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Petroleiros em greve realizam ações solidárias vendendo combustíveis a  preços justos

ANP admite risco
de desabastecimento
de combustíveis
Greve nacional dos 
petroleiros se ampliou 
para 113 bases, 
diz FUP

Documento obtido pela agência 
de notícias Reuters revela que a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) 
alertou o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) para risco de desabas-
tecimento de combustíveis no Bra-
sil com a greve dos petroleiros.

Procurado pela Reuters nesta 
quinta-feira, o diretor-geral da ANP, 
Décio Oddone, afirmou que até 
agora não houve impactos no abas-

tecimento devido à paralisação, mas 
reconheceu que “pode vir a ter”. 
No documento entregue ao TST na 
última terça-feira, Oddone afirmou 
que a Petrobras adotou solução tem-
porária, alocando equipes de con-
tingência para atuar nas unidades 
operacionais, mas “tal solução não 
se sustentará ao longo do tempo, 
podendo causar impactos diretos na 
produção de derivados em função 
da redução da carga ou até mesmo 
pela parada total das refinarias”.

De acordo com a Federação Úni-
ca dos Petroleiros (FUP), o 13º dia 
da greve trouxe a ampliação da pa-
ralisação par a 113 bases do Sistema 
Petrobras, em 13 estados, com mais 
de 20 mil petroleiros mobilizados. 
São 53 plataformas, 23 terminais, 
11 refinarias e 23 outras unidades 
operacionais e três bases adminis-

trativas, segundo o levantamento 
divulgado pela entidade.

Na Bacia de Campos, houve 
adesões de três plataformas nestas 
quarta e quinta-feira. Até o mo-
mento, 33 de um total de 39 pla-
taformas da região aderiram à luta 
nacional da categoria para reverter 
as demissões na Fábrica de Ferti-
lizantes Nitrogenados do Paraná 
(Fafen-PR), cujos trabalhadores já 
estão recebendo telegramas, comu-
nicando a dispensa.

Em Brasília, os petroleiros bus-
caram interlocução com os parla-
mentares. Segundo a FUP, os pre-
sidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, e do Senado, Davi 
Alcolumbre, se comprometeram a 
buscar uma saída para o impasse 
junto ao governo e à direção da Pe-
trobras.

Setor de serviços cresceu
apenas 1% em 2019

Privatização do 
BB é ‘inevitável’ 
apesar de 
lucro recorde

O Banco do Brasil (BB) atingiu 
lucro recorde de R$ 17,8 bilhões 
em 2019, resultado 32,1% superior 
ao registrado em 2018. Somente no 
último trimestre de 2019, a institui-
ção bancária já alcançava um lucro 
líquido ajustado de R$ 4,6 bilhões. 
Este valor representou um cresci-
mento de 20,3% em relação ao tota-
lizado no último trimestre de 2018.

Para o presidente do BB, Rubem 
Novaes, o banco vivencia “um mo-
mento bastante feliz na sua história”. 
“É o maior lucro em termos reais e a 
rentabilidade sobre patrimônio é ex-
cepcional, chegando muito próximo 
dos nossos parceiros privados”, afir-
mou na manhã desta quinta-feira, em 
São Paulo, durante anúncio do balanço.

Novaes afirmou também ser fa-
vorável à privatização do banco. 
Segundo ele, a privatização do BB 
é “inevitável”, mas também “uma 
decisão política.” Página 8

O volume do setor de serviços 
fechou 2019 com um pequeno cres-
cimento de 1%. Essa é a primeira 
alta do setor desde 2014, já que os 
serviços tiveram quedas consecuti-
vas entre 2015 e 2017 (acumulando 
perda de 11%) e fecharam com es-
tabilidade em 2018.

A receita nominal teve cres-
cimento de 4,5%. Os dados são 
da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada nesta quinta-fei-
ra pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

“Essa alta é importante, mas ain-
da está longe de alcançar o melhor 
resultado no setor de serviços”, 
avalia o gerente da pesquisa, Ro-
drigo Lobo.

Os principais responsáveis pelo 
crescimento foram os serviços de 
informática e comunicação, que ti-
veram avanço de 3,3%, puxado pelo 

bom desempenho das atividades 
de portais, provedores de conteúdo 
e ferramentas de busca na internet, 
pelo desenvolvimento e licencia-
mento de softwares e pela consulto-
ria em tecnologia da informação.

O segmento de outros serviços 
teve a maior alta (5,8%) e o se-
gundo principal impacto no setor 
de serviços como um todo, puxado 
pelas atividades de corretoras de tí-
tulos e valores mobiliários.

Também tiveram alta os serviços 
prestados à família (2,6%) e os ser-
viços profissionais, administrativos 
e complementares (0,7%). O único 
segmento com queda foi o de ser-
viços de transportes, auxiliares de 
transporte e correios (-2,5%).

Para a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), o setor registrará 
crescimento de 2,1% em 2020. 

FUP

Presidente confi rma 1º
militar da ativa na Casa
Civil desde a ditadura

O presidente Jair Bolsonaro con-
firmou na tarde desta quinta-feira 
duas mudanças em sua equipe mi-
nisterial. O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, deixará o 
comando da pasta para assumir o 
lugar de Osmar Terra no Ministério 
da Cidadania. Para o lugar de Onyx 
na Casa Civil, Bolsonaro nomeou o 
general do Exército Walter Souza 
Braga Netto, que atualmente ocupa 
a chefia do Estado Maior do Exér-
cito – considerada a segunda posi-
ção na hierarquia da força militar – 
e foi responsável pela intervenção 
militar na Segurança Pública do 
Rio de Janeiro, em 2018, ainda no 
governo de Michel Temer.

Com a nomeação de Braga Net-
to, Bolsonaro aumenta para três 

o número de militares da ativa 
no mais alto escalão do governo. 
Os outros dois são o ministro das 
Minas e Energia, almirante Bento 
Albuquerque, e o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, general 
Luiz Eduardo Ramos, todos em 
pastas estratégicas.

Além disso, Braga Netto é o pri-
meiro militar a ocupar a Casa Civil 
desde o general Golbery do Couto 
e Silva, que deixou o Governo Fi-
gueiredo em 1981, três anos antes 
do fim do regime militar.

A cerimônia de transmissão dos 
cargos acontece na próxima terça-
feira, às 15h, no Palácio do Planalto.

Demitido, Osmar Terra, que tem 
mandato de deputado federal, vol-
tará para a Câmara. 

Bolsonaro fora dos 10 políticos
mais populares do mundo

Segundo levantamento divul-
gado pela SEMrush, empresa de 
marketing digital, os políticos dos 
Estados Unidos capturaram a aten-
ção global em 2019, representan-
do 70% dos mais procurados em 
pesquisas na internet. No topo do 
ranking, o presidente norte-ameri-
cano Donald Trump dispara com a 
média de 9,5 milhões de pesquisas 
por seu nome em mecanismos de 
busca como Google, Yahoo e Bing, 
ao longo do ano passado.

Políticos britânicos, indianos 
e venezuelanos também partici-
pam da lista, apesar das pesquisas 
médias do presidente dos EUA 
serem 266% mais altas que o se-
gundo líder político mais popular, 
o primeiro-ministro britânico Boris 
Johnson, com volume 2,6 milhões 
– média mensal ao longo de 2019.

O presidente brasileiro Jair Bol-

sonaro não está entre os dez polí-
ticos mais populares da internet. 
Depois de Trump e Johnson, a lis-
ta é completada por Nancy Pelosi 
(presidente da Câmara de Deputa-
dos dos EUA, com 2,02 milhões de 
buscas mensais); o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro (1,83 
milhão); Kamala Harris (senado-
ra democrata pela Califórnia, com 
1,81 milhão de buscas); Bernie 
Sanders, pré-candidato democrata 
à presidência dos EUA (1,63 mi-
lhão mensal); Tulsi Gabbard, tam-
bém candidata na corrida primária 
às eleições norte-americanas (1,56 
milhão); o ex-vice-presidente Joe 
Biden (1,54 milhão); Narendra 
Modi, primeiro ministro indiano 
(1,48 milhão) e Alexandria Oca-
sio-Cortez, ativista norte-america-
na, com 1,36 milhão de pesquisas 
mensais.

OSupremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira que os 
valores do Fundo do Erradicação da Pobreza dos estados não po-
dem ser usados pelo Governo Federal para calcular o montante da 

dívida estadual com a União. O caso foi decidido em um processo envol-
vendo a Bahia, mas deve ter repercussão em outras ações que estão em 
tramitação na Corte. Pela decisão, a União deverá devolver ao governo da 
Bahia os valores que foram computados como dívida. O valor do impacto 
nas contas públicas não foi divulgado. O Fundo de Combate e Erradicação 
da Pobreza em nível nacional foi criado em 2001 com objetivo de destinar 
recursos suplementares para aplicação nas áreas da educação, saúde e pro-
gramas sociais.
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O Instituto Doméstica 
Legal esclarece ao ministro 
Paulo Guedes que, nos úl-
timos anos, com a PEC das 
Domésticas, a empregada 
doméstica passou a ter os 
mesmos direitos do traba-
lhador de uma empresa, di-
minuindo assim a cultura 
escravagista e patriarcal que 
infelizmente ainda existe e 
que combatemos há mais de 
15 anos, buscando melhorias 
no setor, lutando por respeito 
e dignidade para empregados 
e empregadores domésticos.

Sr. ministro Paulo Guedes, 
gostaríamos também de cha-
mar atenção para um equívo-
co na sua fala. Infelizmente, 

o trabalhador doméstico não 
tem ido à Disney a passeio. 
Muitas trabalhadoras viajam 
a trabalho, a maioria são ba-
bás, com a passagem custe-
ada por seus empregadores, 
ganhando adicional de via-
gem, que hoje é garantido 
por lei. Ficaríamos felizes se 
essa fosse a realidade de to-
dos os brasileiros.

Essa também é uma ótima 
oportunidade para chamar a 
atenção para o aumento da 
informalidade no setor, que 
não tem garantido passeios 
às domésticas. Estamos com 
a campanha “Volta dedu-
ção INSS do empregador 
doméstico”, acessada pela 

#VOLTADEDUÇÃOINSS. 
A ação tem como objetivo 
recuperar o benefício impor-
tante para o empregador do-
méstico, que deve ser valori-
zado como gerador de renda 
para milhões de empregados 
domésticos.

Em 2019, a ONG lutou 
para que o Projeto de Lei 
1.766/2019, do senador Re-
guffe, fosse aprovado. Ele 
prorrogava a dedução do 
INSS no Imposto de Ren-
da por mais cinco anos. A 
batalha foi ganha no Se-
nado, mas a Câmara dos 
Deputados não colocou o 
projeto em pauta no perío-
do devido, e, infelizmente, 

milhares de patrões foram 
prejudicados.

A campanha é a conti-
nuidade da de 2019 – “Mais 
formalidade no emprego do-
méstico” – que teve a adesão 

de 13 mil cidadãos. Agora, o 
Instituto pretende arrecadar 
ainda mais assinaturas pelo 
site domesticalegal.org.br

Uma apuração feita pela 
ONG aponta que, somente 
em 2019, 700 mil emprega-
dores utilizaram o benefí-
cio. Com o fim da dedução, 
este empregador perdeu, 
em 2020, aproximadamen-
te R$ 1.250 anuais. A não 
prorrogação da declaração 
do INSS no IR pode provo-
car a demissão de até 100 
mil empregados domésticos 
formais, já que aumentará o 
custo para o empregador e 
pior, fazer com que muitos 
optem pela informalidade.

Com base em dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
em 2018 existiam 6,3 mi-
lhões de trabalhadores do-
mésticos no país, mas a taxa 
de empregados com carteira 
assinada recuou de 32% para 
29%, entre 2015 e 2019.

Gostaríamos de contar 
com a sua ajuda, Sr. minis-
tro, para reverter esse qua-
dro, estimulando a forma-
lidade dando condições ao 
empregador doméstico de 
formalizar sua empregada.

  Mario Avelino
Presidente do Instituto 

Doméstica Legal.

Número de 
trabalhadores 
domésticos com 
carteira recuou 
entre 2015 
e 2019

Sr. ministro, doméstica não tem ido à Disney a passeio

Uma cartilha feita para a mulher
“Toda mulher tem direito 

a uma vida livre de violên-
cia” – Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir, 
Erradicar a Violência contra 
a Mulher, Belém do Pará, 
1994.

Em boa hora, a nobre de-
sembargadora Suely Lopes 
Magalhães, coordenadora 
da Coordenadoria Estadual 
da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Fa-
miliar (Coem), do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, lança a Cartilha 
Lei Maria da Penha, Lei 
11. 340/06, na qual, em sua 
apresentação, diz que um 
dos grandes desafios do sé-
culo XXI é a erradicação da 
violência de gênero, cons-
tituindo dever do Estado 
democrático de Direito ga-
rantir às mulheres o acesso 
à justiça.

Ainda segundo a magis-
trada, uma pesquisadora do 
tema, a Recomendação Ge-
ral número 33, do Comitê 
Cedaw das Nações Unidas, 
dispõe que aos Estados/par-
tes cabe assegurar às mulhe-
res pleno acesso à justiça. 
Essas obrigações incluem 
a proteção dos direitos das 
mulheres contra todas as 
formas de discriminação, 
visando empoderá-las como 
indivíduos e titulares de di-
reitos.

A desembargadora Sue-
ly comenta que a discrimi-
nação contra as mulheres e 
a violência de gênero, que 
particularmente as atinge, 
tem impacto negativo so-
bre a capacidade de acesso 
à justiça, sendo necessário 
disponibilizar todas as in-
formações sobre os seus di-
reitos e a forma de exigi-los.

A desembargadora, ao 
produzir essa cartilha, pro-
curou usar uma linguagem 
simples e acessível, reunin-
do informações importantes 
para as mulheres, sobre me-
canismos, procedimentos e 
serviços judiciais disponí-
veis. E essa obra, singela, 
por certo, mas de grande 
utilidade pública, expressa 
o compromisso do Tribunal 
de Justiça do Rio de janei-
ro de informar os direitos 
garantidos às mulheres no 
âmbito das relações domés-

ticas e familiares, que visam 
resguardá-las de toda forma 
de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

Dividida em vários ca-
pítulos, a cartilha reúne 
perguntas e respostas sobre 
esse tema tão discutido em 
todo o Brasil, sobretudo 
nos últimos tempos quando 
muitas mulheres, apesar da 
existência da Lei Maria da 
Penha, continuam sendo hu-
milhadas e desconsideradas 
por seus maridos e compa-
nheiros. Daí a importância 
desse livreto, para formar e 
informar sobre os direitos e 
deveres das mulheres.

A violência doméstica é 
um mal que assola mulhe-
res no mundo inteiro, desde 
tempos mais remotos e até 
os dias atuais. Infelizmen-
te tal violência sempre foi, 
mesmo que inconsciente-
mente, aceita pela socieda-
de. As agressões vão desde 
a psicológica até a sexual, e 
na maioria dos casos advêm 
daquele que deveria prote-
ger a mulher, o seu próprio 
marido ou companheiro.

Muitas vezes a vergonha, 
o medo e a falta de perspecti-
va de um futuro, faz com que 
muitas dessas mulheres aca-
bem por aceitar a violência. 
Só que muitas conseguem 
ver “uma luz no fim do tú-
nel”, mas nem sempre são 
exitosas nos seus anseios, 
pois, além de humilhadas, 
ainda são por vezes agredi-
das fisicamente.

Um dos casos mais em-
blemáticos envolvem a mo-
delo e atriz Luiza Brunet, 
brutalmente agredida por seu 
companheiro, em um quarto 
de hotel em Nova York. Só 
que, corajosa e mesmo sen-
do uma mulher pública, Lui-
za denunciou o seu algoz e o 
processo tramita em segredo 
de justiça. Provas são robus-
tas dos maus tratos sofridos 
por ela. Centenas de outros 
casos, lamentavelmente, 
vêm ocupando as manche-
tes dos jornais, nem sempre, 
porém, com repercussão tão 
intensa, exceto quando en-
volve morte.

A mulher historicamen-
te sempre foi vista com 
elo fraco da sociedade, ga-

nhando direito de igualdade 
há bem pouco tempo. Até 
poucos séculos a mulher 
não podia votar, escolher 
seu marido e no Brasil, até 
a Constituição de 1988, não 
podia sequer administrar 
seus bens, independente da 
forma como foram adquiri-
dos, seja por herança, doa-
ção ou bens adquiridos com 
o dinheiro que ela ganhava 
trabalhando. No que tange o 
trabalho, a mulher também 
não podia trabalhar, sendo 
restrita única e exclusiva-
mente a cuidar do lar, dos 
filhos e do marido.

Com a Primeira e Se-
gunda Guerras Mundiais, o 
mundo se viu sem mão de 
obra masculina, tendo que 
recorrer às mulheres para 
manter os países funcionan-
do e as fábricas produzindo. 
Após conseguir esse direi-
to, as mulheres nunca mais 
quiseram voltar à servidão 
do lar. Mas, mesmo ten-
do liberdade e lugares que 
aceitavam mulheres como 
mão de obra, ainda assim 
a mulher estava sujeita à 
aprovação de seu marido ou 
pai para poder trabalhar fora 
de casa. Comparando nova-
mente a realidade brasilei-
ra, antes da Constituição de 
1988, a mulher só poderia 
trabalhar ou abrir uma em-
presa com expressa autori-
zação do marido.

Com todas as conquistas 
que a mulher vem conse-
guindo, uma infelizmente 
não será fácil de conseguir: 
a diminuição da violência 
contra a mulher. Todos os 
anos milhares de mulheres 
sofrem, no silêncio de seus 
lares, agressões diversas 
que as tornam objetos nas 
mãos dos maridos.

A violência psicológica é 
aquela na qual a mulher tem 
sua autoestima e confiança 

totalmente destruídas por 
seu parceiro para que essa 
continue sendo submissa 
às suas vontades. Outros 
exemplos bárbaros ocor-
reram com a atriz Dorinha 
Duval, quando ultrajada 
por seu companheiro, Paulo 
Sérgio, ela, em um ímpeto, 
resolveu deferir-lhe tiros, 
em legitima defesa da sua 
honra, acabando por matá-
lo. Da mesma forma, a jor-
nalista Sandra Gomide foi 
assassinada covardemente 
pelo também jornalista Pi-
menta Neves; e a jornalis-
ta Elena de Grammond foi 
morta brutalmente pelo 
cantor Lindomar Castilho.

Para tentar combater to-
das essas violências contra 
a mulher é que surgiu a Lei 
Maria da Penha. Muito se 
fala na chamada Lei Ma-
ria da Penha, mas muitos 
não sabem o porquê esse 
nome foi dado a ela. Maria 
da Penha Maia Fernandes, 
biofarmacêutica, cearense, 
foi vítima, por duas vezes, 
de tentativa de homicídio 
praticado por seu marido na 
época, o professor univer-
sitário e economista Marco 
Antonio Herredia Viveros, e 
pai de suas três filhas.

Na primeira tentativa, 
Marco Antonio deu um tiro 
nas costas de Maria da Pe-
nha com uma espingarda, 
enquanto ela dormia, simu-
lando um assalto. Depois do 
disparo, foi encontrado na 
cozinha da residência gri-
tando por socorro, alegando 
que os ladrões haviam fugi-
do pela janela.

