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PF diz que 
Aécio recebeu 
R$ 65 mi em 
propina

Ao concluir o relatório final da 
investigação sobre as hidrelétricas 
do rio Madeira, a Polícia Federal 
afirma que foi rastreado o paga-
mento de R$ 65 milhões em propi-
na da Odebrecht e da Andrade Gu-
tierrez ao tucano Aécio Neves.

“Estão presentes indícios suficien-
tes de autoria e de materialidade de 
que o deputado federal Aécio Neves 
da Cunha, ao receber valores inde-
vidos no total de R$ 64.990.324,00 
(sessenta e quatro milhões, novecen-
tos e noventa mil, trezentos e vinte e 
quatro reais) do grupo Odebrecht e 
da construtora Andrade Gutierrez en-
tre os anos de 2008 e 2011, praticou a 
conduta tipificada no art. 317 do Có-
digo Penal, e portanto, praticou o de-
lito de corrupção passiva, com pena 
de 2 a 12 anos”, escreveu o delegado 
Bernardo Guidali Amaral na conclu-
são do relatório, segundo reportagem 
do jornal O Globo.

O inquérito foi enviado ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) e fi-
cará sob a análise da Procuradoria-
Geral da República, que decidirá 
sobre o oferecimento de denúncia 
neste caso.

De acordo com a investigação, 
doleiros ouvidos pela PF confirma-
ram ter viabilizado recursos para 
operadores de Aécio, utilizando o 
esquema de Dario Messer, o “do-
leiro dos doleiros” preso pela Lava 
Jato do Rio. 

A PF acusa Aécio, o empresá-
rio Alexandre Accioly, compadre e 
amigo de juventude do tucano, e o 
ex-diretor de Furnas Dimas Toledo, 
pelos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro.

Bancos recebem 11 vezes mais
que população mais pobre
Guedes anuncia 
cupons para 
informais, e BC 
injetará US$ 31 
bi em instituições 
financeiras

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, confirmou que o governo 
distribuirá cupons, no valor médio 
de R$ 191, a pessoas sem assistên-
cia social e à população que desistiu 
de procurar emprego. O pagamento 
será feito por três meses e totalizará 
uma despesa de R$ 15 bilhões.

Também nesta quarta-feira, 
o Banco Central (BC) anunciou 
que passará a comprar títulos so-
beranos do Brasil denominados 
em dólar (global bonds) das ins-
tituições financeiras nacionais. A 
operação é com compromisso de 
revenda (repo). O estoque desses 
títulos é de US$ 31 bilhões (R$ 
161 bilhões).

Essa é a primeira vez desde 2008, 
época da crise financeira interna-
cional do subprime, que o BC faz 
esse tipo de operação. A operação 

aumenta a liquidez no mercado no 
atual momento de crise agravado 
pela pandemia da Covid-19.

Em nota, o BC informou que os 
títulos serão comprados com descon-
to de 10% em relação aos preços de 
mercado. “A medida entra em vigor 
nesta data (18/3), e visa a garantir o 
bom funcionamento dos mercados”.

Os cupons para os mais vulne-
ráveis – os pobres, não os bancos 
– terão valor equivalente ao do Bol-
sa Família (de R$ 89 a R$ 205 por 

mês) e poderão ser retirados por 
pessoas inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo 
Federal, desde que o beneficiário 
não receba nenhum benefício social, 
como o Bolsa Família e o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC).

O ministro da Economia expli-
cou que os R$ 15 bilhões virão do 
espaço fiscal a ser aberto no Orça-
mento Geral da União pelo decreto 
de estado de calamidade pública, 
que elimina a necessidade de cum-

primento da meta fiscal de déficit 
primário de R$ 124,1 bilhões pelo 
governo federal neste ano.

Ele declarou que a aprovação 
pelo Congresso do decreto é es-
sencial para evitar um contingen-
ciamento (bloqueio) de verbas nos 
próximos dias, que poderia chegar 
a R$ 40 bilhões num cenário de 
crise econômica. Guedes prometeu 
anunciar novas medidas de conten-
ção dos impactos da crise a cada 48 
horas.

Rio decreta emergência e 
Niterói fecha praias e comércio

A Prefeitura do Rio de Janeiro de-
cretou nesta quarta-feira situação de 
emergência no município por causa 
da pandemia de coronavírus (Co-
vid-19). O decreto foi publicado no 
Diário Oficial do Município, um dia 
depois da declaração de situação de 
emergência no Estado do Rio.

Com a medida, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde fica autorizada a, 
entre outras coisas, entrar em pro-
priedades particulares para prestar 
socorro e fazer a evacuação e tam-
bém usar qualquer um desses bens 
em caso de necessidade.

A Secretaria também poderá 
promover a mobilização de outros 
órgãos do município para atuar na 
redução dos impactos da epidemia 
na cidade e convocar profissionais 

de saúde inativos.
O decreto também dispensa li-

citação para a compra de bens e 
aquisição de serviços referentes ao 
controle da epidemia. Até terça-fei-
ra, foram confirmados 31 casos de 
coronavírus na cidade do Rio.

