que alterou o local da primeira etapa da temporada
2021. Antes agendada para
acontecer em Londrina
(PR), a etapa será realizada
em Goiânia (GO), mantendo
a data do dia 25 de abril. A
decisão veio após autorização emitida pelo Governo de
Goiás, por meio do secretário de Estado de Esporte e
L a z e r , Henderson Rodrigues, com aval da Secretaria
de Estado da Saúde, dirigida
pelo secretário Ismael Alexandrino. Também deve abrir
a temporada na mesma data
a categoria Stock Light.
Em 2020, a Stock Car
adotou um rígido protocolo
de segurança sanitária, que
foi seguido em todas as etapas e cujo modelo acabou
sendo adotado por competições em todo o país. “Fomos bastante rigorosos em
2020 e neste ano vamos
aprimorar ainda mais os controles em todas as praças
onde competirmos”, disse
Fernando Julianelli, CEO da
Vicar. “Conseguimos competir em todas as praças no
ano passado sem incidentes.
E vamos repetir isso em
2021, mas agora com mais
eficiência ainda. Gostaria de
agradecer ao governador Ronaldo Caiado e aos secretários Henderson Rodrigues e
Ismael Alexandrino por reconhecerem nosso empenho
e a qualidade dos controles
que implementamos”, completou Julianelli.
“Analisando o evento da
Stock Car percebemos que,
além do protocolo de segurança sanitária exemplar, o
próprio esporte não exige
contato físico. O decreto
editado pelo governador Ronaldo Caiado permite eventos esportivos profissionais,
desde que não haja presença
de público, então não há razão para não acolher a Stock
Car, que tem ainda como benefício a injeção de recur-

sos na economia, movimentando toda uma cadeia de
consumo e empregos que
vai dos hotéis até pequenos
estabelecimentos – todos
passando por um momento
de dificuldade extrema em
seus negócios”, destacou
Henderson Rodrigues, Secretário de Esportes e Lazer
de Goiás. “Obviamente, vamos exigir e fiscalizar a
aplicação de todas as regras
de segurança sanitária. Essa
é a condição básica e fundamental dentro dessa permissão”, concluiu Rodrigues.
Protocolo – Desde
2020, a Stock Car criou um
modelo de protocolo que
exige testagem de todos os
envolvidos no evento no padrão RT-PCR, o mais preciso indicador de contaminação da covid-19. Os eventos
da categoria são realizados
sem a presença de público,
imprensa, patrocinadores e
convidados, permanecendo
no autódromo apenas os profissionais indispensáveis para
a realização das corridas. As
equipes, inclusive, têm seu
número de membros reduzido visando evitar aglomeração dentro dos boxes.
Ao chegarem ao autódromo, todos os participantes passam por uma barreira sanitária, onde são conferidos os resultados dos
testes e é aferida a temperatura corporal. Em todo o
perímetro do circuito, é
obrigatório o uso de máscaras e há totens para aplicação de álcool gel distribuídos em todos os ambientes
e nas áreas externas.
Não é permitida a permanência dos membros das
equipes nos boxes de outros
times, além de ser proibida
a circulação pelas cidades
onde acontecem as provas.
Qualquer aglomeração pode
ser punida com a exclusão
do evento, enquanto reuniões e briefings com a direção de provas são realizados
de forma virtual.