Maria da Penha ficou 
internada durante quatro 
meses e em resultado da 
violência voltou paraplégi-
ca para a sua casa. Pouco 
mais de uma semana do fato 
ocorrido, a segunda tentati-
va de homicídio foi pratica-
da. O marido a empurrou da 
cadeira de rodas que usava 
em virtude da primeira ten-
tativa e buscou eletrocutá-la 
por meio de uma descarga 
elétrica enquanto tomava 
banho.

A repercussão dessa his-
tória foi tão grande que fez 
a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados 

Americanos solicitar ao go-
verno brasileiro um parecer 
sobre o fato. Como esse pa-
recer nunca foi entregue à 
Comissão, o Brasil foi con-
denado internacionalmente, 
em 2001, tendo como pena 
o dever de impor o paga-
mento de indenização no 
valor de US$ 20 mil em fa-
vor de Maria da Penha, além 
de ter sido responsabilizado 
por negligência e omissão 
em relação à violência do-
méstica. Assim, o governo 
brasileiro se viu obrigado a 
criar e aprovar um novo dis-
positivo legal que trouxesse 
maior eficácia na prevenção 
e punição da violência do-
méstica e familiar no Brasil.

Segundo a relatora da lei, 
Jandira Feghali: “Lei é lei. 
Da mesma forma que deci-
são judicial não se discute 
e se cumpre, essa lei é para 
que a gente levante um es-
tandarte dizendo: Cumpra-
se! A Lei Maria da Penha é 
para ser cumprida. Ela não 
é uma lei que responde por 
crimes de menor potencial 
ofensivo. Não é uma lei que 
se restringe a uma agres-
são física. Ela é muito mais 
abrangente e por isso, hoje, 
vemos que vários tipos de 
violência são denunciados e 
as respostas da Justiça têm 
sido mais ágeis.”

Maria da Penha, após as 
tentativas de homicídio, 
começou a atuar em movi-
mentos sociais contra vio-
lência e impunidade e hoje 
é coordenadora de Estudos, 
Pesquisas e Publicações da 
Associação de Parentes e 
Amigos de Vítimas de Vio-
lência (APAVV) no Ceará.

Nessas circunstâncias, a 
Lei Maria da Penha classifi-
ca os tipos de violência con-
tra a mulher nas seguintes 
categorias:

– Violência patrimonial: 
entendida como qualquer 
comportamento que con-
figure controle forçado, 
destruição ou subtração de 
bens materiais, documentos 
e instrumentos de trabalho;

– Violência sexual: en-
globa os atos que forcem 
ou constranjam a mulher 
a presenciar, continuar ou 
participar de relações sexu-
ais não desejadas, com in-

tervenção de força física ou 
ameaça;

– Violência física: com-
preende maneiras de agir 
que violam os preceitos a 
integridade ou a saúde da 
mulher;

– Violência moral: enten-
dida como qualquer conduta 
que represente calúnia, difa-
mação e/ou injúria; e

– Violência psicológica: 
entendida como qualquer 
comportamento que cause à 
mulher um dano emocional, 
diminuindo sua autoestima, 
causando constrangimentos 
e humilhações.

Com a promulgação da 
Lei Maria da Penha, o nú-
mero de denúncias de vio-
lência doméstica aumen-
tou; portanto, infere-se que 
as mulheres passaram a ter 
maior conhecimento sobre 
seus direitos. A Lei é res-
ponsável ainda pela cria-
ção de locais e serviços que 
eram antes inexistentes: de-
legacias com atendimento 
especializado, por exemplo.

Segundo dados apurados 
pelo Observatório Judicial 
de Violência contra as Mu-
lheres, de 2012 a 2017, o 
TJ-RJ concedeu mais de 
120 mil medidas protetivas, 
uma média de aproxima-
damente 20 mil ações por 
ano. E de janeiro a março 
de 2018, mais de 6 mil me-
didas foram deferidas, aju-
dando a proteger mulheres 
ameaçadas que precisam 
com urgência de um amparo 
legal.

A Cartilha produzida e 
lançada pela desembarga-
dora Suely Magalhães é 
uma obra necessária à com-
preensão e à divulgação da 
Lei Maria da Penha, pois, 
em suas páginas, as mulhe-
res passam não somente a 
conhecer os seus direitos, 
mas a procurá-los e a exigi-
los, em caso de necessidade, 
podendo também consultar 
os serviços de defesa e pro-
teção à mulher e, ainda, os 
locais nos quais estão ins-
talados os juizados e varas 
especializadas em violência 
doméstica contra a mulher.

  Paulo Alonso
Advogado e jornalista, é reitor 
da Universidade Santa Úrsula.

Violência sempre 
foi, mesmo que 
inconscientemente, 
aceita pela 
sociedade
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Na rabeira da velocidade  
de tráfego de dados

Como está a velocidade de tráfego de dados no Brasil 
comparada a outros países? Lenta, muito lenta, de acor-
do com ranking do Speedtest, que mede o desempenho 
real dos usuários que buscam a ferramenta. Na conexão 
móvel, o Brasil amarga o 78º lugar entre 140 países, com 
velocidade média de 24,79Mbps. Perde, por exemplo, 
para Cuba (sim, a demonizada ilha vermelha), que fica 
na 65ª posição. Ah, o decantado Chile está pior que nós, 
no 91º lugar.

Entre vizinhos, Argentina (74º) e Uruguai (52º) estão 
à nossa frente. Assim como Jamaica (58º), Armênia (62º) 
e Kosovo (64º). Entre os Brics, o Brasil está à frente da 
Rússia (96º) e Índia (128º) e atrás da África do Sul (60º) 
e da China (5º). Os EUA aparecem em modestíssimo 36º 
lugar. Também sai mal na foto Israel (82º). Os dois últi-
mos são Afeganistão e Palestina. No topo do ranking, a 
Coreia do Sul, com espantosos 103,18Mbps.

O desempenho do Brasil melhora na conexão fixa. 
Pula para o 59º lugar, com velocidade média de tráfego 
de dados de 48,75Mbps. Aqui, Cuba despenca para a 
171ª colocação, e os EUA alcançam um honroso 11º 
lugar. O Chile aparece em 29º, e a Argentina fica em 76º.

Entre os Brics, o Brasil supera África do Sul (96º) e 
Índia (67º) e fica atrás de Rússia (46º) e China (22º). Cin-
gapura lidera o ranking, com velocidade de 200,12Mbps. 
Na 177ª e última colocação aparece o Turcomenistão.

O levantamento parece jogar água no chope de quem 
apresenta a privatização das telecomunicações no Brasil 
como um caso de sucesso. A colocação medíocre na con-
exão fixa parece derivar da competição entre centenas 
de pequenos provedores de acesso. Já a posição ridícula 
na conexão móvel é diretamente ligada à pouca concor-
rência e baixa qualidade das companhias privatizadas ou 
estrangeiras que aqui aportaram.

Teles mudam de mãos
O setor de tecnologia e telecomunicações foi o de-

staque do mercado de fusões e aquisições em 2019. De 
acordo com o TTR, que mapeou 459 transações, a movi-
mentação alcançou R$ 25,5 bilhões. Em relação a 2018, 
o valor e o volume de transações aumentaram 13% e 
25% respectivamente.

Aposentadoria 5 vezes maior
Aposentados ou pensionistas podem ter um aumento 

de 400% no valor de sua aposentadoria ou pensão a partir 
de decisão do Supremo Tribunal de Justiça. A chamada 
Revisão da Vida Toda permite a correção dos valores pa-
gos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aos 
aposentados e pensionistas, com base na contribuição 
anterior à Lei 9.876/99.

De acordo com o advogado David Nigri, o novo cál-
culo inclui as contribuições feitas antes do Plano Real, 
em 1994, quando os salários em outra moeda eram mais 
altos. “O pedido deve ser feito através de uma ação judi-
cial e não pelo INSS. Com êxito, o segurado ainda terá 
direito a restituir os atrasados de até cinco anos antes do 
pedido”, explica o especialista.

Calor na discussão
O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado 

nas superfícies terrestres e oceânicas do mundo, com 
temperaturas médias superiores às de 141 anos de da-
dos mantidos pela National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA, Administração Oceânica e At-
mosférica Nacional, órgão do governo norte-americano).

MMM
O Governo Bolsonaro já foi dividido entre malacos, 

malucos e milicos. Este grupo ganhou reforço com a 
nomeação de general da ativa, aquele que comanda 
tanques. Paulo Guedes parece migrar para a turma dos 
malucos, relembrando seu apelido da época do mercado 
financeiro: Beato Salu.

Rápidas
As centrais sindicais realizarão nesta sexta-feira o Dia 

Nacional de Mobilização Contra o Desmonte do INSS, 
em várias cidades do país. Em São Paulo, a concentração 
será a partir das 9h, na agência da Rua Cel. Xavier de To-
ledo, 280, seguida de caminhada até a Superintendência 
do INSS, no Viaduto Santa Ifigênia *** O IAG – Escola 
de Negócios da PUC-Rio promove a palestra “Franquias 
em Pauta”, com Flávio Maia, na próxima terça, das 19h 
às 21h. Inscrições: bit.ly/38qfWDQ *** A M. Dias Bran-
co anunciou Gustavo Theodozio como vice-presidente 
de Investimentos e Controladoria *** O governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assina nesta sexta delib-
eração em que amplia para 45 dias o prazo para recol-
her ICMS do que for comercializado em feiras e eventos 
comerciais no estado. A Associação de Supermercados 
(Asserj) foi uma das entidades que encabeçou o pedido.

CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 24.107.184/0001-51- NIRE 33.3.0032353-8

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Presidente: Marcelo Hudik Furta-
do de Albuquerque. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri. 
Ordem do Dia. Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Dire-
toria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a 
renúncia do Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado, brasileiro, casado, 
bacharel em economia, RG 32.5787-43 SSP/SP e CPF 320.859.638-38, 
ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., conforme carta 
de renúncia enviada no dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o 
Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais 
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos 
os direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretora 
sem Designação Específica da Cia. a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Bran-
dão Squadri, brasileira, solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-
8 DETRAN/RJ e CPF 136.878.207-85, com mandato de 2 anos unificado 
com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o 
estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como 
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os tra-
balhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi 
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. 
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Ana Luiza 
de Figueiredo Brandão Squadri - Secretária. Jucerja em 31/01/20 sob o 
nº 3844763. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.820.050/0001-10 - NIRE 33.3.0031903-4

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri. Ordem do 
Dia. Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deli-
berações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do 
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia 
do Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado, brasileiro, casado, bacharel 
em economia, RG 32.5787-43, SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo 
de Diretor sem Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia 
enviada no dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo 
Barbosa Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, 
irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obriga-
ções de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Espe-
cífica da Cia. a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri, brasileira, 
solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-8, DETRAN/RJ e CPF 
136.878.207-85, com mandato de 2 anos unificado com os demais mem-
bros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a 
presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo 
sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque - Presidente; Ana Luiza de Figueiredo Brandão 
Squadri - Secretária. Jucerja em 03/02/20 sob o nº 3845523. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Tributar lucros e grandes fortunas 
compensaria correção do IR

A tributação sobre lucros 
e dividendos proporcionaria, 
para 2020, uma arrecadação 
de aproximadamente R$ 59 
bilhões. Já o imposto sobre 
grandes fortunas, incidindo 
sobre patrimônios declara-
dos superiores a US$ 1 mi-
lhão (R$ 4,3 milhões), ren-
deria perto de R$ 50 bilhões 
em arrecadação anual.

A estimativa adiantada ao  
portal Vermelho pelo presi-
dente da União Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil (Unafisco), 
Mauro Silva, mostra que a 
tributação sobre lucros e di-
videndos e o imposto sobre 
grandes fortunas gerariam 
arrecadação suficiente para 
compensar perda arrecada-
tória de R$ 109,1 bilhões 
em um ano, prevista com a 
correção integral da tabela 
do Imposto de Renda Pessoa 

Física (IRPF). 
De acordo com Silva, os 

números estão para ser de-
talhados em duas notas téc-
nicas que a Unafisco está 
preparando. “É claro que 
essas arrecadações poderiam 
servir para muita coisa. Qua-
se dobrariam o orçamento 
da saúde, da educação. Mas 
estou falando, aqui, de uma 
das alternativas para essa 
arrecadação, que seria com-
pensar essa perda do reajuste 
integral da tabela [do impos-
to de renda]”, ressalta Silva.

Mauro Silva explica que 
a nota técnica a respeito do 
imposto sobre grandes for-
tunas procurará afastar “mi-
tos”. “Por exemplo, o mito 
de que [esse imposto] arre-
cada pouco, de que a classe 
média vai ter que pagar. Nós 
vamos mostrar, nessa nota 
técnica, exatamente quantos 

contribuintes vão ser atingi-
dos”, diz.

Carga tributária

A Unafisco já disponi-
bilizou, no último dia 6, a 
Nota Técnica 16/2020, que 
trata da correção da tabela 
do IRPF usando a inflação 
medida pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). É essa nota que 
estima que a correção inte-
gral da tabela (em 103,87%) 
ocasionaria uma perda de 
arrecadação da ordem de R$ 
109,1 bilhões.

Ainda segundo a nota, a 
não correção da tabela do 
IRPF em 2019 e 2020 (que 
deveria ter sido de 7,39%, 
levando em conta o IPCA 
do período), deve ocasionar 
um acréscimo de R$ 13,5 bi-
lhões na arrecadação, o que 

representa um crescimento 
de 0,19 ponto percentual na 
carga tributária.

Na nota técnica, a Unafisco 
lembra que não elevar a carga 
tributária era uma das promes-
sas de campanha de Jair Bol-
sonaro. Mauro Silva afirma 
que não cumprir o acordado 
com os eleitores é uma opção 
política do governo.

“A opção do governo 
Bolsonaro, de não mandar a 
correção de pelo menos um 
ano da tabela no ano pas-
sado, é uma opção política. 
Esse ano ele faz nova opção 
política, de não mandar ou-
tra vez. Isso significa que o 
discurso de não ter aumen-
to de carga tributária acaba 
sendo não aumentar a carga 
de empresários, do sistema 
financeiro, mas de pessoas 
físicas pode. Por trás disso, 
vem esse recado”, disse.

Entidades paulistas lançam movimento contra reforma 
A Associação Comercial 

de São Paulo (ACSP) parti-
cipa do lançamento do mo-
vimento de entidades e lide-
ranças contra o aumento de 
impostos, em qualquer setor 
econômico, pela simplifica-
ção tributária e pela desone-
ração da folha de pagamento 
para gerar mais empregos 
que será realizado na próxima 
segunda-feira (17), às 10h30, 
no Clube Esperia, localiza-
do na capital paulista. Para a 
ACSP, que há 125 anos atua 
na defesa do empreendedor 

paulistano, as entidades e 
lideranças empresariais en-
tendem que as propostas em 
discussão no Congresso não 
atendem a esses objetivos.

“Principalmente, ao que 
se refere a PEC 45, que pro-
voca um aumento na tribu-
tação no setor de serviços 
para pessoas físicas, sobre-
tudo nas áreas de educação, 
saúde, imobiliária, entre ou-
tras”, analisa Alfredo Cotait, 
presidente da ACSP e da Fe-
deração das Associações Co-
merciais do Estado de São 

Paulo (Facesp), entidade que 
integra mais de 420 associa-
ções comerciais e representa 
cerca de 200 mil empreen-
dedores. Cotait explica que 
o movimento foi criado com 
a intenção de colaborar com 
as decisões do Congresso, 
alcançando assim o melhor 
desfecho diante das discus-
sões desses temas.

“Queremos uma reforma 
tributária, mas uma boa re-
forma, que de fato melhore o 
país, gere mais competitivi-
dade, simplifique o sistema 

tributário e esteja alinhado 
com o futuro”, afirma Ga-
briel Kanner, presidente do 
Brasil 200.

Com palestras do ex-se-
cretário da Receita Federal 
e professor do Instituto Bra-
siliense de Direito Público, 
Everardo Maciel, e do presi-
dente-fundador da Confede-
ração Nacional de Serviços 
(CNS), Luigi Nesse, a ex-
pectativa é que o movimento 
reúna mais de mil pessoas, 
que representarão cerca de 
100 empresas e entidades.

Tributação de lucros  
das multinacionais pode 
gerar US$ 100 bi/ano

A Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
disse nesta quinta-feira, em 
comunicado, que a reforma 
que propôs de tributação 
dos lucros das multinacio-
nais, em particular do setor 
digital, pode gerar um au-
mento de até 4% do impos-
to sobre os lucros em nível 
mundial. Isso representa 
“US$ 100 bilhões por ano”, 
uma quantia que “seria glo-
balmente homogênea para 
as economias de alta, mé-
dia e baixa renda”, afirmou 
a organização.

Conforme a AFP, no fi-
nal de janeiro, os 137 países 
envolvidos há vários anos 
sob mediação da OCDE na 
negociação de um acordo 
sobre tributação de multi-
nacionais e, em particular, 
das gigantes do setor digi-
tal, concordaram em chegar 
a um acordo até o final do 
ano. As exigências norte-
americanas, contudo, po-
dem ameaçar o processo.

A reforma é baseada em 
dois pilares: o primeiro visa 
redistribuir os direitos de 
cobrança do imposto sobre 
as sociedades, não apenas 
em função da presença físi-
ca de uma empresa em um 
país, mas da atividade que 
realiza. É esse componente 
que permitiria a muitos Es-
tados tributar empresas di-
gitais multinacionais, como 
as gigantes norte-america-
nas Google, Amazon, Fa-
cebook e Apple.

A segunda parte consiste 
em fixar um nível mínimo 
de tributação de 12,5%, a 
fim de reduzir a concor-
rência tributária entre os 
Estados e as estratégias de 
transferência de lucros das 
multinacionais para países 
com baixa tributação. A 
análise da OCDE mostra 
que a primeira parte da re-
forma “traria um pequeno 
ganho na receita tributária 
para a maioria das jurisdi-
ções”, embora não detalhe 
os impactos país a país.

Minério: produção 
cai mas venda cresce

Apesar dos impactos de-
correntes da tragédia de Bru-
madinho ocorrida em janeiro 
de 2019, o faturamento do 
setor de mineração no Brasil 
cresceu 39,2% no ano passa-
do. O salto foi de R$ 110,2 bi-
lhões em 2018 para R$ 153,4 
bilhões no ano passado. Os 
dados constam em balanço 
divulgado hoje pelo Institu-
to Brasileiro de Mineração 
(Ibram), entidade que repre-
senta as maiores empresas do 
setor que atuam no país.

A produção de minério de 
ferro, no entanto, caiu. Os 
números oficiais de 2019 só 
devem ser conhecidos quando 
a Agência Nacional de Mine-
ração divulgar o Sumário Mi-
neral, mas o Ibram estima que 
a queda foi de 8,8%. Segundo 
a entidade, a produção saiu de 
450 milhões de toneladas em 
2018 para cerca de 410 mi-
lhões de toneladas em 2019.

Ações contra  
tabela do frete

O ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu nesta quinta-
feira adiar mais uma vez o 
julgamento das ações que 
questionam a constitucionali-
dade do tabelamento do frete 
rodoviário. Ele marcou outra 
reunião entre as partes para 

10 de março, às 12h, em seu 
gabinete.