A partir desta quinta-feira, a Pre-
feitura de Niterói, na região metropo-
litana do Rio, vai bloquear os acessos 
às 15 praias da cidade, entre elas, 
Icaraí, Camboinhas, Piratininga, Ita-
coatiara, Itaipu, além de determinar 
o fechamento de shoppings, centros 
comerciais, restaurante e clubes. Es-
sas medidas se somam a outras já 
adotadas para conter a disseminação 
do novo coronavírus em Niterói. O 
prefeito Rodrigo Neves assinou o 
decreto com as novas determinações.

Carolina Antunes/PR

Bolsonaro e ministros, de máscara, anunciam as medidas de emergência

BC reduz Selic a 3,75%, mas 
empresários queriam mais

Em meio à crise econômica de-
corrente da pandemia do coronaví-
rus, o Banco Central (BC) diminuiu 
os juros básicos da economia pela 
sexta vez seguida. Por unanimida-
de, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) reduziu a taxa Selic para 
3,75% ao ano, com corte de 0,5 
ponto percentual.

A decisão surpreendeu os ana-
listas financeiros. Segundo a pes-
quisa Focus do BC, a maior parte 
dos agentes econômicos esperava 
a redução dos juros básicos para 
4% ao ano nesta reunião e um corte 
adicional, para 3,75%, antes do fim 
de 2020.

Em comunicado, o Copom justi-
ficou que os dados apontavam para 
uma recuperação gradual da econo-
mia, mas que os parâmetros atuais 
ainda não refletem o agravamento 
da crise provocada pelo coronaví-
rus. Entre os fatos imprevistos, o 
BC citou a desaceleração significa-
tiva do crescimento global, a queda 
do preço das commodities (bens 

primários com cotação internacio-
nal) e o aumento na volatilidade 
dos ativos financeiros.

A decisão do Federal Reserve – 
Banco Central norte-americano – e 
dos principais bancos centrais do 
planeta, que reduziram juros nas 
maiores economias mundiais nos 
últimos dias, abriu espaço para a 
redução maior que o esperado. Nos 
Estados Unidos, os juros básicos 
foram zerados na noite de domin-
go, para baratear o crédito na maior 
economia do planeta em meio à 
ameaça de recessão econômica 
global.

Com a decisão desta quarta-
feira, a Selic está no menor nível 
desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. 

O corte de 0,5 ponto percentual 
da taxa Selic foi correto e necessá-
rio, avaliam entidades do setor pro-
dutivo. Parte das entidades, no en-
tanto, pede cortes mais agressivos 
para conter os efeitos da pandemia 
do coronavírus sobre a economia.

Para a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), o BC agiu de 
forma correta ao acompanhar os 
principais bancos centrais mun-
diais e reduzir a taxa Selic. A asso-
ciação, no entanto, considerou que 
a autoridade monetária não foi tão 
ousada como o Fed.

Para a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o corte de 0,5 
ponto percentual vai no sentido 
correto. Entretanto, a entidade ava-
lia que o impacto da Covid-19 so-
bre a atividade econômica nacional 
e mundial exige um afrouxamento 
monetário mais agressivo por parte 
do Banco Central brasileiro.

 “Há necessidade de reduções 
adicionais da Selic. A medida tem 
impacto direto sobre a situação fi-
nanceira das empresas, que tende a 
se deteriorar durante o período pela 
queda na produção e nas vendas 
devido às restrições de circulação 
preventivas”, afirmou em comuni-
cado o presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade.

Câmara aprova decreto de calamidade pública
O plenário da Câmara dos Deputa-

dos aprovou na noite desta quarta-fei-
ra, por votação simbólica, o pedido do 
Governo Federal para declaração de 
estado de calamidade pública no país. 
O projeto foi encaminhado para vota-
ção no Senado, onde precisa de pelo 
menos 41 votos para ser aprovado.

A declaração de estado de cala-
midade pública é uma medida inédi-
ta em nível federal. Na mensagem, 
o governo pede que seja dispensado 

de atingir a meta fiscal, entre outras 
medidas, para combater a pandemia.

“A crise é muito grande. O mais 
importante: a decretação de cala-
midade abre espaço fiscal, abre 
espaço para o governo aplicar mais 
recursos para a saúde. A gente sabe 
que os R$ 5 bilhões eram poucos 
recursos para área de saúde. Esta-
dos e municípios precisam de mais 
recursos”, afirmou o presidente da 
Câmara, deputado Rodrigo Maia 

(DEM-RJ). “A decretação de cala-
midade abre espaço fiscal para que 
a gente trate do enfrentamento do 
coronavírus do ponto de vista da 
saúde pública, da economia, da área 
social – em relação aos brasileiros 
mais vulneráveis”, acrescentou.

Neste ano, o Orçamento sancio-
nado pelo presidente Jair Bolso-
naro prevê um déficit primário de 
R$ 124,1 bilhões como meta fiscal 
para o Governo Central.
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Covid-19 é um vírus RNA 
(ácido ribonucleico) com 
alta capacidade de mutação 
e transmissão. Os vírus são 
seres muito simples e peque-
nos (medem menos de 0,2 
µm), podem ser observados 
somente através da micros-
copia eletrônica e são for-
mados basicamente por uma 
cápsula proteica envolvendo 
o material genético. Os vírus 
só se desenvolvem parasi-
tando uma célula utilizando 
o sistema de reprodução de 
seu hospedeiro.