Fux atendeu a um pedi-
do do governo feito pelo 
advogado-geral da União, 
André Mendonça, que so-
licitou a realização de mais 
uma audiência no gabinete 
do ministro como “última 
tentativa de buscar-se a con-
ciliação” entre governo, ca-
minhoneiros e empresários.  

Bolsonaro e o novo 
Conselho da Amazônia

O presidente Jair Bolso-
naro nesta quinta-feira que 
não vai incluir secretários e 
governadores no Conselho 
da Amazônia, reativado esta 
semana e que será coorde-
nado pelo vice-presidente 
Hamilton Mourão. “Tem 
bastante ministros. Nós não 
vamos tomar decisão sobre 
Amazônia sem conversar 
com o governador, com a 
bancada do estado. Mas se 
colocar muita gente, é pas-
sagem aérea, hospedagem, 
uma despesa enorme e que 
não resolve nada”, disse.

O colegiado reúne, além da 
Vice-Presidência, 14 minis-
térios. Criado originalmente 
em 1995, no governo do então 
presidente Fernando Henri-
que Cardoso, o conselho era 
subordinado ao Ministério do 
Meio Ambiente e tinha, entre 
os seus integrantes, os gover-
nadores dos estados da região.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, 
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM-
PORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma do artigo 17 
do seu Estatuto Social, convoca as empresas associadas a se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 06 de março 2020
às 16:00 horas em primeira convocação ou às 17:00 horas em segunda 
convocação, na sede do Sindicato na Rua Senador Dantas, 71 – Sala 804 
– Centro – RJ, nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: 1- Apreciação e aprovação das contas da Diretoria do ano de 2019; 
2- Apreciação e aprovação do orçamento para o ano de 2020; 3- Assuntos 
gerais. As empresas serão representadas pelo seu sócio, gerente e/ou 
diretor devidamente credenciado na sede do Sindicato na Rua Senador 
Dantas, 71 – Sala 804 – Centro – RJ, onde será realizada a Assembléia. 

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 33.3.0032758-4

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque. Secretário: Luiz Guilherme Okido Arakaki. Ordem do Dia. Deli-
berar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deliberações.
Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, delibe-
rou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Luiz
Ricardo Barbosa Galdi Delgado, brasileiro, casado, bacharel em econo-
mia, RG 32.5787-43-SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo de Diretor 
sem Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia enviada no 
dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo Barbosa 
Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevo-
gável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de 
cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica da 
Cia. o Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki, brasileiro, solteiro, bacharel em 
administração, RG 28146722-SSP/SP e CPF 343.197.638-74, com man-
dato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida 
a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da pala-
vra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos 
os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos 
os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquer-
que - Presidente, Luiz Guilherme Okido Arakaki - Secretário. Jucerja em 
03/02/20 sob o nº 3845206. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque. Secretário: Luiz Guilherme Okido Arakaki. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, 
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Luiz Ri-
cardo Barbosa Galdi Delgado, brasileiro, casado, bacharel em economia, 
RG 32.5787-43 SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo de Diretor sem 
Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 
21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi 
Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável 
e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada 
um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. o 
Sr. Luiz Guilherme Okido Arakaki, brasileiro, solteiro, bacharel em admi-
nistração, RG 28146722 SSP/SP e CPF 343.197.638-74, com mandato de 2 
anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, 
conforme o estatuto social da Cia.. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram en-
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, 
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 
RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; 
Luiz Guilherme Okido Arakaki - Secretário. Jucerja em 04/02/20 sob o nº 
3845573. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SP tem aumento de 49,6% de 
lançamentos residenciais em 2019
Secovi-SP prevê 
problemas 
com unidades 
econômicas e 
compactas

O Secovi-SP apresentou o 
Balanço do Mercado Imobi-
liário 2019 da Capital e Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo, nesta quinta-feira. Na 
oportunidade, o presidente 
da entidade, Basilio Jafet, e 
o vice-presidente de Incor-
poração e Terrenos Urbanos, 
Emilio Kallas, analisaram os 
resultados. De acordo com 
dados da Embraesp (Empre-
sa Brasileira de Estudos de 
Patrimônio), no ano de 2019 
foram lançadas na cidade 
de São Paulo 55,5 mil uni-
dades residenciais, volume 
49,6% superior às 37,1 mil 
unidades lançadas em 2018. 
Esse expressivo crescimen-
to deve-se, principalmente, 
pelo aumento dos lançamen-
tos de unidades econômicas 
e compactas, com destaque 
para as regiões periféricas da 
cidade.

“Esse percentual de 66% 
de imóveis com menos de 
45 m² está muito acima da 
média histórica, que é de 
25%”, observa Basilio Ja-
fet, presidente do Secovi-
SP, completando que essa 
predominância de produtos 

com as mesmas tipologias 
pode trazer riscos futuros, 
além de limitar a escolha do 
consumidor.

Outro aspecto que merece 
destaque é que essas unida-
des compactas estão con-
centradas nos Eixos de Es-
truturação. As restrições da 
Lei de Zoneamento impõem 
ao incorporador imobiliário 
a redução do tamanho das 
unidades lançadas nessas 
áreas da cidade, que corres-
pondem a menos de 4% do 
município, e que ficam ain-
da mais reduzidas quando 
se consideram as limitações 
ambientais, de tombamentos 
e de áreas já edificadas.

Além disso, o uso de cota-
parte do terreno nessas áreas 
é limitado. “O correto seria 
utilizar outros parâmetros, 
com aumento do Coeficien-
te de Aproveitamento e da 
própria cota-parte do terre-
no, que deveria ser ao menos 
30, mas hoje está estabeleci-
da em 20”, defende Emilio 
Kallas, vice-presidente de 
Incorporação e Terrenos Ur-
banos do Secovi-SP.

A aceleração do volume 
de lançamentos também 
se justifica pelo aumento 
dos imóveis econômicos, 
enquadrados no Programa 
Minha Casa, Minha Vida. 
Conforme dados do Balan-
ço, do total lançado no ano 
passado, 49% eram unidades 
econômicas. Esse índice é o 
maior registrado desde que a 
Pesquisa Secovi-SP passou a 

acompanhar o desempenho 
desse tipo de mercado, em 
2016, ano em que a partici-
pação era de 21%.

Vendas

Em 2019, foram comer-
cializadas 44,7 mil unidades 
residenciais novas na cidade 
de São Paulo. Esse montante 
é 49,5% superior às 29,9 mil 
unidades vendidas em 2018.

Esse recorde de vendas de 
unidades novas é explicado, 
principalmente, pelo atendi-
mento à demanda reprimida 
nos anos de crise econômica 
do país (2014 a 2017).

Durante esse período de 
recessão, muitas vendas fo-
ram postergadas. Com um 
ambiente econômico mais 
favorável, o comprador, 
principalmente o de mais 
baixa renda, retomou a con-
fiança e voltou aos estandes 
de vendas em 2019. Também 
encorajados pelas perspecti-
vas positivas com o rumo do 
Brasil, os empreendedores 
ampliaram a oferta.

Em termos monetários, 
tanto o VGL (Valor Global 
Lançado) quanto o VGV 
(Valor Global de Vendas) 
de, respectivamente, R$ 28 
bilhões e R$ 22 bilhões, re-
petiram, em 2019, os desem-
penhos médios registrados 
na série histórica da Pesqui-
sa Secovi-SP, iniciada em 
2004. Esses valores estão 
atualizados na média dos 
anos pré-crise internacional, 

de 2008, período em que não 
havia o segmento de imóveis 
econômicos representado 
pelo MCMV.

O presidente do Secovi-
SP ressalta, ainda, que a 
produção de imóveis para a 
classe média e alta está bem 
abaixo da média, em conse-
quência das restrições da Lei 
de Zoneamento atual. “Em 
15 anos, a média de imóveis 
lançados para esse público 
foi de 24 mil imóveis. E em 
2019, foram lançadas pouco 
mais de 18 mil unidades para 
essa demanda, uma queda de 
22%”, ressalta o presidente 
do Secovi-SP.

O ano de 2019 foi positivo 
para a geração de empregos 
na construção civil, com a 
criação de 71 mil novos pos-
tos formais de trabalho (11% 
do total), de um total de 644 
mil novas contratações no 
País, no período de janeiro 
a dezembro. Este é o melhor 
resultado desde 2013.

Mas os desafios a superar 
ainda são muitos, como o 
aumento nos preços de ter-
renos, muitas vezes despro-
porcional à realidade, e as 
restrições da Lei de Zonea-
mento para empreender fora 
das áreas dos Eixos de Estru-
turação, os chamados miolos 
de bairro ou zonas de reman-
so. O setor teme pelo com-
prometimento das condições 
de oferta, caso não ocorra a 
necessária calibragem e ade-
quação da legislação de zo-
neamento.

Itapemirim vai criar 
companhia aérea

Um fundo soberano dos 
Emirados Árabes Unidos 
fez um aporte de US$ 500 
milhões (cerca de R$ 2,1 
bilhões) para a empresa de 
viação Itapemirim criar uma 
companhia aérea. A informa-
ção foi dada pelo empresário 
Sidnei Piva, presidente da 
empresa. De acordo com ele, 
a Itapemirim vai receber a 
primeira aeronave comercial 
de passageiros em 2021.

De acordo com a Folha 
de S. Paulo, o grupo plane-
ja oferecer algo que “não 
existe em nenhum outro lu-
gar do mundo”: um serviço 
integrado de ônibus e avião 
para transporte de carga e 
passageiros. Piva informou 
também que estuda partici-
par das duas concessões de 
21 aeroportos regionais do 

estado e adquirir “um ou 
dois lotes que o governo de 
São Paulo acaba de lançar”.

De acordo com informa-
ções do jornal, já foram en-
comendadas 35 aeronaves da 
fabricante canadense Bom-
bardier de dois modelos: 15 
unidades com capacidade 
para 80 passageiros e o res-
tante para 100.

A Itapemirim faz parte 
de um grupo de companhias 
que participaram de uma 
missão empresarial no país 
do Oriente Médio e fecha-
ram negócios que prometem 
movimentar US$ 3,2 bilhões 
(cerca de R$ 14 bilhões) nos 
próximos 12 meses, de acor-
do com o governador de São 
Paulo, João Dória (PSDB-
SP), que acompanhou as em-
presas.

Chuvas causam prejuízo ao 
comércio do Rio e São Paulo

As chuvas intensas dos úl-
timos dias no Rio de Janeiro 
que alagou a cidade, inundou 
lojas, principalmente as de 
bairros, causou prejuízo ao 
comércio carioca, que deixou 
de faturar cerca de R$ 40 mi-
lhões, segundo cálculos do 
Clube de Diretores Lojistas 
do Rio de Janeiro (CDL-Rio).

De acordo com Aldo Gon-
çalves, presidente do CDL-
Rio, o cálculo representa 
10% do faturamento de um 
dia normal do varejo carioca 
(cerca de R$ 405 milhões) e 
nele estão incluídos as lojas 
que não puderam abrir, além 
da falta do pessoal que não 
conseguiu chegar ao local de 
trabalho e o movimento re-
duzido porque o consumidor 
não teve como saiu de casa.

Ainda segundo o presi-
dente do CDL-Rio neste nú-
mero não está contabilizado 
o prejuízo dos lojistas que 
tiveram suas lojas invadidas 
pela água da chuva, princi-
palmente as localizadas em 
bairros, resultando na perda 
total das mercadorias.

Em São Paulo, a associa-
ção comercial (ACSP) avalia 
que, devido às fortes chuvas 
que caíram na cidade desde 
a tarde do último domingo, o 
movimento de vendas do va-
rejo da capital paulista teve 
queda de 20% em compara-
ção com a segunda-feira an-
terior (dia 3) e 18% em rela-
ção a igual dia da semana do 
ano passado (11), de acordo 
com dados preliminares da 
Boa Vista Serviços.

“Os números refletem o 
recuo das vendas, mas os pre-
juízos foram muito maiores. 
Não só o varejo ficou preju-
dicado, mas também o setor 
de serviços e a indústria, que 
apresentaram baixa em suas 
atividades”, diz Marcel Soli-
meo, economista da ACSP.

Para ele, os comerciantes 
e empresários de todos os se-
tores ainda terão que conta-
bilizar danos físicos nos es-
tabelecimentos e adicionar à 
conta um dia perdido dentro 
de fevereiro, que é um mês 
curto e ainda tem o feriado 
de Carnaval.



5Negócios & EmpresasSexta-feira, 14 de fevereiro de 2020Monitor Mercantil  n

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1.100 - Sala 402 (Parte) - Leblon
 CEP 22440-035 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
 Tel.: (21) 3804-8500 - Fax: (21) 3804-8600

Ativo Notas 2019 2018
Circulante  168  215 
 Disponibilidades 4  52  72 
 Outros créditos  116  143 

Diversos 6  116  143 
Não Circulante  879  1.409 
 Títulos e valores mobiliários

Carteira própria 5  859  1.383 
Permanente  20  26 
 Investimentos

Outros investimentos  6  6 
 Imobilizado de uso  14  20 
    Outras imobilizações de uso  137  136 
    Depreciação acumulada  (123)  (116)
Total  1.047  1.624 
Passivo Notas 2019 2018
Circulante  40  84 
 Outras obrigações  40  84 

Fiscais e previdenciárias 8  2  8 
Sociais e estatutárias 7  -  27 
Diversas 9, 17  38  49 

Patrimônio líquido  1.007  1.540 
 Capital social:

De domiciliados no país 10  2.221  2.221 
 Prejuízos acumulados  (1.214)  (681)
Total  1.047  1.624 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Semestre findo em 31 de dezembro de 2019 e exercícios findos em  
31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto o lucro 

por cota do capital social)
2019 2018

Notas
2º se-

mestre  Exercício  Exercício 
Receitas da intermediação financeira  28  65  103 
Resultado de operações com títulos e 
valores mobiliários  28  65  103 

Resultado bruto da intermediação 
financeira  28  65  103 
Outras receitas/(despesas) operacionais  (243)  (595)  (873)
 Despesas de pessoal 13  (50)  (186)  (333)
 Outras despesas administrativas 14, 17  (196)  (400)  (505)
 Despesas tributárias  (1)  (4)  (6)
 Outras receitas operacionais  16  20  24 
 Outras despesas operacionais  (12)  (25)  (53)

Resultado operacional  (215)  (530)  (770)
Resultado antes da tributação sobre o 
lucro e participações  (215)  (530)  (770)
Participações no resultado 12  -  (3)  (54)
Prejuízo líquido do semestre/exercício  (215)  (533)  (824)
Quantidade de cotas  7.404  7.404  7.404 
Prejuízo por cota do capital social - R$  (29,04)  (71,99)  (111,29)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre findo em 31 de dezembro de 2019 e exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

 Ca-
pital

Ajustes
de ava-
liação

patrimo-
nial

Re-
serva
Legal

Reservas
Especiais
de Lucros

Pre-
juízos

acumu-
lados Total

Saldos em 1° de Julho 
de 2019 2.221 - - -  (999)  1.222 
Prejuízo líquido no 
semestre  - - - -  (215)  (215)
Saldos em 31 de 
Dezembro de 2019 2.221 - - -  (1.214)  1.007 
Mutações do semestre  - - - -  (215)  (215)
Saldos em 1° de Janeiro 
de 2019 2.221 - - -  (681)  1.540 
Prejuízo líquido do 
exercício  - - - -  (533)  (533)
Saldos em 31 de 
Dezembro de 2019 2.221 - - -  (1.214)  1.007 
Mutações do exercício  - - - -  (533)  (533)
Saldos em 1° de Janeiro 
de 2018 2.221 (1) 7  136  -  2.363 
Ajuste a valor de 
mercado - Títulos 
Disponíveis para venda  - 1 -  -  -  1 
Absorção das reservas 
de lucros  - - (7)  (136)  143  - 
Prejuízo líquido do 
exercício  - - - -  (824)  (824)
Saldos em 31 de 
Dezembro de 2018 2.221 - - -  (681)  1.540 
Mutações do exercício  - 1 (7)  (136)   (681)  (823)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Semestre findo em 31 de dezembro de 2019 e exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
2019 2018

2º se-
mestre

Exer-
cício

Exer-
cício

Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo líquido do semestre/exercício  (215) (533)  (824)
  Ajustes por:

Depreciação e amortização  3  6  (2)
Ajuste de avaliação patrimonial  -  -  1 

 (212)  (527)  (825)
Reduções em títulos e valores mobiliários  261  524  436 
Reduções de outros créditos  16  27  64 
Reduções de outros valores e bens  -  -  56 
Reduções em outras obrigações  (55)  (44)  (320)

 222  507  236 
 Caixa líquido (usado)/gerado nas atividades 
operacionais  10  (20)  (589)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Redução do imobilizado  -  -  10 
 Caixa líquido gerado nas atividades de 
investimentos  -  -  10 
(Redução)/Aumento do caixa e equivalentes de caixa  10  (20)  (579)
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
semestre/exercício  42  72  651 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/
exercício  52  52  72 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Cotistas, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público em geral as demonstrações financeiras da Icatu 
DTVM Ltda. (“ICATU”) elaboradas de acordo com a legislação societária adaptada às normas do Banco Central do Brasil 
(“BACEN”), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e o Relatório dos Auditores Independentes. Ainda, 
encontra-se listado abaixo o resumo das estruturas da instituição dedicadas à gestão dos seguintes riscos, de acordo 
com o disposto na Resolução nº 4.557/17 do Conselho Monetário Nacional (“Resolução 4.557/17”): (i) operacional; (ii) de 
mercado; (iii) de liquidez; (iv) de crédito; (v) de capital; e (vi) socioambiental. A gestão dos referidos riscos foi efetuada por 
equipe que atua de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria interna, reportando-se 
ao Diretor responsável. De acordo com o disposto no §3º do art. 56 da Resolução 4.557/17, o presente relatório estará 
disponível em www.icatudtvm.com.br. 1) Gestão de Risco Operacional (Resolução CMN n.º 3.380/06): Em atenção 
à Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n.º 3.380/2006, à Circular n.º 3.640/2013, alterada pela Circular 
n.º 3.675/2013 e ao Comunicado 16.913/2008 do BACEN, a ICATU DTVM possui Estrutura de Gerenciamento de Risco 
Operacional, com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o Pla-
no Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). A estrutura de gerenciamento de risco operacional 
compreende a manutenção de um sistema de administração de risco contínuo, que prevê a execução de controles, 
políticas, processos, ferramentas, treinamentos e comunicação, visando identificar e acompanhar os riscos associados à 
ICATU DTVM. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações 
referentes às perdas associadas ao risco operacional e relatórios de gerenciamento de risco por meio dos quais os riscos 
operacionais são continuamente avaliados, mensurados, monitorados e mitigados para um nível de risco residual acei-
tável à ICATU DTVM. 2) Gestão de Risco de Mercado (Resolução CMN n°. 3.464/07): Em cumprimento à Resolução 
CMN n.º 3.464/2007, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado, com o objetivo de 
monitorar e mitigar riscos decorrentes de perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições por ela 
detidas. Como a ICATU DTVM atua em um mercado específico, pois tinha por atividade principal a distribuição de fundos 
de investimento até o fim do exercício de 2019, os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, 
durante o segundo semestre e o exercício de 2019, nenhuma perda resultante de flutuação de valores de mercado de 
posições detidas pela instituição que justificasse a aplicação do plano de contingência. Também não houve a criação de 
nenhum produto novo. 3) Gestão de Risco de Liquidez (Resolução CMN n°. 4.090/12): Em cumprimento à Resolução 
CMN n.º 4.090/2012, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez, com o objetivo de 
identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional (Cosif). Não ocorreu atipicidade no decorrer do segundo semestre e no exercício de 2019. A 
ICATU DTVM foi capaz de honrar eficientemente suas obrigações sem afetar suas operações e sem incorrer em perdas 
significativas. A exposição ao risco de liquidez foi verificada diariamente. No período analisado também não se verificou 
nenhuma iliquidez ou deficiência no processo que justificasse a aplicação do Plano de Contingência, previsto no Manual 
de Controles Internos da Instituição, bem como nenhum produto novo foi criado. 4) Gestão de Risco de Crédito (Reso-

lução CMN nº 3.721/09): Em cumprimento à Resolução CMN n°. 3.721/2009, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de 
Gerenciamento do Risco de Crédito que visa à formalização da administração contínua e integrada do risco de crédito, 
tanto das operações classificadas na carteira de negociação previstas na Resolução CMN n°. 3.464/2007 quanto das ope-
rações não classificadas na carteira de negociação, buscando a identificação, a mensuração, o controle e a mitigação dos 
riscos associados à Instituição. A ICATU DTVM possui baixa exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades fim ou 
na administração de seu patrimônio/caixa. Apesar desse contexto, promove-se o mapeamento constante dos riscos mais 
relevantes, visando possibilitar a avaliação da exposição ao risco de crédito e a tomada de decisões em conformidade com 
a definição de apetite e tolerância a riscos previamente definidos. Atualmente, a ICATU DTVM não vislumbra diversificar 
seus produtos e atividades, mas na ocorrência de tal alteração atrelada ao aumento de operações de crédito, a empresa 
encontra-se apta a adotar critérios e procedimentos definidos e documentados, acessíveis aos envolvidos no processo de 
concessão e gestão de crédito. 5) Gerenciamento de Risco de Capital (Resolução CMN nº 3.988/11): Em cumprimento 
à Resolução CMN 3.988/2011, a ICATU DTVM possui Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital, aprovada em 
ata de Reunião de Diretoria, em 23.05.2012, com o objetivo de formalizar o processo contínuo de: (a) monitoramento e 
controle de capital mantido pela instituição; (b) avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a ICATU 
DTVM está sujeita; e (c) o planejamento da necessidade de capital, considerando os seus objetivos estratégicos. As proje-
ções de capital realizadas em 2018 para o ano de 2019 tiveram com base o Balanço Patrimonial, nas Demonstrações de 
Resultado e a Política de Distribuição de Resultados. As projeções de capital em relação ao ano de 2020 foram avaliadas 
pela Diretoria da ICATU e tiveram como base estas mesmas premissas. No segundo semestre e no exercício de 2019 não 
se verificou nenhum risco ou ameaça ao capital da ICATU DTVM que justificasse a aplicação do plano de contingência, 
assim como as simulações de eventos severos em condições extremas de mercado. Contudo, a ICATU DTVM está apta 
a utilizar mecanismos mais sofisticados de mensuração de risco de capital, se preciso for. 6) Gerenciamento de Risco 
Socioambiental (Resolução CMN n°. 4.327/14): Considerando a Resolução do CMN nº 4.327/2014 e o inciso VI, do 
art. 6º, da Resolução 4.557/2017, a ICATU mapeou o grau de exposição ao risco socioambiental de suas atividades e 
operações, de forma a permitir a adoção de melhores práticas de mercado que busquem a utilização dos recursos de 
maneira consciente e sustentável, tendo sido tal risco identificado como baixíssimo. Com isso, ao longo do semestre, a 
instituição deu sequência às medidas estabelecidas na Política de Responsabilidade Socioambiental aprovada em 12 
de junho de 2015, que não sofreu alterações ao longo do período analisado, conforme ratificado em Ata de Reunião da 
Diretoria do ICATU realizada em 02 de abril de 2019. Como parte das medidas adotadas, a área de Compliance monitorou 
constantemente as mudanças legais, regulatórias e de mercado, avaliando aquelas que pudessem afetar a adequação do 
gerenciamento do risco socioambiental da ICATU, não tendo sido identificados eventos deste tipo no decorrer do período 
analisado, nem, tampouco, perdas efetivas em função de danos socioambientais. As práticas de economia de energia e 
água, bem como de descarte direcionado com fins de reciclagem, se encontram devidamente implementadas, de acordo 
com o estabelecido na Política de Responsabilidade Socioambiental. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
(Em milhares de Reais, exceto o valor nominal da cota)

1 Contexto operacional: A Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mo-
biliários Ltda. (“Distribuidora”) tem como objeto social a prática de opera-
ções inerentes às distribuidoras de títulos e valores mobiliários, incluindo 
a gestão e a administração de carteiras de valores mobiliários e de fun-
dos de investimento. Os cotistas da Distribuidora reafirmam sua intenção 
em fornecer suporte financeiro à Distribuidora, a fim de satisfazer as suas 
responsabilidades. 2 Apresentação das demonstrações financeiras: As
demonstrações financeiras da Distribuidora foram elaboradas com base 
nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e ins-
truções do BACEN, e estão sendo apresentadas em conformidade com o 
Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Em 
aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de 
contabilidade, algumas normas emitidas pelo CPC, e suas interpretações, 
aplicáveis as instituições financeiras, foram aprovadas pelo CMN. São elas:

CPC Tema Resolução CMN
01- R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03- R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05- R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09

25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes 3.823/09

24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10- R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11

23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro 4.007/11

00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15

02 - R2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações financeiras 4.524/16

04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Atualmente não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais 
pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos 
mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva. Com isso ainda não 
é possível estimar os impactos contábeis da utilização desses pronuncia-
mentos nas demonstrações financeiras da Distribuidora. A autorização para 
conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Dis-
tribuidora em 31 de Janeiro de 2020.  3 Resumo das principais práticas 
contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Distribuidora são 
as seguintes:  a. O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência do semestre/exercício.  b. O ativo 
circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando apli-
cável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata dia) e 
cambiais auferidos, deduzido da correspondente renda de realização futura 
e/ou provisão para perda. c. Os títulos e valores mobiliários, classificados 
como disponíveis para venda nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01 
(Nota Explicativa nº 5), foram avaliados pelo valor de mercado, com a apro-
priação dos rendimentos reconhecidos em conta de resultado e o ajuste ao 
valor de mercado registrado em contrapartida à conta específica do patri-
mônio líquido, líquido dos efeitos tributários. d. Outros investimentos per-
manentes, representados por cotas da ANBIMA, estão avaliados pelo custo 
de aquisição. e. O imobilizado de uso é registrado pelo custo de aquisição. 
A depreciação é calculada pelo método linear com base no prazo de vida 
útil estimada dos bens. f. O passivo circulante é demonstrado pelo valor da 
obrigação acrescido, quando aplicável, dos encargos e das variações mo-
netárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos. g. A provisão para 
imposto de renda é constituída com base no lucro contábil, ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação fiscal, à alíquota de 15%, acres-
cida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$240. 
A provisão para contribuição social foi calculada à alíquota de 15%. A Distri-
buidora não constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social por não atender aos 
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 3.059/02 do Conselho Monetário 
Nacional (CMN). h. A Administração, baseada no pronunciamento contábil 
nº 01 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 01), apro-
vado pela Resolução da CMN nº 3.566, de 29 de maio de 2008, reconhece 
uma perda por impairment no resultado, se o valor contábil dos ativos da 
Distribuidora exceder o seu valor recuperável. i. A elaboração de demonstra-
ções financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e no regis-
tro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a 
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora 
revisa as estimativas e premissas periodicamente. j. O lucro/prejuízo por 
cota do capital social apresentado na demonstração do resultado é calcu-
lado com base na quantidade de cotas em circulação na data do balanço.

4 Caixa e equivalentes de caixa:
2019 2018

Caixa e bancos 52 72
5 Títulos e valores mobiliários: São classificados, de acordo com a Circu-
lar BACEN nº 3.068/01, em títulos disponíveis para venda e avaliados ao va-
lor de mercado. A carteira de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro 
de 2019 e 2018 é composta como se segue:

2019 2018

Descrição

Custo
atualiza-

do
Valor de 

mercado

Perdas
não reali-

zadas
Valor de 

mercado
Títulos disponíveis para venda:

Carteira própria:
Letras Financeiras do Tesouro - 
LFT - após 90 dias 859 859 - 1.383

859 859 - 1.383
A data de vencimento das LFTs é em 1º de março de 2021 (2018: 1º de mar-
ço de 2021).O valor de mercado dos títulos disponíveis para venda é apura-
do com base na cotação do Mercado Secundário divulgado pela Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.
6 Outros créditos (Diversos):

2019 2018
Impostos e contribuições a compensar 116 143

116 143
7 Outras obrigações - Sociais e estatutárias:

2019 2018
Participações a pagar (Nota 12) - 27
8 Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias:

2019 2018
Impostos e contribuições sobre salários 2 7
Demais obrigações - 1

2 8
9 Outras obrigações - Diversas:

2019 2018
Saldo a pagar a partes relacionadas (Nota 17) - 2
Despesas de pessoal - 13
Publicação 4 4
Credores diversos 10 10
Demais obrigações 24 20

38 49
10 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social é representado 
por 7.404cotascom valor nominal de R$300 por cota. b. Dividendos - O
contrato social da Distribuidora não estabelece a obrigatoriedade para dis-
tribuição de dividendos mínimos anuais. As distribuições são aprovadas 
em reuniões dos cotistas, quando convocadas para esse fim. c. Ajustes
de avaliação patrimonial: Representam os ganhos ou as perdas não re-
alizados, líquidos dos efeitos tributários, decorrentes do ajuste ao valor de 
mercado dos títulos e valores mobiliários classificados como “disponíveis 
para venda”, conforme mencionado na Nota Explicativa nº5. Tais ganhos 
ou perdas são transferidos para as correspondentes contas do resultado do 
período em que ocorrer a sua efetiva realização financeira, ou baixa por im-
paridade. d. Reserva Legal - Representa a constituição da Reserva Legal 
com a destinação de 5% do lucro do exercício após dedução do saldo de 
prejuízo. Não houve constituição de reservas para o ano de 2019. e. Re-
servas Especiais de Lucros - Representam as destinações dos saldos 
de Lucros Acumulados no exercício após a constituição da Reserva Legal. 
Não houve constituição de reservas para o ano de 2019. 11 Instrumen-
tos financeiros derivativos: A Distribuidora não efetuou operações com 
instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018. 12 Participação no resultado: A Distribui-
dora possui um programa de participação nos lucros e/ou resultados para 
seus funcionários que segue a legislação vigente, substancialmente a Lei 
nº 10.101, de dezembro de 2000. Durante o semestre findo em 30 de ju-
nho de 2019 foram efetuados pagamentos de participações no resultado, no 
montante de R$ 3 (2018: R$ 54). Após esta data, a Distribuidora não pos-
sui mais obrigações referentes a este programa. 13 Despesa de pessoal:

2º Semestre 2019 2019 2018
Honorários 18 36 36
Salários 13 82 144
Encargos sociais 7 35 73
Outras despesas de pessoal 12 33 80

50 186 333
14 Outras despesas administrativas:

2º Semestre 2019 2019 2018
Comunicações 2 3 7
Processamento de dados 77 154 239
Publicações 3 9 11
Serviços financeiros 58 113 109
Serviços especializados 28 64 72
Outras despesas administrativas (*) 28 57 67

196 400 505

(*) O saldo da rubrica “Outras despesas administrativas” refere-se, basi-
camente, ao contrato de rateio de custo de infraestrutura comuns entre a 
Distribuidora e sua controladora, Icatu Holding S.A. no montante de R$13, 
mencionado na Nota Explicativa nº17. Em 2018 houve o 3º aditamento ao 
contrato de rateio com a Icatu Holding S.A., estabelecendo a importância 
fixa mensal de R$ 1. 15 Imposto de renda e contribuição social: Em 31 de 
dezembro 2019 e 2018 a Distribuidora não apurou imposto renda e contribui-
ção social a pagar. 16 Limite operacional (acordo de Basileia): As institui-
ções financeiras estão obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível 
com o grau de risco da estrutura de seus ativos, conforme Resolução nº 
2.099/94, do Conselho Monetário Nacional e legislação complementar. Em 
31 de dezembro de 2019, o índice do Patrimônio de Referência em relação 
aos ativos ponderados da Distribuidora era de 18,84% (2018: 19,63%), supe-
rior ao índice mínimo exigido pelos normativos, que é de 8% (2018: 10,5%). 
17 Transações entre partes relacionadas: Durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2019 e 2018, foram efetuadas as seguintes operações 
com sociedades ligadas e acionistas:

2019 2018
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado

Outras obrigações - Diversas (*) (2) - (2) -
Outras despesas administrativas (*) - (13) - (13)
Em reunião de cotistas de 2 de Abril de 2018, foi deliberada a remuneração 
máxima da Diretoria em R$ 50 para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018. Durante o exercício, os Diretores receberam o montante de R$ 
36. Não houve nova deliberação de honorários para o ano de 2019. (*) As 
atividades da Distribuidora estão suportadas por uma estrutura corporativa 
liderada pela Icatu Holding S.A., que administra, de forma integrada, o pro-
cessamento e controle administrativo, financeiro e legal necessários para a 
realização, de forma segura e eficiente, das suas mais diversas operações. 
Dessa forma, os saldos de transações com partes relacionadas incluem sal-
dos a receber e a pagar por contratos de rateio de custo de infraestrutura 
comuns às empresas relacionadas, tais como telefonia, infraestrutura etc. 
Esse rateio é feito com base nos centros de custo e revisado periodicamente. 
Em 2018, houve o 3º aditamento ao contrato de rateio com a Icatu Holding 
S.A., estabelecendo a importância fixa mensal de R$ 1.

A Diretoria.
Élyson Embiruçú de Souza - Contador - CRC BA 8825/O-8T-RJ.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos administradores e aos Cotistas da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda - Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informa-
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exer-
cício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em co-
nexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade 

pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opi-
nião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. Fornecemos também aos responsáveis pela gover-
nança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. 
KPMG Auditores Independentes – CRC SP-014428/O-6 F-RJ - Lino Martins da Silva Junior - Contador CRC RJ-083314/O-7

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Cotistas, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público em geral as demonstrações financeiras da Icatu 
DTVM Ltda. (“ICATU”) elaboradas de acordo com a legislação societária adaptada às normas do Banco Central do 
Brasil (“BACEN”), referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2019 e o Relatório dos Auditores Independentes. 
Ainda, encontra-se listado abaixo o resumo das estruturas da instituição dedicadas à gestão dos seguintes riscos, 
de acordo com o disposto na Resolução nº 4.557/17 do Conselho Monetário Nacional (“Resolução 4.557/17”): (i) 
operacional; (ii) de mercado; (iii) de liquidez; (iv) de crédito; e (v) de capital. A gestão dos referidos riscos foi efetuada 
por equipe que atua de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria interna, repor-
tando-se ao Diretor responsável. De acordo com o disposto no §3º do art. 56 da Resolução 4.557/17, o presente re-
latório estará disponível em www.icatudtvm.com.br. 1. Gestão de Risco Operacional: A ICATU possui Estrutura de 
Gerenciamento de Risco Operacional, com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados 
à Instituição, conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). A estrutura de ge-
renciamento de risco operacional compreende a manutenção de um sistema de administração de risco contínuo, que 
prevê a execução de controles, políticas, processos, ferramentas, treinamentos e comunicação, visando identificar 
e acompanhar os riscos associados à ICATU. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de documentação 
e armazenamento de informações referentes às perdas associadas ao risco operacional e relatórios de gerencia-
mento de risco por meio dos quais os riscos operacionais são continuamente avaliados, mensurados, monitorados 
e mitigados para um nível de risco residual aceitável à ICATU. 2. Gestão de Risco de Mercado: A ICATU possui 
uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado, com o objetivo de monitorar e mitigar riscos decorrentes de 
perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições por ela detidas. Como a ICATU atuou primor-
dialmente em um mercado específico, os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, 
durante o primeiro semestre de 2019, nenhuma perda resultante de flutuação de valores de mercado de posições 
detidas pela instituição que justificasse a aplicação do plano de contingência. Também não houve a criação de ne-
nhum produto novo. 3. Gestão de Risco de Liquidez: A ICATU possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco 
de Liquidez, com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o 

Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). Verificamos que não ocorreu atipicidade no 
decorrer do primeiro semestre de 2019. A ICATU foi capaz de honrar eficientemente suas obrigações sem afetar 
suas operações e sem incorrer em perdas significativas. A exposição ao risco de liquidez foi verificada diariamente. 
No período analisado também não se verificou nenhuma iliquidez ou deficiência no processo que justificasse a apli-
cação do Plano de Contingência, previsto na Política de Gestão de Risco da Instituição, bem como nenhum produto 
novo foi criado. 4. Gestão de Risco de Crédito: A ICATU possui uma Estrutura de Gerenciamento do Risco de 
Crédito que visa à formalização da administração contínua e integrada do risco de crédito, tanto das operações clas-
sificadas na carteira de negociação quanto das operações não classificadas na carteira de negociação, buscando 
a identificação, a mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados à Instituição. A ICATU possui baixa 
exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. Apesar 
desse contexto, promove-se o mapeamento constante dos riscos mais relevantes, visando possibilitar a avaliação 
da exposição ao risco de crédito e a tomada de decisões em conformidade com a definição de apetite e tolerância 
a riscos previamente definidos. Atualmente, a ICATU não vislumbra diversificar seus produtos e atividades, mas na 
ocorrência de tal alteração atrelada ao aumento de operações de crédito, a empresa encontra-se apta a adotar crité-
rios e procedimentos definidos e documentados, acessíveis aos envolvidos no processo de concessão e gestão de 
crédito. 5. Gerenciamento de Risco de Capital: A ICATU possui Estrutura de Gerenciamento de Risco de Capital, 
com o objetivo de formalizar o processo contínuo de: (a) monitoramento e controle de capital mantido pela instituição; 
(b) avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos que a ICATU está sujeita; e (c) o planejamento 
da necessidade de capital, considerando os seus objetivos estratégicos. As projeções de capital realizadas em 2018 
para o ano de 2019 tiveram como base o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado e a Política de Distri-
buição de Resultados. No primeiro semestre de 2019 não se verificou nenhum risco ou ameaça ao capital da ICATU 
que justificasse a aplicação do plano de contingência, assim como as simulações de eventos severos em condições 
extremas de mercado. Contudo, na nossa avaliação, a ICATU está apta a utilizar mecanismos mais sofisticados de 
mensuração de risco de capital, se preciso for. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2019. 