Recentemente, a epide-
mia provocada Covid-19, 
que se iniciou na China, 
transformou-se em pande-
mia que está se espalhando 
com grande velocidade em 
todos os continentes, modi-
ficando hábitos e comporta-
mentos, provocando pânicos 
econômicos, abalando as 
estruturas sociais que prova-
velmente terão a duração de 
alguns meses. O planeta está 
em alerta. Certamente, com 
medidas adequadas – isola-
mento social – e os avanços 
científicos – vacinas – volta-
remos à normalidade.

Vale a pena assinalar que 
um ser extremamente sim-
ples, um vírus, pode provo-
car tremendas consequências 
à espécie mais complexa da 
natureza, o ser humano. Sob 
o ponto de vista biológico, 
esses extremos têm intera-
ções profundas, revelando 
as interdependências absolu-
tamente importantes e vitais 
na natureza. Não é a primei-

ra vez que uma pandemia 
provoca uma inflexão nos 
costumes da humanidade. 
Esses registros podem ser 
conhecidos na obra de Ste-
fan Cunha Ujvari A história 
da humanidade contada pe-
los vírus (Editora Contexto).

A Covid-19 surge em um 
momento difícil e preocupan-
te para a civilização humana. 
O cenário é triste. Boa parte 
dos seres humanos vivem 
em condições miseráveis, 
um contingente enorme de 
desnutridos, desigualdades 
sociais vergonhosas, preven-
ção e assistência à saúde ina-
dequadas, migrantes tratados 
como animais, guerras abo-
mináveis, culturas ancestrais 
em extinção, atitudes sem 
ética, violência desenfreada, 
uso não racional dos recursos 
naturais, poluição crescente, 
aceleração das mudanças cli-
máticas etc.

Sem diminuir a importân-
cia das ações e as consequ-
ências da pandemia provo-
cada pela Covid-19, gostaria 
de compartilhar algumas re-
flexões com os leitores. Sen-
do o índice de mortalidade 
maior nas pessoas com mais 
idade, as políticas públicas 
para a velhice voltaram à 
tona. Que bom.

O isolamento social, que 
estamos iniciando e será 
longo, certamente propor-
cionará momentos ímpares 
para a reflexão familiar e 
individual. A ausência em 
reuniões sociais, em eventos 
culturais, esportivos e outros 

serão substituídos por mo-
mentos de reflexão sobre o 
passado, o presente e o fu-
turo de cada um de nós e de 
todos. Será um verdadeiro 
retiro. Essas reflexões pode-
rão indicar como podemos 
nos transformar e agir para 
que todos possamos ter uma 
vida virtuosa.

A interrupção das ativida-
des escolares, sem dúvida, 
causará atrasos na aprendi-
zagem, que poderão ser recu-
perados posteriormente. No 
entanto, para aquelas crian-
ças cuja refeição na escola é 
a mais importante do dia, o 
dano será s imediato. A ini-
ciativa de ser fornecido dia-
riamente um kit de alimenta-
ção para essa criança é uma 
proposta positiva. Quem 
sabe, poder-se-ia pensar em 
fornecer um kit alimentação 
para toda a família.

Uma ação semelhante 
poderia ser pensada aos tra-
balhadores que obrigatoria-
mente serão afastados e fica-
rão isolados durante a crise. 
As camadas sociais mais 
vulneráveis serão atingidas. 
Que bom se começarmos 

a pensar e introduzir ações 
para minimizar o sofrimen-
to dos que tem menos. Essa 
cultura humanitária poderia 
persistir após a crise.

Hoje tomei conhecimen-
to que jovens no Brasil e 
no exterior se dispõem de 
forma espontânea a auxiliar 
as pessoas com mais idade 
a fazerem compras em um 
supermercado ou farmácia. 
Que beleza. Isso demonstra 
quanta bondade e solidarie-
dade existem escondidas nos 
seres humanos.

Assisti a um vídeo, grava-
do na Itália, onde as pessoas 
nas janelas ou nas varandas 
cantam juntos. Essas pesso-
as, provavelmente, devido à 
correria desenfreada na cul-
tura ocidental, mal se cum-
primentavam. O isolamento 
social construindo pontes 
sociais. Que maravilha.

Sem ter a mínima vocação 
de ser profético, existe uma 
real possibilidade de termos 
uma inflexão positiva nas re-
lações humanas provocadas 
pela Covid-19. Apesar da 
dor e sofrimentos de muitos, 
aprenderemos muito com a 
pandemia que atravessamos. 
Quando a essa tempestade 
terminar teremos a perspec-
tiva de um mundo melhor e 
mais justo. Oxalá.