A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018 (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais, exceto o lucro/(prejuízo) por cota do capital social)

Nota 2019 2018
Receitas da intermediação financeira 37 55 
Resultado de operações com títulos e valores 
mobiliários 37 55

Resultado bruto da intermediação financeira 37 55 
Outras receitas (despesas) operacionais (352) (527)
Despesas de pessoal 13 (136) (206)
Outras despesas administrativas 14 (204) (306)
Despesas tributárias (3) (3)
Outras receitas operacionais 4 14 
Outras despesas operacionais (13) (26)

Resultado operacional (315) (472)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e 
participações (315) (472)
Participações no resultado 12 (3) (27)
Prejuízo líquido no semestre (318) (499)
Quantidade de cotas 7.404 7.404 
Prejuízo por cota do capital social - R$ (42,95) (67,40)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)

Capi-
tal

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Re-
serva
Legal

Reservas
Espe-

ciais de 
Lucros

Pre-
juízos

acumu-
lados Total

Saldos em 1º/01/2019 2.221 - - - (681) 1.540
Prejuízo líquido no 
semestre - - - - (318) (318)

Saldos em 30/06/2019 2.221 - - - (999) 1.222
Mutações do semestre - - - - (318) (318)
Saldos em 1º /01/2018 2.221 (1) 7 136 - 2.363
Ajuste a valor de mercado 
- Títulos disponíveis para 
    venda - 1 - - - 1
Prejuízo líquido no semestre - - - - (499) (499)

Saldos em 30/06/2018 2.221 - 7 136 (499) 1.865
Mutações do semestre - 1 - - (499) (498)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 2018

(Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Prejuízo líquido no semestre (318) (499)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 3 (2)

(315) (501)
Redução em títulos e valores mobiliários 263 47
Redução de outros créditos 12 46
Redução/(aumento) de outros valores e bens - 63
(Aumento) de outros imobilizados (1) -
(Redução)/aumento em outras obrigações 11 (288)

285 (132)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (30) (633)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (30) (633)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 72 651
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre 42 18
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de Reais, exceto o valor nominal das cotas)

1 Contexto operacional: A Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Distribuidora”) tem como objeto social a prática de operações inerentes
às distribuidoras de títulos e valores mobiliários, incluindo a gestão e a adminis-
tração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimento. Os cotis-
tas da Distribuidora confirmam a sua intenção em fornecer suporte financeiro à
Distribuidora, a fim de satisfazer as suas responsabilidades por um período não
menos do que doze meses, a partir de 30 de junho de 2019. 2 Apresentação
das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Distribui-
dora foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legis-
lação societária brasileira e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN, e
estão sendo apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Em aderência ao processo de
convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas
emitidas pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras,
foram aprovadas pelo CMN. São elas:

CPC Tema Resolução CMN
01 - R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 - R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 - R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 - R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 4.007/11
00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15
02 - R2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 

conversão de demonstrações contábeis 4.524/16
04 - R1 Ativo intangível 4.534/16
27 Ativo imobilizado 4.535/16
Atualmente não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pro-
nunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mes-
mos será de forma prospectiva ou retrospectiva. Com isso ainda não é possí-
vel estimar os impactos contábeis da utilização desses pronunciamentos nas
informações financeiras da Distribuidora. A autorização para conclusão destas
demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Distribuidora em 23 de
agosto de 2019. 3 Resumo das principais práticas contábeis: As principais
práticas contábeis adotadas pela Distribuidora são as seguintes: a. O resultado
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de compe-
tência. b. O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias (em base pro rata
dia) e cambiais auferidos, deduzido da correspondente renda de realização fu-
tura e/ou provisão para perda. c. Os títulos e valores mobiliários, classificados
como disponíveis para venda nos termos da Circular BACEN nº 3.068/01 (Nota
Explicativa nº 4), foram avaliados pelo valor de mercado, com a apropriação dos
rendimentos reconhecidos em conta de resultado e o ajuste ao valor de merca-
do registrado em contrapartida à conta específica do patrimônio líquido, líquido
dos efeitos tributários. d. Outros investimentos permanentes, representados por
cotas da ANBIMA, estão avaliados pelo custo de aquisição. e. O imobilizado
de uso é registrado pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo
método linear com base no prazo de vida útil estimada dos bens. f. O passivo
circulante é demonstrado pelo valor da obrigação acrescido, quando aplicável,
dos encargos e das variações monetárias (em base pro rata dia) e cambiais
incorridos. g. A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro
contábil, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal, à
alíquota de 15%, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual
excedente a R$ 240. A provisão para contribuição social sobre o lucro é consti-
tuída à alíquota de 15% (2018: 20%). A Distribuidora não constituiu imposto de
renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social por não atender aos requisitos estabelecidos pela Resolução
nº 3.655/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN). h. A Administração, base-
ada no pronunciamento contábil nº 01 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC 01), aprovado pela Resolução do CMN nº 3.566, de 29 de maio
de 2008, reconhece uma perda por impairment no resultado, se o valor contábil
dos ativos da Distribuidora exceder o seu valor recuperável. i. A elaboração de
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e no re-
gistro de estimativas contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a im-
precisões inerentes ao processo de sua determinação. A Distribuidora revisa as
estimativas e premissas periodicamente. j. O lucro/prejuízo por cota do capital
social, apresentado na demonstração do resultado, é calculado com base na
quantidade de cotas em circulação na data do balanço.

A Diretoria
Élyson Embiruçu de Souza - Contador - CRC BA 8825/O-8T-RJ

Ativo Notas 2019 2018
Circulante 174 179
Disponibilidades 4 42 18
Outros créditos 132 161
Diversos 6a / 17 132 161

Não Circulante 1.120 1.772
Títulos e valores mobiliários
Carteira própria 5 1.120 1.772 

Permanente 23 30
Investimentos
Outros investimentos 6 6

6 6
Imobilizado de uso 17 24
Outras imobilizações de uso 137 139
Depreciação acumulada (120) (115)

Total 1.317 1.981 

Passivo Notas 2019 2018
Circulante 95 116 
Outras obrigações 95 116 
Fiscais e previdenciárias 8 7 7
Sociais e estatutárias 12 3 27
Diversas 9 / 17 85 82

Patrimônio líquido 1.222 1.865 
Capital social:
De domiciliados no País 10 2.221 2.221 
Reserva Legal 10d - 7
Reservas Especiais de Lucros 10e - 136
Prejuízos acumulados (999) (499)

Total 1.317 1.981 

4 Caixa e equivalentes 2019 2018
Caixa e bancos 42 18 
5 Títulos e valores mobiliários: São classificados, de acordo com a Circular
BACEN nº 3.068/01, em títulos disponíveis para venda e avaliados ao valor de
mercado. A carteira de títulos e valores mobiliários em 30 de junho de 2019 e
2018 é como se segue:

2019 2018

Descrição

Custo
atua-

lizado

Valor
de mer-

cado

Ganhos
não rea-
lizados

Custo
atua-

lizado

Valor
de mer-

cado

Perdas
não rea-
lizados

Títulos disponíveis para 
venda:
Carteira própria:
Letras Financeiras do 
Tesouro - LFT - após 90 dias 1.120 1.120 - 1.772 1.772 -

1.120 1.120 - 1.772 1.772 -
As LFTs possuem vencimento em 1º de março de 2021 (2018: 1º de março de
2021). O valor de mercado dos títulos disponíveis para venda é apurado com
base na cotação do Mercado Secundário divulgado pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA.
6 Outros créditos: a. Diversos 2019 2018
Adiantamentos 5 5 
Impostos a compensar 127 156

132 161 
7 Outras obrigações - Sociais e estatutárias 2019 2018
Participações a pagar (Nota 12) 3 27
8 Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias 2019 2018
Impostos e contribuições sobre salários 6 6
Impostos e contribuições sobre serviços de terceiros 1 1 

7 7 
9 Outras obrigações - Diversas 2019 2018
Despesas de pessoal 28 28 
Publicação 4 4 
Credores diversos 34 33 
Demais obrigações 19 17 

85 82 
10 Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social é representado por
7.404 cotas com valor nominal de R$ 300 por cota. b. Dividendos: O contrato
social da Distribuidora não estabelece a obrigatoriedade para distribuição de
dividendos mínimos anuais. As distribuições são aprovadas em reuniões dos
cotistas, quando convocadas para esse fim. c. Ajustes de avaliação patrimo-
nial: Representam os ganhos ou as perdas não realizados, líquidos dos efei-
tos tributários, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários classificados como “disponíveis para venda”, conforme menciona-
do na Nota Explicativa nº 5. Tais ganhos ou perdas são transferidos para as
correspondentes contas do resultado do período em que ocorrer a sua efetiva
realização financeira. d. Reserva Legal: Representa a constituição da Reserva
Legal com a destinação de 5% do lucro do exercício após dedução do saldo de
prejuízo. e. Reservas especiais de Lucro: Representa a destinação do saldo
de Lucros Acumulados no exercício após a constituição da Reserva Legal. 11
Instrumentos financeiros derivativos: A Distribuidora não efetuou operações
com instrumentos financeiros derivativos durante os semestres findos em 30 de
junho de 2019 e 2018. 12 Participações nos lucros e resultados: A Distribui-
dora possui um programa de participação nos lucros e/ou resultados para seus

funcionários que segue a legislação vigente, substancialmente a Lei nº 10.101,
de dezembro de 2000. Durante o semestre findo em 30 de junho de 2019 foram
contabilizados pagamentos de participações no resultado no montante de R$
3 (2018: R$ 27).
13 Despesa de pessoal 2019 2018
Honorários 18 18 
Salários 69 81 
Encargos sociais 28 49 
Outras despesas de pessoal 21 58 

136 206 
14 Outras despesas administrativas 2019 2018
Comunicações 1 5 
Processamento de dados 77 163 
Publicações 6 6 
Serviços financeiros 55 53 
Serviços especializados 36 40 
Outras despesas administrativas (*) 29 39 

204 306 
(*) O saldo da rubrica outras despesas administrativas em 2019 refere-se basi-
camente ao contrato de rateio de custo de infraestrutura comuns entre a Distri-
buidora e sua controladora, Icatu Holding S.A. no montante de R$ 6 mencionado
na Nota Explicativa n° 17. Em 2018, houve o 3º aditamento ao contrato de rateio
com a Icatu Holding S.A., estabelecendo a importância fixa mensal de R$ 1. 15
Imposto de renda e contribuição social: Em 30 de junho de 2019 e 2018 a
Distribuidora não apurou imposto de renda e contribuição a pagar. 16 Limite
operacional (acordo de Basileia): As instituições financeiras estão obrigadas
a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco da estrutura de
seus ativos, conforme Resolução nº 2.099/94, do Conselho Monetário Nacional
e legislação complementar. Em 30 de junho de 2019, o índice do Patrimônio de
Referência em relação aos ativos ponderados da Distribuidora era de 17,72%
(2018: 20,52%), superior ao índice mínimo exigido pelos normativos, que é de
10,5%. 17 Transações entre partes relacionadas: Durante os semestres fin-
dos em 30 de junho de 2019 e 2018, foram efetuadas as seguintes operações
com sociedades ligadas e acionistas:

2019 2018
Ativo/

(Passivo) Resultado
Ativo/

(Passivo) Resultado
Outras obrigações - Diversas (*) (1) 6 (1) 6 
Em reunião de cotistas de 2 de abril de 2018, foi deliberada a remuneração má-
xima da Diretoria em R$ 50.Durante o período os Diretores receberam o mon-
tante de R$ 18 (2018: R$ 18). (*) As atividades da Distribuidora estão suportadas
por uma estrutura corporativa liderada pela Icatu Holding S.A., que administra,
de forma integrada, o processamento e controle administrativo, financeiro e legal
necessários para a realização, de forma segura e eficiente, das suas mais diver-
sas operações. Dessa forma, os saldos de transações com partes relacionadas
incluem saldos a receber e a pagar por contratos de rateio de custo de infraes-
trutura comuns às empresas relacionadas, tais como telefonia, infraestrutura,
etc. Esse rateio é feito com base nos centros de custo e revisado periodicamen-
te. Em 2018, houve o 3º aditamento ao contrato de rateio com a Icatu Holding
S.A., estabelecendo a importância fixa mensal de R$ 1.

Aos administradores e aos Cotistas da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Rio de Janeiro
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
em 30 de junho de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e
o relatório dos auditores: A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Distribuidora continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Distribui-

dora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjun-
to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Distribuidora. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Distribuidora a não mais se manter em
continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019

KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Cotistas, vimos submeter à apreciação de V.Sas. e do público em geral as demonstrações financeiras da Icatu 
DTVM Ltda. (“ICATU DTVM”) elaboradas de acordo com a legislação societária adaptada às normas do Banco 
Central do Brasil (“BACEN”), referentes ao exercício findo em 31/12/2017 e o Relatório dos Auditores Independentes. 
Ainda, encontra-se listado abaixo o resumo das estruturas da instituição dedicadas à gestão dos seguintes riscos: 
(i) operacional; (ii) de mercado; (iii) de liquidez; (iv) de crédito; e (v) de capital. A gestão dos referidos riscos foi 
efetuada por equipe que atua de forma segregada e independente das unidades de negociação e de auditoria 
interna, reportando-se ao Diretor responsável: 1) Gestão de Risco Operacional (Resolução CMN n.º 3.380/06):
Em atenção à Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n.º 3.380/2006, à Circular n.º 3.640/2013, 
alterada pela Circular n.º 3.675/2013 e ao Comunicado 16.913/2008 do BACEN, a ICATU DTVM possui Estrutura de 
Gerenciamento de Risco Operacional, com o objetivo de identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados 
à Instituição, conforme o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). A estrutura de 
gerenciamento de risco operacional compreende a manutenção de um sistema de administração de risco contínuo, 
que prevê a execução de controles, políticas, processos, ferramentas, treinamentos e comunicação, visando 
identificar e acompanhar os riscos associados à ICATU DTVM. O sistema abrange, entre outros, os procedimentos de 
documentação e armazenamento de informações referentes às perdas associadas ao risco operacional e relatórios 
de gerenciamento de risco por meio dos quais os riscos operacionais são continuamente avaliados, mensurados, 
monitorados e mitigados para um nível de risco residual aceitável à ICATU DTVM. 2) Gestão de Risco de Mercado 
(Resolução CMN n°. 3.464/07): Em cumprimento à Resolução CMN n.º 3.464/2007, a ICATU DTVM possui uma 
Estrutura de Gerenciamento de Risco de Mercado, com o objetivo de monitorar e mitigar riscos decorrentes de 
perdas resultantes da flutuação dos valores de mercado de posições por ela detidas. Como a ICATU DTVM atua em 
um mercado específico, pois tinha por atividade principal a distribuição de cotas de fundos de investimento até o fim 
do exercício de 2017, os riscos de mercado são mantidos em níveis aceitáveis. Não se verificou, durante o segundo 
semestre e o exercício de 2017, nenhuma perda resultante de flutuação de valores de mercado de posições detidas 
pela instituição que justificasse a aplicação do plano de contingência. Também não houve a criação de nenhum 
produto novo. 3) Gestão de Risco de Liquidez (Resolução CMN n°. 4.090/12): Em cumprimento à Resolução CMN 
n.º 4.090/2012, a ICATU DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez, com o objetivo de 
identificar, avaliar, monitorar e controlar riscos associados à Instituição, conforme o Plano Contábil das Instituições 

do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). Não ocorreu atipicidade no decorrer do segundo semestre e no exercício de 
2017. A ICATU DTVM foi capaz de honrar eficientemente suas obrigações sem afetar suas operações e sem incorrer 
em perdas significativas. A exposição ao risco de liquidez foi verificada diariamente. No período analisado também 
não se verificou nenhuma iliquidez ou deficiência no processo que justificasse a aplicação do Plano de Contingência, 
previsto no Manual de Controles Internos da Instituição, bem como nenhum produto novo foi criado. 4) Gestão de 
Risco de Crédito (Resolução CMN n°. 3.721/09): Em cumprimento à Resolução CMN n°. 3.721/2009, a ICATU 
DTVM possui uma Estrutura de Gerenciamento do Risco de Crédito que visa à formalização da administração 
contínua e integrada do risco de crédito, tanto das operações classificadas na carteira de negociação previstas na 
Resolução CMN n°. 3.464/2007 quanto das operações não classificadas na carteira de negociação, buscando a 
identificação, a mensuração, o controle e a mitigação dos riscos associados à Instituição. A ICATU DTVM possui 
baixa exposição ao risco de crédito, seja em suas atividades fim ou na administração de seu patrimônio/caixa. 
Apesar desse contexto, promove-se o mapeamento constante dos riscos mais relevantes, visando possibilitar a 
avaliação da exposição ao risco de crédito e a tomada de decisões em conformidade com a definição de apetite e 
tolerância a riscos previamente definidos. Atualmente, a ICATU DTVM não vislumbra diversificar seus produtos e 
atividades, mas na ocorrência de tal alteração atrelada ao aumento de operações de crédito, a empresa encontra-
se apta a adotar critérios e procedimentos definidos e documentados, acessíveis aos envolvidos no processo de 
concessão e gestão de crédito. 5) Gerenciamento de Risco de Capital (Resolução CMN n°. 3.988/11): Em 
cumprimento à Resolução CMN 3.988/2011, a ICATU DTVM possui Estrutura de Gerenciamento de Risco de 
Capital, aprovada em ata de Reunião de Diretoria, em 23.05.2012, com o objetivo de formalizar o processo contínuo 
de: (a) monitoramento e controle de capital mantido pela instituição; (b) avaliação da necessidade de capital para 
fazer face aos riscos que a ICATU DTVM está sujeita; e (c) o planejamento da necessidade de capital, considerando 
os seus objetivos estratégicos. As projeções de capital realizadas em 2016 para o ano de 2017 tiveram como base 
o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado e a Política de Distribuição de Resultados. As projeções 
de capital em relação ao ano de 2018 foram avaliadas pela Diretoria da ICATU e tiveram como base estas mesmas 
premissas. No segundo semestre e no exercício de 2017 não se verificou nenhum risco ou ameaça ao capital da 
ICATU DTVM que justificasse a aplicação do plano de contingência, assim como as simulações de eventos severos 
em condições extremas de mercado. Contudo, a ICATU DTVM está apta a utilizar mecanismos mais sofisticados de 
mensuração de risco de capital, se preciso for. Rio de Janeiro, 2 de março de 2018. A Diretoria.