  Isaac Roitman
Professor emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do 

CNPq e membro da Academia 
Brasileira de Ciências.
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escondida nos seres humanos

Atenção: gente perigosa

Setor aéreo brasileiro 
enfrenta um 
‘coronavírus’ por ano

A comparação feita recen-
temente por certo jornalista 
entre as possíveis consequ-
ências da troca de brasileiros 
por japoneses no sentido da 
construção do futuro brasi-
leiro --parecer divulgado nas 
mídias que alcançam o povo 
– foi uma infeliz, porém re-
veladora, manifestação equi-
vocada de um cérebro que 
entendemos bem limitado, 
seja no contexto histórico, 
seja no antropológico.

Quem conhece um pouco 
da história japonesa, mor-
mente a mais antiga e a da 
primeira metade do sécu-
lo XX, identifi ca um povo 
submisso a lideranças do-
minadoras bárbaras que o 
levaram a atrocidades e to-
tal desrespeito ao exercício 
da solidariedade para com 
os demais povos. Que diga 
a história dos vizinhos asiá-
ticos antigos e a do período 
que antecedeu 1945...

Por outro lado, negar a 
capacidade benfazeja desse 
caráter de submissão, que 
foi capaz de reerguer – de-
pois da tragédia nuclear 
mutiladora – uma nação des-
troçada, cuja natureza não 
lhe premiou com a água es-
sencial nem com as riquezas 
eleitas pela ambição do ser 
humano, seria – semelhante-

mente àquela manifestação 
– um rompante de extrema 
ignorância dos fatos. Porém, 
valer-se do valor do caráter 
daquela cultura para espezi-
nhar as qualidades positivas 
do povo brasileiro é maldade 
que esconde outras inten-
ções, daí o caráter revelador 
da manifestação.

Nas rodas populares – 
sem apelar para a ciência 
de um Suassuna – o povo 
brasileiro é reconhecido 
como um povo bom, capaz 
de proezas nos campos so-
ciais e humanos e, em que 
pesem suas inúmeras dife-
renças regionais agravadas 
pelo despreparo educacional 
e intelectual produzido pelos 
desgovernos, alcança desta-
que também no campo tec-
nológico do desenvolvimen-
to, com exemplos que nos 
reservaremos deixar para co-
mentar em outros trabalhos.

E para que tal omissão mo-
mentânea não gere um vazio 
nessa nossa atual considera-
ção, lembremos somente dos 
feitos da Petrobrás, reconhe-
cidos em todo o mundo e 
premiados exaustivamente 
por segmentos idôneos da 
Ciência Universal.

Naquele jornalista, de 
passado bem conhecido dos 
tempos nos quais transitava 

na mídia dominadora e sub-
serviente do poder excepcio-
nal, jamais fi cou oculta uma 
tendência intelectual no trato 
das coisas de interesse na-
cional, o que, por si só, já o 
identifi cara como alguém de 
pensamento excludente, para 
cujo raciocínio não cabia le-
var em conta pensamentos 
libertários que tangencias-
sem, pelo menos, teorias de 
cunho mais social.

Seu compromisso – fi el ao 
da empresa jornalística que o 
acolhia à época e ao regime 
de censura prevalecente – 
pintava com uma máscara de 
sobriedade um mundo mara-
vilhoso de Brasil democráti-
co (!), de crescimento expo-
nencial e de vida justa aos 
seus fi lhos.

Hoje, em intervenções 
que lhe são garantidas pela 
mídia pós-moderna e por 
patrocinadores capazes de 

mantê-lo, torna público o 
seu tradicional desamor para 
com o povo e sua cultura, ro-
tulando-o diretamente como 
incapaz de tratar de seu futu-
ro, salvo se transformações 
de caráter cultural intercon-
tinental – como as de um 
milagre de metamorfose ja-
ponesa – forem processadas.

Por ora, fi camos na sim-
ples consideração do comen-
tário esdrúxulo, mas vamos 
permanecer atentos na busca 
do que tenha sido a intenção 
do jornalista. Sabemos que 
há um propósito por trás da 
infelicidade da manifestação. 
Sabemos que ela é ofensiva e 
desmoralizante. Sabemos que 
os lobos se travestem de cor-
deiros. Sabemos que os adver-
sários do povo prevalecem-se 
dos momentos propícios para 
fi ngir que estejam trocando de 
camisa – às vezes, até pedindo 
perdão – assumindo com ati-
tudes demagógicas o perfi l de 
nacionalistas a partir de gestos 
que venham servir de suporte 
às futuras entregas de caráter 
alienígena.

Essa gente sempre foi e 
continua perigosa...

  Edson Monteiro
Engenheiro, professor e 

escritor, é conselheiro do 
Clube de Engenharia.

Os impactos da Co-
vid-19 na economia já 
estão na mesa. Segundo 
estimativas recentes da 
Icao (International Civil 
Aviation Organization), 
agência especializada das 
Nações Unidas, a perda de 
receita do setor aéreo deve 
ser de US$ 5 bilhões entre 
as 70 companhias que já 
anunciaram cancelamento 
de seus voos internacio-
nais no primeiro trimestre.

Significa que cerca de 
20 milhões de pessoas dei-
xarão de viajar em todo 
mundo, apenas nos três 
primeiros meses do ano. 
Além de repensar desti-
nos, frotas, tripulação e 
contingências, as compa-
nhias precisarão identi-
ficar quais tarifas devem 
ser praticadas a fim de não 
desestimular ainda mais o 
desejo ou a necessidade de 
viagem.

Curioso é que no Brasil 
temos cerca 25 milhões 
de assentos vazios anual-
mente, quase 10 pontos 
percentuais maior compa-
rado à taxa de ociosidade 
do mercado americano. 
Ou seja, podemos dizer 
que o setor aéreo brasilei-
ro sente o impacto de uma 
Covid-19 todo ano! Não é 
à toa que o setor registrou 
prejuízo em sete dos últi-
mos dez anos.

Quem trabalha com 
gerenciamento de recei-
ta sabe que em momen-
to de picos de demanda, 
tanto para cima quanto 
para baixo, as regras de 
preços não costumam 
funcionar tão bem assim. 
Nesses momentos fatores 
emocionais – de medo ou 
euforia, p.e. – estão ron-
dando a cabeça dos con-
sumidores e a dinâmica 
de compra muda comple-
tamente.

Quando uma crise des-
sas acontece, isso fica evi-
dente. Mas independente 
de crises, os resultados 
anuais do setor já deve-
riam ser suficientes para 
que as companhias encon-
trassem novas formas de 
vender tarifas mais ade-
quadas à economia local, e 
assim, aumentar a taxa de 
ocupação das aeronaves 
com segurança.

Se as cias aéreas brasi-
leiras conseguissem ven-
der a metade desses assen-
tos ociosos por uma tarifa 
média de R$ 350, teriam 
um incremento de mais de 
R$ 4,3 bilhões no caixa, 
com 12,5 milhões de no-
vas viagens divididos em 
novos clientes e/ou mais 
viagens/ano por passagei-
ro.

Sabemos que as cias aé-
reas já investem em ações 
comerciais, de marketing 

e em revenue management 
cada vez mais informati-
zadas no intuito de iden-
tificar, clusterizar e fideli-
zar seus clientes. Mas por 
que ainda não conseguem 
otimizar estes milhares de 
assentos?

Porque seu sistema de 
vendas entre canais e po-
líticas de preços/descontos 
são praticamente os mes-
mos há mais de 50 anos. 
Embora muitos esforços 
em aprimorar esses siste-
mas estejam sendo feitos, 
inclusive utilizando Inteli-
gência Artificial.

Mas quando a arquite-
tura de vendas não muda, 
o que a IA pode fazer é 
otimizar processos anti-
gos. Por mais que você use 
tecnologias avançadas, se 
você não olhar para o mo-
delo de negócios (receita 
e vendas principalmente) 
você estará fazendo mais 
do mesmo.

Algumas cias aéreas, 
por exemplo, avançam 
em análises por CPF para 
distinguir venda direta 
da indireta ou corpora-
tivo do lazer e oferecer 
viagens/preços perso-
nalizados para viajantes 
frequentes. Ajuda, mas 
será que é suficiente para 
preencher 25 milhões de 
assentos/ano ociosos? Os 
números do setor mos-
tram que não.

Na dinâmica econômi-
ca de hoje, com viajantes 
hiperconectados e dados 
na nuvem, é possível criar 
modelos de análise em 
tempo real, previsões mais 
apuradas e decisões mais 
assertivas em todo o perí-
odo de venda de cada voo, 
aumentando o número de 
viagens/ano por passagei-
ro, elevando o yield e o 
ticket médio em todos os 
voos.

Possível? Sim. Fácil? 
Claro que não. Estamos 
falando em mudar um pro-
cesso estabelecido há mais 
de 50 anos. Por isso, preci-
samos de empresas aéreas 
capazes de tomar decisões 
mais ousadas e inovadoras 
com investimentos reais 
para terem resultados dife-
rentes e saberem navegar 
(ou voar) em momentos 
como esse.

Se isso não acontecer, 
os próximos dez anos se-
rão iguais aos últimos dez, 
independentemente de no-
vas crises. Será que é isso 
que as cias aéreas querem? 
Quem sairá na frente?

  Eduardo Ibrahim
Professor da SingularityU 
Brazil e CTO da Trafega.

com

  Renato Melo
CEO da Trafega.com
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE

COOPERATIVA COOPBANCARJ
CNPJ 28.456.015/0001-88 / NIRE 33400055853

O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANCARJ, no uso de 
suas   atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados  Associados   
para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a 
serem realizadas em nossa sede no dia 30 de março 2020 em primeira 
convocaçao as 18h e 30 min com a presença de 2/3 (dois terços) do nú-
mero  total dos Cooperados Associados, em segunda às 19 h e 30 min 
com metade mais 01 (um) do número total de   Cooperados   Associados 
e em terceira e  última  às  20 h e 30 min  convocaçao com a presen-
ça   mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as 
seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária: 
Extraordinária: - Saída de Cooperados Associado; - Exclusão de Coope-
rado Associado; - Extinção de Cargo na Diretoria; - Reforma Estatutária. 
Ordinária: - Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 
- Relatório de Gestão; - Balanço Patrimonial; - Demonstração das So-
bras ou Perdas Apuradas no Exercício do ano de 2019; - Destinação das 
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do ano de 2019; - Eleição dos 
Membros do Conselho Fiscal; Rio de Janeiro/RJ, 19 de Março de 2020.