Ativo Notas 2017 2016
Circulante 2.176 867 
Disponibilidades 4 651 301 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5 1.262 -

Outros créditos 207 511 
Rendas a receber 6a 50 500 
Diversos 6b 157 11 

Outros valores e bens
Despesas antecipadas 7 56 55 

Não Circulante 591 1.659 
Títulos e valores mobiliários 
Carteira própria 5 557 1.653 

Permanente 34 6
Investimentos
Outros investimentos 6 6

Imobilizado de uso 28 -
Outras imobilizações de uso 146 113 
Depreciação acumulada (118) (113)

Total 2.767 2.526 

Passivo Notas 2017 2016
Circulante 404 498 
Outras obrigações 404 498 
Fiscais e previdenciárias 9 37 66 
Sociais e estatutárias 8 104 115 
Diversas 10,19 263 317 

Patrimônio líquido 2.363 2.028 
Capital social:

De domiciliados no país 11 2.221 2.221 
Ajuste de avaliação patrimonial 11c (1) (1)
Reserva de Lucros
Reserval Legal 11d 7 -
Reservas Especiais de Lucros 11e 136 -
Prejuízos acumulados - (192)

Total 2.767 2.526 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(Em milhares de Reais, exceto o valor nominal da cota)

1 Contexto operacional: A Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“Distribuidora”) tem como objeto social a prática de operações inerentes
às distribuidoras de títulos e valores mobiliários, incluindo a gestão e a admi-
nistração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimento. Até 
28 de dezembro de 2017, a Distribuidora fazia principalmente a distribuição de
cotas de fundos de investimento, atividade esta encerrada em 29 de dezembro
de 2017, conforme distrato de contrato de distribuição de cotas de fundos de 
investimento, descrito na Nota Explicativa n° 6. Os cotistas da Distribuidora 
confirmam a sua intenção em fornecer suporte financeiro à Distribuidora, a 
fim de satisfazer as suas responsabilidades por um período não menos do 
que doze meses, a partir de 31 de dezembro de 2017.  2 Apresentação das 
demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras da Distribuidora
foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação 
societária brasileira e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN, e estão 
sendo apresentadas em conformidade com o Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Em aderência ao processo de con-
vergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas 
emitidas pelo CPC, e suas interpretações, aplicáveis as instituições financeiras,
foram aprovadas pelo CMN. São elas:

CPC Tema Resolução CMN
01 – R1 Redução ao valor recuperável de Ativos 3.566/08
03 – R2 Demonstração dos Fluxos de Caixa 3.604/08
05 – R1 Divulgação sobre Partes Relacionadas 3.750/09
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 

Contingentes 3.823/09
24 Eventos Subsequentes 3.973/11
10 – R1 Pagamento Baseado em Ações 3.989/11
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro 4.007/11
00 - R1 Pronunciamento Conceitual Básico 4.144/12
33 - R1 Benefícios a Empregados 4.424/15
02 - R2 Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 

conversão de demonstrações financeiras 4.524/16
04 - R1 Ativo Intangível 4.534/16
27 Ativo Imobilizado 4.535/16
Atualmente não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais 
pronunciamentos contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos 
mesmos será de forma prospectiva ou retrospectiva. Com isso ainda não é 
possível estimar os impactos contábeis da utilização desses pronunciamentos
nas demonstrações financeiras da Distribuidora. A autorização para conclusão
destas demonstrações financeiras foi dada pela Diretoria da Distribuidora em 
2 de março de 2018. 3 Resumo das principais práticas contábeis: As prin-
cipais práticas contábeis adotadas pela Distribuidora são as seguintes: a. O 
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício. b. O ativo circulante é demonstrado pelo valor 
de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias (em base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzido da corres-
pondente renda de realização futura e/ou provisão para perda. c. Os títulos e 
valores mobiliários, classificados como disponíveis para venda nos termos da 
Circular BACEN nº 3.068/01 (Nota Explicativa nº 5), foram avaliados pelo valor
de mercado, com a apropriação dos rendimentos reconhecidos em conta de 
resultado e o ajuste ao valor de mercado registrado em contrapartida à conta 
específica do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários. d. Outros inves-
timentos permanentes, representados por cotas da ANBIMA, estão avaliados 
pelo custo de aquisição.e. O imobilizado de uso é registrado pelo custo de 
aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear com base no prazo 
de vida útil estimada dos bens. f. O passivo circulante é demonstrado pelo 
valor da obrigação acrescido, quando aplicável, dos encargos e das variações
monetárias (em base pro rata dia) e cambiais incorridos. g. A provisão para 
imposto de renda é constituída com base no lucro contábil, ajustado pelas 
adições e exclusões previstas na legislação fiscal, à alíquota de 15%, acrescida
de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A pro-
visão para contribuição social foi calculada à alíquota de 20%. A Distribuidora 
não constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social por não atender aos requisitos 
estabelecidos pela Resolução nº 3.059/02 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN). h. A Administração, baseada no pronunciamento contábil nº 01 emi-
tido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 01), aprovado pela 
Resolução da CMN nº 3.566, de 29 de maio de 2008, reconhece uma perda 
por impairment no resultado, se o valor contábil dos ativos da Distribuidora 
exceder o seu valor recuperável. i. A elaboração de demonstrações financei-
ras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a 
Administração use de julgamento na determinação e no registro de estimativas
contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Distribuidora revisa as estimativas e 
premissas periodicamente.  j. O lucro/prejuízo por cota do capital social apre-
sentado na demonstração do resultado é calculado com base na quantidade 
de cotas em circulação na data do balanço. 4 Caixa e equivalentes de caixa:

2017 2016
Caixa e bancos 651 301

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Semestre findo em 31 de dezembro de 2017 e exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2017 e 2016 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro por cota do capital social)

2017 2016

Notas
2º se-

mestre
 Exer-

cício
Exer-
cício

Receitas da intermediação financeira 71 165 204 
  Resultado de operações com 
    títulos e valores mobiliários  71  165  204 
Resultado bruto da intermediação 
 financeira 71 165 204 
Outras receitas (despesas) operacionais (29) 459 137 
  Receitas de prestação de serviços 13  2.100  5.100  5.200 
  Despesas de pessoal 15  (383)  (745)  (643)
  Outras despesas administrativas 16, 19 (1.572) (3.422) (3.946)
  Despesas tributárias  (177)  (424)  (442)
  Outras receitas operacionais  27  27  18 
  Outras despesas operacionais  (24)  (77)  (50)
Resultado operacional 42 624 341 
Resultado antes da tributação sobre o 
lucro e participações 42 624 341 
Imposto de renda e ontribuição social 17 32 (118) (46)
  Imposto de renda  23  (55)  (20)
  Contribuição social  9  (63)  (26)
Participações no resultado 14 (104) (171) (154)
(Prejuízo)/Lucro líquido do semestre/
 exercício (30) 335 141 
Quantidade de cotas 7.404 7.404 7.404 
Prejuízo/Lucro por cota do capital social - R$ (4,05) 45,25 19,18 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Semestre findo em 31 de dezembro de 2017 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)

Ajustes de avaliação Reservas Especiais Lucros/ (Prejuízos)
Capital patrimonial Reserva Legal de Lucros acumulados Total

Saldos em 1° de julho de 2017  2.221  (1)  -  -  173  2.393 
Prejuízo no semestre - - - - (30) (30)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.221 (1) - - 143 2.363 
Mutações do semestre - - - - (30) (30)
Saldos em 1° de janeiro de 2017  2.221  (1)  -  -  (192)  2.028 
Reserva Legal  -  -  7  -  (7)  - 
Reservas Especiais de Lucros  -  -  -  136  (136)  - 
Lucro líquido do exercício - - - - 335 335 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 2.221 (1) 7 136 - 2.363 
Mutações do exercício - - 7 136 192 335 
Saldos em 1° de janeiro de 2016  2.221  -  -  -  (333)  1.888 
Ajuste a valor de mercado - Títulos 
 disponíveis para venda  -  (1)  -  -  -  (1)
Lucro líquido do exercício - - - - 141 141 
Saldos em 31 de dezembro de 2016 2.221 (1) - - (192) 2.028 
Mutações do exercício - (1) - - 141 140 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre findo em 31 de dezembro de 2017 e exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
2017 2016

2º se-
mestre

Exer-
cício

Exer-
cício

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo)/Lucro líquido do semestre/exercício (30) 335 141 
Ajustes por:
Depreciação e amortização 3 5 9

(27) 340 150 
Aumento em títulos e valores mobiliários (71) (166) (203)
Redução/(aumento) de outros créditos 307 304 (82)
(Aumento)/redução de outros valores e bens 18 (1) 43 
(Redução)/aumento em outras obrigações (33) (94) 57 

221 43 (185)
Caixa líquido gerado/(usado) nas atividades operacionais 194 383 (35)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do imobilizado - (33) -
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos - (33) -
Aumento/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa 194 350 (35)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/
exercício 457 301 336 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício 651 651 301 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

5 Títulos e valores mobiliários: São classificados, de acordo com a Circular 
BACEN nº 3.068/01, em títulos disponíveis para venda e avaliados ao valor 
de mercado. A carteira de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro 
de 2017 e 2016 é composta como se segue:

2017 2016

Descrição
Custo atu-

alizado
Valor de 

mercado
Perdas não 
realizadas

Valor de 
mercado

Títulos disponíveis para venda:
Carteira própria:

Letras Financeiras do Tesouro 
– LFT – até 90 dias 1.263 1.262 (1) -
Letras Financeiras do Tesouro 
– LFT – após 90 dias 557 557 - 1.653

1.820 1.819 (1) 1.653
As datas de vencimento das LFTs são em 1° de março de 2018 e em 1º de 
março de 2021. O valor de mercado dos títulos disponíveis para venda é apu-
rado com base na cotação do Mercado Secundário divulgado pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA. 
6 Outros créditos: a. Rendas a receber

2017 2016
Serviços prestados a receber por colocação e distribuição de 

cotas de fundos de investimento 50 500 
Em 29 de dezembro de 2017 foi feito o distrato do contrato de distribuição de 
cotas de fundos de investimento. Em 06 de dezembro de 2017 foi feito o 9º 
aditamento ao contrato de distribuição de cotas de fundos de investimento, alte-
rando o valor da remuneração mensal fixa, a qual faz jus a Distribuidora, de R$
500 para R$ 50 a partir de 1ª de novembro de 2017. Em 29 de agosto de 2016 
foi feito o 8º aditamento ao contrato de distribuição de cotas de fundos de inves-
timento, alterando o valor da remuneração mensal fixa, a qual faz jus a Distribui-
dora, de R$ 400 para R$ 500 a partir de 1ª de setembro de 2016. b. Diversos

2017 2016
Impostos e contribuições a compensar 157 10
Outros adiantamentos - 1

157 11
7 Outros valores e bens - Despesas antecipadas

2017 2016
Bloomberg do Brasil Com. e Serv. Ltda 45 46
Fundação Getúlio Vargas 11 9

56 55
8 Outras obrigações - Sociais e estatutárias

2017 2016
Participações a pagar 104 115
9 Outras obrigações - Fiscais e previdenciárias

2017 2016
Impostos e contribuições sobre salários 19 16
Demais obrigações 18 50

37 66
10 Outras obrigações - Diversas

2017 2016
Saldo a pagar a partes relacionadas (Nota 19) 85 195
Despesas de pessoal 62 46
Publicação 4 3
Credores diversos 10 10
Demais obrigações 102 63

263 317
11 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social é representado por
7.404 cotas com valor nominal de R$ 300 por cota. b. Dividendos - O contrato
social da Distribuidora não estabelece a obrigatoriedade para distribuição de
dividendos mínimos anuais. As distribuições são aprovadas em reuniões
dos cotistas, quando convocadas para esse fim. c. Ajustes de avaliação
patrimonial: Representam os ganhos ou as perdas não realizados, líquidos
dos efeitos tributários, decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos
e valores mobiliários classificados como “disponíveis para venda”, conforme
mencionado na Nota Explicativa nº 5. Tais ganhos ou perdas são transferidos
para as correspondentes contas do resultado do período em que ocorrer
a sua efetiva realização financeira, ou baixa por imparidade. d. Reserva
Legal - Representa a constituição da Reserva Legal com a destinação de
5% do lucro do exercício após dedução do saldo de Prejuízos Acumulados.
e. Reservas Expeciais de Lucros - Representa a destinação do saldo de
Lucros Acumulados no exercício após a constituição da Reserva Legal. 12
Instrumentos financeiros derivativos: A Distribuidora não efetuou operações
com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em
31 de dezembro de 2017 e 2016. 13 Receitas de prestação de serviços:

2º Semestre 
2017 2017 2016

Colocação e distribuição de cotas de fundos 
de investimento (a) 2.100 5.100 5.200
(a) A diminuição da receita de colocação e distribuição refere-se aos aditamen-
tos do contrato de distribuição conforme descrito na Nota Explicativa nº 6a.
14 Participação no resultado: Representam os valores pagos e a pagar aos 
funcionários, referentes a participação nos lucros e resultados da Distribuidora,
avaliados em conformidade com a Lei 10.101 de dezembro de 2000. Durante 

o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram deliberados e aprovados 
em reuniões de cotistas os pagamentos de participações no resultado no 
montante de R$ 171 (2016: R$ 154). 15 Despesa de pessoal:

2º Semestre 2017 2017 2016
Honorários 18 36 36
Salários 179 345 302
Encargos sociais 61 123 106
Outras despesas de pessoal 125 241 199

383 745 643
16 Outras despesas administrativas

2º Semestre 
2017 2017 2016

Aluguéis 109 246 255
Comunicações 13 36 26
Processamento de dados 372 745 811
Publicações 5 10 10
Serviços financeiros 52 104 97
Serviços especializados 121 237 246
Viagens 3 8 8
Outras despesas administrativas (*) 897 2.036 2.493

1.572 3.422 3.946
(*) O saldo da rubrica “Outras despesas administrativas” refere-se, basicamente,
ao contrato de rateio de custo de infraestrutura comuns entre a Distribuidora e
sua controladora, Icatu Holding S.A. no montante de R$ 1.834 (2016: R$ 2.280),
mencionado na Nota Explicativa nº 19. 17 Imposto de renda e contribuição 
social: Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a conciliação da despesa de impos-
to de renda e contribuição social calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
combinadas e da despesa debitada em resultado é demonstrada como se segue:

2017 2016
Lucro antes dos impostos e participações 624 341
Participações no resultado (171) (154)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 453 187
Compensação de prejuízo fiscal e base negativa (136) (56)
Base de cálculo do imposto de renda e da contribuição 

social 317 131
Alíquota fiscal oficial combinada 45% 35%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas 

fiscais 142 46
Dedução de R$240 por ano da base do adicional do 
imposto de renda (24) -
Imposto de renda e contribuição social correntes no 
resultado do exercício 118 46
Alíquota fiscal efetiva combinada 26,19% 24,60%
18 Limite operacional (acordo de Basiléia): As instituições financeiras estão 
obrigadas a manter um patrimônio líquido compatível com o grau de risco 
da estrutura de seus ativos, conforme Resolução nº 2.099/94, do Conselho 
Monetário Nacional e legislação complementar. Em 31 de dezembro de 2017, 
o índice do Patrimônio de Referência em relação aos ativos ponderados 
da Distribuidora era de 27,64%, superior ao índice mínimo exigido pelos 
normativos, que é de 9,25%. 19 Transações entre partes relacionadas: 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, foram 
efetuadas as seguintes operações com sociedades ligadas e acionistas:

2017 2016
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado
Ativo/

(Passivo)
Resul-

tado
Outras obrigações - Diversas (*) (85) - (195) -
Outras despesas administrativas (*) - (1.834) - (2.280)
Em reunião de cotistas de 16 de março de 2017 foi deliberada a remuneração 
máxima da Diretoria em R$ 500 para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2017 (2016: R$ 500). Durante o exercício a despesa com a Diretoria foi de R$ 
36 (2016: R$ 36). (*) As atividades da Distribuidora estão suportadas por uma 
estrutura corporativa liderada pela Icatu Holding S.A., que administra, de forma
integrada, o processamento e controle administrativo, financeiro e legal neces-
sários para a realização, de forma segura e eficiente, das suas mais diversas 
operações. Dessa forma, os saldos de transações com partes relacionadas in-
cluem saldos a receber e a pagar por contratos de rateio de custo de infraestru-
tura comuns às empresas relacionadas, tais como telefonia, infraestrutura etc.
Esse rateio é feito com base nos centros de custo e revisado periodicamente.

A Diretoria.
Élyson Embiruçú de Souza - Contador - CRC BA 8825/O-8T-RJ

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e aos Cotistas da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demons-
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Icatu Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 
31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício 
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do 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 des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos atenção para a Nota 
Explicativa nº 1 das demonstrações financeiras, que descreve a respeito do encerramento do contrato de distribuição 
de cotas de fundos, principal atividade da Distribuidora, e a intenção de seus cotistas em fornecer suporte financeiro 
como pressuposto da continuidade normal dos seus negócios. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor 

A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado,
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras: A administração da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração da Distribuidora é responsável pela avaliação
da capacidade de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles 
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 

CONTINUA
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10 A 21 DE FEVEREIRO/2020

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 

- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros 
sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de janeiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas 
as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria 
profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da 
Previdência Social, relativa ao mês de janeiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a 
operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do 
IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram 
ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na 
República do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, 
decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de 
carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou 
remetidos durante o mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; 
pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos 
financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; 
instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores 
mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; 
administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados 
por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem 
a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre 
outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou 
valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de 
ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, 
efetuados no 1º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao 
fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção 
na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio 
e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados 
no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a 
forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie 
e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que 
trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser 
refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

14 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, 
pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês 
de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, 
bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de 
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de 
assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou 
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer 
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores 
no mês de janeiro/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de 
royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por 
objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência técnica (serviços de 
assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de 
assistência administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e 
cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCP – DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO PRESUMIDO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoa jurídica produtora e exportadora que apure crédito 
presumido do IPI para ressarcimento do PIS e da Cofins incidentes sobre os 
insumos utilizados.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 4º trimestre de 2019.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios 
em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os 
Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores rurais pessoa 
física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa 
física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física 
e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do 
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento 
acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma 
de implantação da DCTFWeb), e R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 
(2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped 
as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua 
realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, 
presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as imunes e as 
isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, 
objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas 
à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de 
Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, 
para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão 
obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos 
passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante 
cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da 
CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição 
previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização 
da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que 
tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas 
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a 
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda 
e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, 
em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os 
quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais 
integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, 
exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante 
conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras de espetáculos 
desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento 
no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização. 

eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de janeiro/2020, exceto nas 
hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que 
devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas 
ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de 
janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas 
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 
3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 
84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada 
pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou 
conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do 
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando 
for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e 
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês 
de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, 
segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto 
rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão 
obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, 
carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou 
pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos 
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 
12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de 
serviços no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: 
Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as 
demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, 
centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades 
cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que 
efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes 
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, 
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração 
de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de 
factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 
4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, 
efetuado no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização 
do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram 
rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou 
domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de 
janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre 
o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, 
rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, 
serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos provenientes 
do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos 
específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a 
remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, 
que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser 
antecipado.

PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 
2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades 
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, 
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e 
associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV 
- PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento 
mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à 
construção de unidades residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de 
janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES 
IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo 
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento 
mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à 
incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias 
que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações 
monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas 
de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e 
contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.

21 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, 
inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem 
negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas 
jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem 
ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas 
que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de 
direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de 
Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins 
lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de 
cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos 
artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE 
PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados 
na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados 
à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros 
(Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados 
à instalação do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros 
e bebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio
Braga

Ronaldo
Ferraz

ronaldoferraz35@yahoo.com.br

Deputados beberão água 
fornecida pela Cedae

O diretor-geral da Alerj, Wagner Victer, confia em uma 
solução rápida para a crise no abastecimento de água no 
Rio de Janeiro. Tanto que manteve no projeto do novo 
endereço da Alerj a instalação de bebedouros em todos os 
andares do prédio, ligados diretamente à rede da Cedae. 
O sistema é o mesmo usado em escolas públicas e em 
algumas empresas privadas e deixado de lado nas últimas 
semanas, quando a água fornecida pela Cedae passou a 
ter coloração esquisita, gosto estranho e cheiro de terra 
molhada. Dos bebedouros sairá toda a água consumida na 
Alerj por deputados, assessores, funcionários e visitantes. 
A medida, segundo Wagner Victer, vai representar uma 
grande economia para a Casa, com o fim da compra de 
galões de água mineral.

PDT aposta em chapa feminina no Rio
A secretária municipal de Fazenda de Niterói, Giovan-

na Victer (PDT), está cotadíssima para ser a candidata a 
vice-prefeita do Rio na chapa “puro sangue” encabeçada 
pela deputada Martha Rocha. Ela chamou a atenção do 
presidente do PDT, Carlos Lupi, por sua destacada gestão 
das contas públicas da cidade. Giovanna, que veio de Bra-
sília, espera só um sinal verde do partido para mudar seu 
domicílio eleitoral. Ainda há tempo para isso.

Fim dos privilégios para 
pacientes particulares

Médicos, clínicas 
e hospitais privados 
estão proibidos de 
privilegiar o atendi-
mento de pacientes 
particulares em prol 
daqueles com plano 
ou seguro de saú-
de na marcação de 
consultas, exames e 
outros procedimen-
tos. É o que estabe-
lece lei, do deputa-
do Renato Cozzolino (PRP), aprovada pelos deputados 
estaduais e sancionado pelo governador Wilson Witzel.

Deputado quer proibir cobrança por tags
Poderá ser proibida em todo o estado a cobrança de 

taxa de manutenção dos dispositivos móveis e/ou adesi-
vos destinados ao pagamento de pedágios nas rodovias 
estaduais, também conhecidos como tags. Esta é a pro-
posta do projeto de lei apresentado na Alerj pelo deputado 
Jair Bittencourt (PP). Segundo ele, as concessionárias que 
administram as rodovias já lucram bastante com tais dis-
positivos, que possibilitam um maior fluxo de veículos 
com menor custo operacional.

Senado aprova projeto 
de origem popular

O Senado aprovou semana passada o primeiro proje-
to oriundo de uma sugestão legislativa encaminhada por 
meio do Portal e-Cidadania. O Projeto de Lei 4.399/2019 
muda a Lei 8.213, de 1991, incluindo a fibromialgia no 
rol das doenças dispensadas de carência para o recebi-
mento de benefícios do auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez. Enviada em março de 2019 por Maria An-
gélica Gomes de Sousa, uma cidadã de São Paulo, a ideia 
obteve apoio necessário de outros internautas em pouco 
mais de um mês, sendo transformada na sugestão popular, 
com 23.451 votos. A proposição será votada agora na Câ-
mara dos Deputados.

Portal estimula 
participação dos cidadãos

Criado em 2012 pelo Senado, o e-Cidadania é um por-
tal que visa estimular a participação dos cidadãos nas ati-
vidades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de 
representação parlamentar. Qualquer cidadão pode suge-
rir propostas de lei ou que alterem a Constituição Federal. 
Essas sugestões ficam disponíveis no portal aguardan-
do apoio de outros usuários durante quatro meses. Caso 
consigam 20 mil assinaturas nesse período, as ideias são 
encaminhas para a Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa para serem apreciadas, arquivadas 
ou transformadas em projetos de lei ou PECs.

Wagner Victer

Deputado Renato Cozzolino (PRP)
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EUA preocupados com 
chineses da EDP Renováveis

A preocupação do governo norte-americano com o 
crescimento da EDP Renováveis, subsidiária da Energias 
de Portugal no país, é por causa da participação chinesa 
na empresa. Danny Brouillette, secretário de Estado da 
Energia dos Estados Unidos, classificou a companhia por-
tuguesa de empresa fantástica e que, em muitos aspectos, 
lidera o setor de geração de energia e gostaria de ver em-
presas norte-americanas investindo nela, como forma de 
evitar que o investimento chinês cause problemas.

O secretário norte-americano, enfatizou segundo a 
Bloomberg, que “a abordagem chinesa é literalmente rou-
bar propriedade intelectual, o que é um risco para a rede 
de eletricidade dos Estados Unidos ou para a defesa nacio-
nal. O Governo da China está presente no capital da EDP 
através da China Three Gorges, que detém uma participa-
ção de 23,7% na elétrica portuguesa, posição adquirida em 
2012, por € 2,69 bilhões.

Resultados do BB foram positivos
Para os analistas do Credit Suisse, a leitura preliminar 

dos resultados do Banco do Brasil indica como positivos 
os números registrados no quarto trimestre e guidance 
para 2020 como positivos. E o ponto médio deste último 
revela que haverá um crescimento de 9% no lucro líquido 
deste ano, patamar que representará uma das melhores 
performances entre os grandes bancos. “A composição da 
receita ficou acima do esperado com maior contribuição 
de margem financeira e queda em outras despesas”, afir-
mam os analistas.

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de 
R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre, 1,8% maior que o do 
trimestre anterior e 20,3% acima ao registrado em igual 
período do ano passado. Frente o terceiro trimestre, o 
crescimento foi de 1,8%. No ano, o lucro avançou 32,1%, 
a R$ 17,8 bilhões em 2019. O lucro líquido do BB ficou 
acima das expectativas dos economistas ouvidos pela 
agência Bloomberg.

AIE reduz projeções na demanda por petróleo
A demanda global por petróleo deverá cair nos primei-

ros três meses do ano. Essa será a primeira queda trimes-
tral em mais de uma década, de acordo com a previsão 
da Agência Internacional de Energia, que culpou uma 
provável desaceleração econômica na China relacionada 
ao novo surto de coronavírus. A AIE também reduziu a 
previsão de crescimento da demanda para 365.000 barris 
por dia neste ano, com diminuição de 30% em relação à 
previsão feita em janeiro. E também alertou para a queda 
de 435.000 barris por dia na demanda de petróleo neste 
período.

Enquunto isso, a cotação do barril de petróleo continua 
caindo. Ontem, em Londres, a do Brent sofreu redução 
de 0,75% para US$ 55,37, enquanto em Nova York, a do 
West Texas Intermediate baixou 0,41% para US$ 50,96.

‘Miami Herald’ pede proteção contra falência
A McClatchy Co. editora do Miami Herald, Sacramen-

to Bee, Kansas City Star e muitos outros jornais entrou, 
nesta quinta-feira, com o pedido de proteção no Tribunal 
de Falências, em Nova York. A empresa se reestruturará 
com base no capítulo II para resolver as pressões das prin-
cipais obrigações com pensões, dívidas e com o declínio 
dos negócios

Bom senso retorna e Moura Dubeux cai
Parece que o bom senso voltou a imperar, e as ações 

da construtora Moura Dubeux estrearam na bolsa 
brasileira registrando baixa superior a 5% e foram co-
tadas a R$ 18. Os investidores querem saber como ap-
enas 10% do IPO será utilizado no capital de giro e na 
aquisição de terrenos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPROVERB - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 

PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ.

CNPJ 29.448.621/0001-14 / NIRE 33.4.0005625-6
CONVOCAÇÃO DE AGE - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

E AGO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPROVERB - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS, PROP. VENDEDORES E VEND. 
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RJ, registrada na 
JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005625-6, e inscrita no CNPJ sob o nº. de 
registro 29.448.621/0001-14, Sr. Leandro Feitosa Dias, no exercício das 
suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da COOPROVERB, 
convoca todos os cooperados para participarem da AGE – Assembleia 
Geral Extraordinária e AGO – Assembleia Geral Ordinária, à ser 
realizada em sequência após o término da primeira, no dia 03/03/2020, 
por motivo de mudança de sede será realizada na Rua Raimundo de 
Farias, Edifício Nossa Senhora da Conceição, nº 137, sala 103, Centro, 
Itaboraí - RJ, CEP 24.800-037, em primeira convocação às 13:00 h com a 
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda 
convocação às 14:00 h com a presença mínima de metade mais um do 
total de sócios cooperados, e em terceira e última convocação às 15:00 h 
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre 
a ordem do dia. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1. Mudança de 
Endereço de Sede da Cooperativa; 2. Reforma Estatutária; 3. Assuntos 
gerais. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1. Prestação de contas 
dos atos da Administração referente ao exercício de 2018, composta do 
Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou 
Perdas e Parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação das Sobras ou Rateio 
das Perdas Apuradas; 3. Registro da Entrada e Saída de Cooperados 
da Cooperativa: a) Entrada de Cooperados; b) Saída de Cooperados; c) 
Ratificação do quadro social atualizado dos cooperados; 1. Eleição dos 
componentes do Conselho fiscal; 2. Eleição para o cargo em vacância da 
Diretoria: a) Apresentação do pedido de saída do cargo; b) Eleição para o 
cargo em vacância de Diretor; c) Ratificação completa da atual Diretoria; 
1. Assuntos Gerais; Na data da presente convocação, a cooperativa 
possui em seu quadro de cooperados, para efeito de quórum, o total de 
20 (vinte) cooperados. Rio Bonito – RJ, 13 de fevereiro de 2020.

Leandro Feitosa Dias - Diretor Presidente.

MARACANÃ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 29.517.134/0001-66 - NIRE 33.3.0032747-9

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, 
às 12h, na sede social Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, 
Centro, RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Thiago Sguerra Miskulin. Secretário: 
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
alteração da denominação social da Cia.; e (ii) a reforma e consolidação do 
novo Estatuto Social. Deliberações: Após exame e discussão das matérias 
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimida-
de: (i) Alterar a denominação da Cia., que deixará de ser Maracanã Partici-
pações S.A. e passará a ser BR Autoparts Participações S.A. Em razão da 
deliberação acima, o art. 1º do Estatuto Social da Cia., que passará a ter a 
seguinte redação: “Art. 1º. BR Autoparts Participações S.A. (“Cia.”) é uma 
S.A., de capital fechado, com natureza empresária, organizada e regida nos
termos deste Estatuto Social, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), e das demais disposições legais aplicáveis.” (ii) Aprovar a reforma e
consolidação do novo Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresen-
tada. Registrar que todos os acionistas receberam material de apoio para a
Assembleia, em que consta a nova proposta do Estatuto Social alterado e
consolidado. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido 
material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede
social. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, e
como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário. Reabertos
os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos
os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Thiago Sguerra Miskulin - Presidente;
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Secretário. Jucerja em 11/02/20
sob o nº 3849349. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

VIDIGAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 27.373.258/0001-90 - NIRE 33.3.0032842-4

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, 
Centro, RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquer-
que. Secretário: Thiago Sguerra Miskulin. Ordem do Dia. Deliberar sobre a 
renúncia e eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem 
ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Marinho 
Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4- 
DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia., 
conforme carta de renúncia enviada no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. 
A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais 
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo de 
Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da 
Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, 
bacharel em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-
89, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Direto-
ria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Re-
abertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por 
todos os presentes. RJ, 22/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque - Presidente, Thiago Sguerra Miskulin - Secretário. Jucerja em 
11/02/20 sob o nº 3849354. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Mercado de seguros 
cresceu 12,1% em 2019
Setor vem 
superando, com 
sobras, evolução 
do PIB  

Não existe crise para o 
mercado de seguros, cresci-
mento em 2019 foi de 12,1% 
sobre o ano anterior

O mercado de seguros 
registrou uma arrecadação 
de R$ 270,1 bilhões no ano 
passado, excluindo saúde 
suplementar e o seguro de 
Dpvat. O aumento nominal 
sobre o ano anterior che-
gou a 12,1%. Descontada 
a inflação, o aumento real 
em comparação a 2018 foi 

de 8,1%. Ao divulgar nesta 
quinta-feira o presidente da  
Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNseg)  Mar-
cio Coriolano, destacou que 
“o resultado foi bom.” 

Parece que não existe crise 
no setor de seguros. De 2009 
a 2014, o setor brasileiro de 
seguros cresceu mais de dois 
dígitos, superando o aumen-
to do Produto Interno Bruto 
(PIB, a soma dos bens e ser-
viços produzidos no país), 
com maior crescimento, de 
21,7%, em 2012, “quando 
o Brasil estava bombando”, 
disse Coriolano.

Com as expectativas 
econômicas começando a 
melhorar no ano passado, o 
setor de seguros experimen-
tou uma recuperação signi-
ficativa, mostrando mudan-

ça no perfil dos contratos, 
com a busca pela proteção 
contra infortúnios eventu-
ais, explicou Coriolano. As 
provisões técnicas que ga-
rantem os riscos do sistema 
atingiram a cifra inédita de 
quase R$ 1,2 trilhão, ativos 
que retornam ao país sob a 
forma de lastro para finan-
ciamentos e pagamento da 
dívida pública.

Expectativas

Para 2020, as expecta-
tivas são de que o setor 
segurador poderá repetir 
o índice alcançado no ano 
passado, com destaque para 
os seguros de saúde e vida, 
acumulação, patrimoniais, 
rural, grandes riscos de en-
genharia e de transporte, 

crédito e garantia, maríti-
mo e aeronáutico, informou 
a agência Brasil. “Esses se-
tores vão alavancar mais os 
seguros”, disse Coriolano, 
acrescentando que tudo vai 
depender do aumento da 
produção industrial e da 
recuperação dos setores da 
indústria nacional.

Em uma avaliação pes-
simista, a CNseg prevê que 
o aumento do setor segura-
dor em 2020 poderá atingir 
6,7%, subindo essa taxa para 
13,4%, em uma perspectiva 
otimista. O índice será ali-
nhado ao longo do ano, disse 
Marcio Coriolano, acrescen-
tando que o avanço menor ou 
maior vai depender dos ru-
mos da economia, incluindo 
três fatores principais, a pro-
dução, o emprego e a renda.

Prejuízo da Airbus no ano passado ultrapassou 1 bilhão de euros 
A fabricante europeia Air-

bus teve prejuízo de 1,36 
bilhão de euros em 2019. A 
empresa, que apresentou os 
resultados do quarto trimes-
tre e do ano de 2019 nesta 
quinta-feira, anunciou que 
pretende fazer mais entregas 
de jatos e ter lucro operacio-
nal maior este ano.

Com sede em Toulouse, 
na França, a Airbus é lí-
der no desenvolvimento de 
programas espaciais e líder 
mundial na produção de he-
licópteros e aviões para uso 
civil. Em 2019, o lucro ope-
racional ajustado, excluin-
do encargos e outros custos 
extraordinários, aumentou 
19%, para 6,95 bilhões de 
euros, e deve chegar a 7,5 
bilhões em 2020, disse a 
Airbus. A receita aumentou 
11%, para 70,48 bilhões de 
euros.

A Airbus apresentou um 
“forte desempenho financei-
ro subjacente”, disse o presi-
dente-executivo, Guillaume 
Faury. Ele avisou que a Air-
bus se concentrará este ano 
em melhorias operacionais e 
de custos, além de “reforçar 
a cultura da empresa”.

Uma perspectiva de ven-
das mais fraca para a fabri-
cante de aviões levou a uma 
perda de 1,21 bilhão de eu-
ros e continuará pesando 
nos próximos anos, admitiu 
a Airbus nesta quinta-feira. 
Seu prejuízo anual também é 
reflexo de uma provisão para 
o acordo do mês passado de 
US$  4 bilhões com promo-
tores sobre práticas corrup-
tas do passado.

A Airbus está bem posi-
cionada para se beneficiar 
da crise que envolve o 737 
MAX da rival Boeing, sus-

penso desde março passado 
depois de dois acidentes. 
Mas os problemas de produ-
ção da família de jatos A320 
do grupo europeu podem li-
mitar sua capacidade de res-
posta. Embora os contratem-
pos com o novo design da 
cabine do A321 tenham sido 
resolvidos, Faury disse que 
a Airbus planeja aumentar a 
produção da aeronave para 
apenas “um ou dois” aviões 
depois de atingir sua meta 
mensal de 63 jatos em 2021.

Acordo

Conforme a Reuters, o 
grupo também anunciou 
acordo para comprar a par-
ticipação remanescente do 
programa de jatos A220 
da canadense Bombardier, 
parte de um mercado para 
aviões menores que deve se 

tornar outro grande campo 
de batalha da empresa com 
a Boeing.

O acordo ligado a um 
suborno, que levou a inves-
tigações de governos estran-
geiros e alguns protestos, 
continua sendo positivo para 
a “grande maioria” das rela-
ções com os clientes, disse o 
presidente-executivo da Air-
bus.

 “É muito importante 
mostrar essa face e garantir 
que o que é inapropriado fi-
que para trás”, disse Faury. 
“Existem alguns casos que 
precisam ser mitigados ... 
mas não tantos.” Aumen-
tando o dividendo proposto 
em 9%, para 1,80 euro por 
ação, a Airbus prevê um 
fluxo de caixa livre para o 
ano de cerca de 4 bilhões 
de euros, acima dos 3,509 
bilhões em 2019.

Moura Dubeux estreia na B3 movimentando R$ 1,25 bilhão
A incorporadora pernam-

bucana Moura Dubeux fez a 
sua estreia na B3, nesta quin-
ta-feira, com a oferta pública 
inicial de ações (IPO) no 
segmento Novo Mercado 
com o ticker MDNE3. A 
oferta de ações movimentou 
R$ 1,25 bilhão. Foram coor-
denadores do IPO os bancos 
Itaú BBA, Bradesco BBI, 
Credit Suisse, BB Investi-
mentos e Caixa Econômica 
Federal.

A Moura é a segunda em-
presa de Pernambuco listada 
na B3, ao lado da Ser Edu-
cacional. As empresas com 
ações negociadas na bolsa 
são, em sua maioria, do eixo 
Sul-Sudeste. “A oferta da 
Moura Dubeux mostra a for-
ça desse segmento no merca-
do de capitais. Nos últimos 
12 meses a B3 foi palco de 
10 ofertas subsequentes do 
setor de construção que mo-
vimentaram R$ 6,8 bilhões, 
com uma participação ex-

pressiva de investidores pes-
soas físicas”, afirmou Gilson 
Finkelsztain, presidente da 
B3.

Diego Villar, CEO da 
Moura, disse que a histó-
ria da empresa é de resi-
liência. “Essa conquista 
mostra o DNA de supe-
ração do povo nordesti-
no”, declarou o executi-
vo. Com a realização de 
seu IPO, a Moura Dubeux 
passa a ser a 142ª empresa 
listada no Novo Merca-
do, segmento que exige a 
adoção das mais elevadas 
práticas de governança 
corporativa, transparência 
e acesso às informações 
pelos investidores. A ação 
da empresa foi precifica-
da em R$ 19, no centro da 
faixa indicativa de preço, 
que ia de R$ 17 a R$ 21. 
A oferta foi integralmente 
primária, ou seja, todos os 
recursos engordarão o cai-
xa da companhia. 

Expansão

Conforme apurou o Broad-
cast, o plano da incorporado-
ra é expandir os lançamentos 
anuais gradualmente, saindo 
do patamar de R$ 400 milhões 
em 2019 para R$ 1,5 bilhão 
em 2025, com foco principal 
em Recife, Salvador e Forta-
leza, e secundário em Maceió 
e Natal. Se isso se confirmar, a 
Moura Dubeux vai se consoli-
dar como a maior construtora 
residencial do Nordeste, ocu-
pando o espaço deixado pela 
Odebrecht, de Salvador (BA), 
e por companhias tradicionais 
do Sudeste, como Cyrela e 
Rossi, que desistiram de atuar 
na região.