DIRETOR PRESIDENTE
ROBERTO CARLOS BRAGA SOARES

COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOBERJ COOPERATIVA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CNPJ 16.606.817/0001-48, no
uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
cooperados  para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária 
a realizar-se à rua Fonte da Saudade, 247/504, Lagoa, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 22471-211, por não haver acomodação suficiente na sede social, no 
dia 31/03/2020, às 18:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados em 
1ª convocação, às 19:00 horas, com a presença de metade mais um dos 
cooperados, em 2ª convocação; ou às 20:00 horas, com a presença de, 
no mínimo, 10(dez) cooperados, em 3ª e última convocação. Assuntos:
AGO – 1. Discussão do Balanço Patrimonial, DRE, Parecer do conselho 
fiscal, Destinação de Sobras/Perdas, leitura, discussão e julgamento do 
relatório de administração, GEFIPS e RAIS negativa do exercício de 2019, 
prestação de contas do exercício social encerrado em 2019; 2-Eleição/
Posse do Conselho Fiscal; 3- Assuntos Gerais, e AGE – 1- Eleição/Posse 
do novo quadro Diretor. RIO DE JANEIRO, 19 DE MARÇO DE 2020.

IVAN RICARDO DE SOUZA – PRESIDENTE

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04  / NIRE: N° 33300026720

Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários 
S A conforme artigo 124 e 123 a) V da Lei  6.404/76 para comparecerem a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida das Américas, 
n° 700 , 2° andar, em frente a loja  219 R, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, Cep 22 640-100 no dia 30/03/2020 às 8 hs para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia;  Foram feitas  publicações em cumprimento art 
106 item 1 da lei 6.404/76  dias 6,7, 10 de fevereiro de 2020  por deter-
minação  assembleia de 18/12/2019 registrada na JUCERJA, e fixado o 
prazo em 15/03/2020 para que acionistas Longueuil Sociedad Anonima e 
Keadew Holding Sociedad Anonima comprovassem o pagamento, mas 
estas não se apresentaram, a assembleia decidirá o cancelamento defi-
nitivo dos títulos múltiplos de ações n°003 e 004 por falta de pagamento, 
que fazer com as ações. Ass K-Plan Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal.

Aquila Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.206.296 - CNPJ/MF Nº 10.453.237/0001-81

Extrato da  21ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as 
sócias aprovaram, a redução do capital social, de R$ 61.388.718,00 para R$ 
500,00, sendo a redução de R$ 61.388.218,00 mediante a redução proporcio-
nal do número de quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A re-
dução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo no valor 
de R$ 5.653.279,00, bem como o restante será devolvido em dinheiro às só-
cias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Parti-
cipações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devolu-
ção de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer pagamen-
to em decorrência de sua participação minoritária no capital social. A redução 
implicará a diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser 
de 500 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada 
a Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro, 16.03.2020. Sócias: Even 
Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

IGP-M sobe para 0,99% na 2ª prévia de março
O Índice Geral de Preços 

- Mercado (IGP-M) variou 
0,99% no segundo decêndio 
de março. No segundo decên-
dio de fevereiro, este índice 
não apresentou variação. O 
Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA) passou de 
-0,15% no segundo decêndio 
de fevereiro para 1,41% no 
segundo decêndio de março. 
Na análise por estágios de 
processamento, os preços dos 
Bens Finais subiram 0,97% 
em março, após cair 1,18% 
em fevereiro. A maior con-
tribuição para este resultado 
partiu do subgrupo alimentos 
processados, cuja taxa passou 
de -3,29% para 1,47%.

O índice referente a Bens 
Intermediários variou -0,03% 
no segundo decêndio de mar-
ço, ante -0,12% no mesmo 

período de fevereiro. O des-
taque coube ao subgrupo ma-
térias e componentes para a 
manufatura, cuja taxa passou 
de 0,49% para 1,45%.

A taxa do grupo Matérias-
Primas Brutas foi de 0,92% no 
segundo decêndio de feverei-
ro para 3,45% em igual perí-
odo em março. Contribuíram 
para o movimento do grupo 
os seguintes itens: soja (em 
grão) (-3,34% para 3,50%), 
bovinos (-2,23% para 4,11%) 
e café (em grão) (-7,33% 
para 8,34%). Em sentido 
oposto, destacam-se os itens 
milho (em grão) (4,63% para 
3,02%), mandioca (aipim) 
(5,49% para 1,88%) e leite in 
natura (3,48% para 1,94%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor (IPC) variou 0,04% 
no segundo decêndio de mar-

ço, ante 0,25% no mesmo pe-
ríodo de coleta de fevereiro. 
Cinco das oito classes de des-
pesa componentes do índice 
registraram decréscimo em 
suas taxas de variação: Edu-
cação, Leitura e Recreação 
(1,44% para -1,04%), Trans-
portes (0,15% para -0,01%), 
Despesas Diversas (0,16% 
para -0,04%), Saúde e Cui-
dados Pessoais (0,41% para 
0,33%) e Habitação (-0,08% 
para -0,13%). Nestas classes 
de despesa, os maiores recu-
os foram observados nas ta-
xas dos itens: passagem aérea 
(4,95% para -11,24%), gasoli-
na (-0,42% para -0,95%), tari-
fa postal (6,80% para 3,57%), 
artigos de higiene e cuidado 
pessoal (0,69% para 0,32%) 
e eletrodomésticos e equipa-
mentos (-0,15% para -0,38%).