A receita líquida da in-
corporadora nos primeiros 
noves meses de 2019 foi 
de R$ 311,1 milhões, um 
pouco abaixo da receita de 
R$ 315,9 milhões vista no 
mesmo período de 2018. O 
Ebitda (lucro antes de ju-

ros, impostos, depreciação e 
amortização) ajustado foi de 
R$ 95,8 milhões de janeiro a 
setembro de 2019, ante R$ 
12,541 milhões no mesmo 
intervalo de 2018.

Fundada em 1983 pelos 
irmãos Aluísio, Gustavo 
e Marcos Moura Dubeux 
em Recife, a incorporadora 
Moura Dubeux detém um 
completo e variado portfó-
lio de empreendimentos, 
que vão de imóveis econô-
micos até hotéis e unidades 
de alto padrão, localizados 
nos estados de Alagoas, 
Bahia, Ceará, Pernambu-
co e Rio Grande do Norte. 
Em 2006, a Moura Dubeux 
lançou a marca Vivex, fo-
cada em imóveis de médio 
padrão. Com o IPO, a com-
panhia torna-se a primeira 
incorporadora com atuação 
regional a ter ações nego-
ciadas na B3.
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AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matri-
cula nº. 151 Jucerja, devidamente autorizado pela Caixa Econô-
mica Federal, venderá nos dias 17/02/2020 e 02/03/2020, às 11 
hs, na Rua do Passeio, 38/40, Torre 3, 7º. andar, Centro - RJ, 
imóveis situados nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, 
de acordo com o Edital de Leilão Público nº. 0005/2020 - CAIXA 
- 1º. Leilão e Edital de Leilão Público nº. 0006/2020 - CAIXA - 2º. 
Leilão. Edital na integra nos sites www.caixa.gov.br/ximoveis e 
www.machadoleiloes.com.br.

TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os 
Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 18 de março de 2020, às 9h, na sede da Companhia, situada 
na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

DEODORO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.614.800/0001-26 - NIRE 33.3.0032968-4

Ata da AGE realizada em 15/01/20. Data, Horário e Local: No dia 15/01/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos ter-
mos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social 
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presen-
ça de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Al-
buquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a renúncia e eleição de membros da Diretoria. Deliberações: Após 
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-
-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Mar-
celo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG
20.441.326-4- DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor
Presidente da Cia. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se
mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação
em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Aceitar a re-
núncia do Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, bacharel em
administração, RG 14.157.566-9-SSP/SP e CPF 261.377.018-08, ao cargo
de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. Felipe Franco
da Silveira conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogá-
vel e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de
cada um. (iii) Aceitar a renúncia do Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, brasi-
leiro, casado, bacharel em administração, RG 30.448.755- SSP/SP e CPF
289.496.448-00, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia.
A Cia. e o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. (iv) Aceitar a renúncia do Sr. Daniel Pini
Nader, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 22.309.015-3- SSP/
SP e CPF 296.635.378-33, ao cargo de Diretor sem Designação Específica
da Cia. A Cia. e o Sr. Daniel Pini Nader conferem-se mutuamente a mais
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os 
direitos e obrigações de cada um. (v) Aprovar a redesignação do cargo de
Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor Presidente da
Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado,
bacharel em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF 025.989.187-
89, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reelei-
ção, conforme o estatuto social da Cia. (vi) Eleger para o cargo de Diretor
sem Designação Específica da Cia. o Sr. Tiago Branco Waiselfisz, brasi-
leiro, solteiro, bacharel em economia, RG 7.542.187 e CPF 076.454.204-48, 
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição,
conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram en-
cerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos,
esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.
RJ, 15/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presiden-
te, Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 04/02/20 sob o nº
3845568. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SANTO CRISTO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 31.468.656/0001-67 - NIRE 33300328581

Ata da AGE realizada em 15/01/20. Data, Horário e Local. No dia 15/01/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Cen-
tro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vis-
ta o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital 
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de 
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furta-
do de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia.
Deliberar sobre a renúncia e eleição de membros da Diretoria. Delibera-
ções. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, 
deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. 
Marcelo Marinho Cecchetto, brasileiro, casado, bacharel em economia, 
RG 20.441.326-4 DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor 
Presidente da Cia. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se 
mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação 
em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Aceitar a re-
núncia do Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, bacharel em 
administração, RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF 261.377.018-08, ao cargo 
de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. Felipe Franco 
da Silveira conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogá-
vel e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de 
cada um. (iii) Aceitar a renúncia do Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, brasi-
leiro, casado, bacharel em administração, RG 30.448.755 SSP/SP e CPF 
289.496.448-00, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. 
A Cia. e o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa conferem-se mutuamente a mais 
ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos 
os direitos e obrigações de cada um. (iv) Aceitar a renúncia do Sr. Daniel
Pini Nader, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 22.309.015-3 
SSP/SP e CPF 296.635.378-33, ao cargo de Diretor sem Designação Es-
pecífica da Cia. A Cia. e o Sr. Daniel Pini Nader conferem-se mutuamente 
a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação 
a todos os direitos e obrigações de cada um. (v) Aprovar a redesignação 
do cargo de Diretor sem Designação Específica para o cargo de Diretor 
Presidente da Cia. do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, bra-
sileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0 IFP/RJ e 
CPF 025.989.187-89, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. (vi) Eleger para 
o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. o Sr. Tiago Bran-
co Waiselfisz, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, RG 7.542.187 e
CPF 076.454.204-48, com mandato de 2 anos a contar da presente data,
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Re-
abertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por
todos os presentes. RJ, 15/01/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albu-
querque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em
04/02/20 sob o nº 3845632. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO – LEILOEIRO PÚBLICO 
OFICIAL - CPF Nº. 016.453.867-40

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICO LEILAO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO. 
Eu GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, Leiloeiro Público Oficial, 
comunico ao público que, devidamente autorizado pelo Condomínio 
de Obras e adquirentes do empreendimento denominado 
RESIDENCIAL MYRTOS,  SPE VEP 11 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA com sede nesta cidade na Av. das Américas 
17.150, Bloco 2, Sala 112, Barra da Tijuca – RJ, inscrita no CNPJ sob o 
nº 25.261.057/0001-75 e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES 
DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MYRTOS (Em fase de 
construção sob o regime de administração a que alude a lei 
4.591/64), situado na Rua Demósthenes Madureira de Pinho nº 
765, antigo Lote 01 do PA 41.733, Recreio dos Bandeirantes – 
RJ, com a descrição, características e confrontações constantes 
da matrícula nº. 182.888, do 9º Ofício do Registro de Imóveis 
desta cidade, que no dia 27/02/2020, às 11:00 horas, realizarei no 
escritório à Av. Erasmo Braga, nº. 277 – Sala 808, Castelo/RJ, o 
1º Leilão Público, por preço previsto no Art. 63, e seus §, da Lei 
4.591/64 c/c Lei 4.864/65, ou no dia 09/03/2020, no mesmo horário 
e local, o 2º Leilão Público, pelo maior lance alcançado, dos 
direitos aquisitivos da unidade autônoma, em construção, abaixo 
relacionada. Tudo nos termos do Instrumento Particular de Reserva 
e Pré Contrato de Promessa de Compra e Venda e Contrato de 
construção sob o regime de simples administração e as Notificações 
Extrajudiciais entregues ao adquirente da futura unidade. Ficam 
cientes os interessados na aquisição, que no ato da arrematação, 
adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes pagamentos: 
sinal de 20%, comissão ao leiloeiro de 5%, despesas efetuadas 
com os leilões, inclusive mas não exclusivamente honorários 
advocatícios; ficando ainda por conta do arrematante, as despesas 
com transferência (ITBI´s, RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU, e 
demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada, 
além das previstas no título aquisitivo cujos direitos são objeto 
do presente leilão). O restante do preço será cobrado conforme 
determinado em Assembléia. Ficam por este Edital intimados dos 
leilões o(s) adquirente(s) abaixo mencionado, também convocados 
os respectivos condôminos para comparecerem a Assembléia 
Geral, que se instalará, no mesmo local e data da realização dos 
respectivos leilões, em 1ª convocação até 20 minutos após o 1º 
Leilão, e em segunda convocação, com qualquer quorum, até 20 
minutos, após o 2º Leilão, para como integrantes do condomínio, 
deliberarem sobre o interesse do Condomínio no exercício do direito 
de preferência garantido aos Condôminos pelo § 3º do Art. 63 da 
lei 4.591/64, à aquisição da fração ideal do terreno e benfeitorias 
abaixo descriminada. Ficam cientes que a decisão dos condôminos 
à Assembléia obrigará a todos os demais, mesmos os ausentes. 
Rio de Janeiro, 12/02/2020. Ass. Gustavo Portella Lourenço - 
Leiloeiro Público Oficial. – COMISSÃO DE REPRESENTANTES 
DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MYRTOS, situado na 
Demósthenes Madureira de Pinho nº 765, antigo Lote 01 do PA 
41.733, Recreio dos Bandeirantes – RJ. - Imóvel: Unidade 204, em 
construção, com a correspondente a fração ideal de 0,077266 
do respectivo terreno. Valor: R$ 538.471,90. Adquirente: Richard 
Lucas da Silva Miranda, brasileiro, empresário, solteiro, portador 
da cédula de identidade nº 21261801-1 expedida pelo Detran-RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o número 140.682.917-05, residente nesta 
cidade. O valor acima será atualizado no dia do Leilão. 

BB apura lucro recorde de R$ 17,8 bi em 2019
Mas a instituição 
teve uma redução 
de 2,6% na 
carteira de  
crédito ampliada

O Banco do Brasil (BB) 
reportou lucro recorde de R$ 
17,8 bilhões em 2019, resul-
tado 32,1% superior ao re-
gistrado em 2018. O balanço 
do quarto trimestre de 2029 
foi divulgado nesta quinta-
feira em São Paulo.

O presidente do BB, Ru-
bem Novaes, declarou que o 
banco vivencia “um momen-
to bastante feliz na sua his-
tória”. “É o maior lucro em 
termos reais e a rentabilida-
de sobre patrimônio é excep-
cional, chegando muito pró-
ximo dos nossos parceiros 
privados”. Além de divulgar 
os resultados da instituição, 
Novaes também voltou a de-
clarar que a privatização do 
BB é algo inexorável, mas 
ele não detalhou se o tema 
ganhará peso nos próximos 

meses. O presidente do BB 
nunca disfarçou que é um 
entusiasta da ideia de priva-
tização do banco.

No último trimestre de 
2019, o BB já alcançava um 
lucro líquido ajustado de R$ 
4,6 bilhões. Este valor re-
presentou um crescimento 
de 20,3% em relação ao to-
talizado no último trimestre 
de 2018. No entanto, a insti-
tuição bancária fechou o ano 
com uma redução de 2,6% 
na carteira de crédito am-
pliada, que somou R$ 680,7 
bilhões. Já a carteira MPME 
(para micro, pequenas e mé-
dias empresas) cresceu 8,5% 
no período, chegando a R$ 
64,5 bilhões.

Para 2020, a previsão é de 
que o banco fature de R$ 18,5 
bilhões a R$ 20,5 bilhões. A 
projeção é de que a carteira 
de crédito tenha alta de 5,5% 
a 8,5%, a partir de um aumen-
to que deve variar de 10% a 
13% no varejo, de 2% a 5% 
no atacado e de 1% a 4% na 
esfera do agronegócio, repor-
tou a agência Brasil.

Crédito rural

O balanço revelou piora 

no âmbito do crédito rural, 
que teve uma queda de R$ 
1,7 bilhão, equivalente a 
1%. De acordo com o BB, 
a redução de R$ 5,6 bilhões 
na Comercialização Agro-
pecuária foi compensada 
pelo aumento na carteira de 
Fundo de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO Rural), 
de R$ 2 bilhões, e pelo In-
vestimento Agropecuário, de 
R$ 2,3 bilhões. A instituição 
informou ainda que, entre 
empresários do agronegócio, 
sua participação de mercado 
foi de 64,4%, mesmo nível 
de 2018.

Sobre o crédito rural, No-
vaes ponderou ser necessário 
que o governo reconsidere os 
critérios para concessão. “Não 
há nada mais importante hoje, 
no setor rural, do que a revi-
são das exigências de capital, 
feitas pelo Banco Central para 
o crédito agrícola. Nós en-
tendemos que são exageradas 
essas exigências e, se houver 
uma redução desses valores, 
poderá haver uma grande 
expansão do crédito rural no 
país”, disse Novaes.

O vice-presidente de 
Agronegócios e Governo, 
João Rabelo, destacou que 

a estratégia do banco para o 
setor do agronegócio é agi-
lizar a liberação de créditos 
por meio de plataformas di-
gitais. Ele acrescentou que 
o intuito é ampliar os con-
tratos com pessoa física. 
Atualmente, o banco tem 
preparado agências para 
atender especificamen-
te a esse público. A rede 
do BB conta com aproxi-
madamente 5.400 pontos 
de atendimento em todo o 
país, sendo que cerca de 
13% tem esse perfil.

“Temos 746 agências voca-
cionadas ao agro (agronegó-
cio). Essa capilaridade é mui-
to importante. Fazemos agro 
nos 5.400 pontos de atendi-
mento. A operação é comum a 
todas as agências, mas temos 
746 vocacionadas, em praças 
onde o agro é muito pujante, 
crescente, e não temos proble-
ma nenhum. Aliás, a nossa ex-
pectativa é de que possamos 
estar ampliando a quantidade 
de agências agronegócio. Va-
mos acompanhar o agricul-
tor, onde quer que ele esteja”, 
afirmou o vice-presidente de 
Negócios de Varejo, Carlos 
Motta.

BNDES de olhos nos fundos patrimoniais filantrópicos 
Parece que a nova bandei-

ra do presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Mon-
tezano, é promover no Bra-
sil os fundos patrimoniais 
filantrópicos. O anúncio foi 
feito nesta quinta-feira. Os 
fundos patrimoniais podem 
gerar mais desenvolvimento 
e contribuir para a preser-
vação ambiental e reduzir a 
desigualdade financeira no 
país, afirmou o presidente 
do BNDES. 

Ele destacou que o BN-
DES continuará pagando 
suas contas e gerando lucro. 
A primeira camada de metas 
do plano, até 2022, prevê 
obras de saneamento de água 
e esgoto para 20 milhões de 
pessoas e projetos de ilumi-
nação pública de qualidade 
para 14 milhões de brasilei-
ros. Outra meta é fornecer 

banda larga para 8 milhões 
de pessoas ainda sem acesso 
a essa tecnologia, financiar 
equipamentos escolares para 
1 milhão de alunos e apoiar 
450 mil micro e pequenas 
empresas.

Conforme reportado pela 
agência Brasil, Montezano 
frisou que é importante a 
instituição adotar uma nova 
modelagem de atuação para 
garantir mais qualidade de 
vida no país. O executivo 
fez as declarações no lança-
mento do livro Fundos Patri-
moniais Filantrópicos – Sus-
tentabilidade para Causas 
e Organizações, elaborado 
pelo Instituto para o Desen-
volvimento do Investimen-
to Social (Idis), parceiro do 
BNDES.

Para Montezano, o mer-
cado financeiro já enten-
deu que a busca do lucro 
puramente financeiro não 

traz sustentabilidade, e 
este é o caminho do ban-
co. “Se quer construir algo 
perene, engajador, que 
multiplique, é importante 
considerar os diversos as-
pectos do lucro na criação 
de valor de uma atividade 
empresarial, seja pública 
ou privada.”

“O que a gente está fa-
zendo hoje aqui no banco é 
uma ponta de lança. O setor 
privado virá atrás da gente, 
mas, por a gente ter o pri-
vilégio de ser, ao mesmo 
tempo, o animal financeiro e 
um ente institucional do se-
tor público, consegue jogar 
nos dois lados.” Montezano 
disse que existem poucas 
dúvidas de que as empresas 
privadas e as públicas, todas, 
seguirão a mesma direção: 
“trabalhar para algo mais 
além do lucro”.

Para Montezano, não 

existe mais divisão entre os 
instrumentos de financia-
mento, chamados fundos de 
impacto, e a filantropia, que 
está incluída na lista do BN-
DES para captação de recur-
sos. “O mercado está se em-
baralhando no bom sentido: 
o sistema tradicional mistu-
ra-se ao de filantropia ou de 
doações. Então, é fundamen-
tal que nós, como banco de 
desenvolvimento brasileiro, 
atuemos como peça chave 
disso. Faz parte da nossa es-
tratégia promover este setor 
no Brasil.” Ele lembrou que 
há uma certeza: “o governo 
não conseguirá fazer sozi-
nho tudo que a sociedade 
precisa”.

Plano trienal

Montenano ressaltou que 
é oportuno o debate sobre 
fundos patrimoniais filan-

trópicos e que o novo plano 
trienal do banco representa 
a volta da instituição às ori-
gens, uma vez que foi criado 
como banco de desenvolvi-
mento com o propósito de 
tornar o Brasil mais compe-
titivo e contribuir para me-
lhorar a qualidade de vida do 
brasileiro. “A sociedade, o 
mercado privado, o sistema 
político, o mercado financei-
ro, atualmente, estão enten-
dendo e relendo o que sig-
nifica esse propósito, o que 
significa o lucro financeiro 
quando conversa com o lu-
cro social, quando conversa 
com o lucro ambiental”, afir-
mou.

“Essas são as metas do 
BNDES para 2022. Como o 
banco não está falando em 
dinheiro? Pois é. O banco 
não está aqui pelo dinhei-
ro. Está aqui pelo propósi-
to. Assim como o dinheiro 

é um vínculo importante, 
a parte de serviços, de ar-
ticulação política e empre-
sarial, de juntar a socieda-
de em torno disso é mais 
importante. O BNDES não 
está se reposicionando. 
Está se aprimorando”, afir-
mou Montezano.

De acordo com Monteza-
no, o BNDES tem atualmen-
te uma modelagem poderosa 
e eficiente na análise de es-
tudos, de articulação políti-
ca, de articulação privada, 
de captação de recursos, 
mas que já foi extremamen-
te focada na parte financeiro 
do crédito e agora se voltou 
para o lado social. “Se o nos-
so propósito é melhorar o 
Brasil, melhorar a vida das 
pessoas e ter um país mais 
equalizado, tenho o capital, 
e é importante respeitá-lo, 
mas é importante também 
acrescentar isso ao serviço.”

Privatização

Perguntado, Novaes afir-
mou ser favorável à priva-
tização do banco. Também 
garantiu que não pretende 
implantar, no momento, um 
plano de demissão voluntá-
ria para os funcionários que 
hoje ingressam por concur-
so público. “Não teria mu-
dança traumática nenhuma. 
Quando eu falo em privati-
zação, imagina-se uma re-

volução. Não é nada disso 
que se está imaginando. É a 
gente se ver livre das amar-
ras que o setor público nos 
impõe”, disse.

Segundo ele, a privatiza-
ção do BB é “inevitável”, 
mas também “uma decisão 
política”. “É uma decisão 
política, está muito acima 
de nós. Tem que passar pelo 
Congresso (Nacional), con-
vencer o presidente da Re-
pública.”

Rubem Novaes: ‘Quando eu falo em privatização, 
imagina-se uma revolução’ 

Marcelo Camargo/ABr