É hora de detonar as reformas
A crise deflagrada pelo coronavírus desmoralizou 

a defesa do Estado mínimo. Quem criticava, passou a 
ardorosamente defender a intervenção estatal para evi-
tar uma quebradeira geral, com os governos assumindo 
pagamentos de salários e perdas nas bolsas. Os serviços 
de saúde públicos, esses paquidermes perdulários, são os 
que seguram a assistência à população.

No Brasil, o SUS mostra sua importância, apesar de 
todos os cortes de verbas. Hospital privado de Brasília 
transferiu o paciente no primeiro caso diagnosticado de 
coronavírus no país para o serviço público; em São Pau-
lo, quatro mortes no estabelecimento privado levaram a 
prefeitura a questionar a operadora.

Na área financeira, os bancos estatais – Caixa e BB 
– foram convocados para dar suporte a instituições que 
passam por dificuldades. É Paulo Guedes fazendo tudo 
aquilo que ele e sua turma criticaram nos governos pas-
sados, especialmente nos petistas.

Esse quadro mostra a importância do Estado e os es-
tragos que as políticas liberais xiitas causaram no país 
e causarão ainda mais se forem mantidas. Ao contrário 
do que defendem os executores dessas políticas e seus 
seguidores na mídia – a criticada Globo entre eles – não 
é hora de insistir nas reformas. Pelo contrário, é o mo-
mento de enterrar essas ideias, a começar pelo Teto dos 
Gastos não financeiros.

Um país – mais ainda os emergentes – não podem 
abrir mão de um Estado presente. A crise demonstra isso. 
Não querer enxergar não significa que não é a realidade.

É hora de testes
Ao contrário do que insistem o Ministério da Saúde e 

as secretarias estaduais, o teste em massa da população 
– como feito na Coreia do Sul – salva vidas e reduz os es-
tragos econômicos provocados pela paralisação das ativ-
idades, com o confinamento das pessoas em suas casas.

Na pequena cidade de Vò, no norte da Itália, onde 
ocorreu a primeira morte por coronavírus no país, todos 
os 3.300 habitantes – incluindo pessoas assintomáticas 
– foram examinadas. O estudo científico, realizado pela 
Universidade de Pádua, com a ajuda da região de Veneto 
e da Cruz Vermelha, visou descobrir a dinâmica de trans-
missão e as categorias de risco.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o estudo 
demonstra como os cientistas podem neutralizar a propa-
gação da Covid-19. Quando a pesquisa começou, em 6 
de março, havia 90 infectados em Vò. Há dias, não há 
novos casos. Os pesquisadores explicaram que haviam 
testado os habitantes duas vezes e que o estudo levou 
à descoberta do papel decisivo na disseminação da epi-
demia de coronavírus em pessoas assintomáticas.

Coletiva
Algumas observações sobre a coletiva de Bolsonaro e 

cia.: o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o 
Brasil foi afetado no início de 2019, por causa da crise 
argentina. Na verdade, a economia da Argentina estava 
com graves problemas mais de um ano antes.

O ministro Mandetta admitiu que o Governo Federal 
não comprou ambulâncias em 2019.

Pneu furado
Há 19 dias, o monotrilho paulista está fora de ope-

ração. A construção da Linha 15-Prata do metrô ficou 
a cargo da canadense Bombardier. A promessa era um 
sistema mais econômico e de construção mais rápida que 
os trens subterrâneos, mas não conseguiu ser nem uma 
coisa, nem outra. A Linha 15-Prata é recordista em falhas 
no sistema metroviário. A cada quatro horas de operação, 
uma é atípica.

Imagina o escândalo na mídia tupiniquim se a respon-
sável pelo fiasco fosse alguma estatal brasileira.

Marmitão
As medidas adotadas até agora no Brasil visam muito 

mais a classe média e média/alta. Os trabalhadores de 
mercados, postos, motoristas de aplicativos, camelôs e 
tantos outros que não cabem no sistema ‘home office’ 
continuam expostos.

Rápidas
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) adiou a 

aplicação das provas do Exame de Suficiência 1/2020, 
previstas para ocorrerem em 19 de abril de 2020. Nova 
data será informada em consulplan.net ou cfc.org.br *** 
A Uerj adiou a temporada da peça A Corrida do Ouro,
que aconteceria nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28. As no-
vas datas ainda não foram confirmadas *** Confirmada 
a segunda edição da Feira Virtual Senac RJ, plataforma 
online de oferta de empregos e estágios em empresas 
parceiras do projeto, de 23 a 27 de março. Pré-registo 
dos candidatos em rj.senac.br/feiravirtual

Pandemia pode destruir até
25 milhões de empregos
OIT pede medidas 
urgentes para 
reduzir efeitos do 
vírus no mercado 
de trabalho

A pandemia de coronaví-
rus pode desencadear uma 
crise econômica global, des-
truindo até 25 milhões de 
empregos em todo o mundo, 
se os governos não agirem 
rapidamente para proteger 
os trabalhadores do impacto, 
alertou a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) 
nesta quarta-feira.

“No entanto, se virmos 
uma resposta coordenada 
internacionalmente, como 
aconteceu na crise finan-
ceira global de 2008/9, o 
impacto no desemprego 
global poderá ser significa-

tivamente menor”, afirmou 
a OIT.

A organização pediu me-
didas urgentes, em larga 
escala e coordenadas para 
proteger os trabalhadores 
em seu local de trabalho, es-
timular a economia e apoiar 
empregos e renda.

Tais medidas devem in-
cluir a extensão da proteção 
social e apoio à retenção de 
empregos por meio de jorna-
da reduzida ou licença remu-
nerada, além de benefícios 
financeiros e fiscais, inclu-
sive para micro, pequenas e 
médias empresas, acrescen-
tou a OIT.

Com base em diferentes 
cenários para o impacto da 
pandemia sobre o cresci-
mento econômico global, o 
desemprego global estimado 
pela OIT aumentaria entre 
5,3 milhões (cenário “bai-
xo”) e 24,7 milhões (cenário 
“alto”). Em comparação, a 
crise financeira global de 
2008/9 aumentou o desem-

prego global em 22 milhões 
de pessoas.

“Isso não é mais apenas 
uma crise global de saúde, é 
também uma grande crise no 

mercado de trabalho e eco-
nômica que está causando 
um enorme impacto nas pes-
soas”, disse o diretor-geral 
da OIT, Guy Ryder.

Ryder alerta para enorme impacto na economia

Governo permitirá que empresas 
reduzam até 50% dos salários

Sob a justificativa de fa-
zer frente à crise econômica 
gerada pela pandemia do co-
ronavírus, o governo editará 
uma medida provisória que 
modifica, temporariamente, 
regras previstas pela Conso-
lidação das Leis Trabalhistas 
(CLT).

Segundo apurou o jornal 
Estado de São Paulo, essas 
medidas preveem a redução 
em até 50% da jornada e do 
salário dos trabalhadores, o 
que terá que ser acordado 

entre empregado e empre-
sa. Poderá haver suspensão 
do contrato de trabalho, 
desde que o pagamento de 
metade do valor seja man-
tido.

O valor pago ao trabalha-
dor não poderá ser inferior 
ao salário mínimo e não 
poderá haver suspensão do 
salário-hora.

Chamado de “Programa 
Antidesemprego”, o paco-
te que flexibiliza a legisla-
ção trabalhista em vigor e 

suprime, ainda que provi-
soriamente, direitos adqui-
ridos pelos trabalhadores, 
contempla ainda ações para 
simplificar o teletrabalho e 
a utilização de banco de ho-
ras, além da antecipação de 
férias.

“São instrumentos que 
oferecem agilidade e fle-
xibilidade para empresas e 
trabalhadores”, explicou o 
secretário de Trabalho, Bru-
no Dalcomo.

Medo de 
coronavírus 
não tira Cabral 
da cadeia

O juiz federal Fabio Sou-
za, do Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região negou 
nesta quarta-feira o pedido 
de relaxamento da prisão do 
ex-governador do Rio de Ja-
neiro, Sergio Cabral. Ele foi 
condenado a 45 anos de pri-
são e nove meses de reclusão 
pelas investigações da Ope-
ração Calicute, um desdobra-
mento da Lava Jato.

A defesa de Cabral alegou 
a pandemia do novo coro-
navírus, a crise sanitária e o 
colapso no sistema carcerário 
do Rio de Janeiro – e por isso, 
pedia a substituição da prisão 
pela obrigação de compare-
cer periodicamente em juízo, 
a proibição de ausentar-se da 
comarca e o recolhimento do-
miciliar no período noturno e 
nos dias de folga (quando o 
réu tenha residência e traba-
lho fixos). Em sua decisão, o 
juiz Fabio Souza, convocado 
por conta do plantão judiciá-
rio nesta época, entendeu que 
não existem dados concretos 
da disseminação do vírus no 
sistema penitenciário, princi-
palmente no Complexo Peni-
tenciário de Gericinó, onde o 
ex-governador está preso.

Segundo o magistrado, 
“ainda continuam presen-
tes os pressupostos em que 
baseado o decreto de prisão 
preventiva”, concluiu. Em-
bora preso preventivamente, 
Cabral já soma 282 anos de 
prisão em condenações de 
primeira instância.
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Imóveis vendidos pela Caixa
O leiloeiro Wilkerson Machado dos Santos está à frente 

do atual pregão da Caixa (Caixa Econômica Federal – fi-
nanceira), que será realizado nesta segunda-feira (23) às 
11h, de forma online e presencial, na Rua do Passeio, 38 e 
40, Torre 3, 7º andar, Centro (RJ), conforme edital. Imóveis 
recebidos em garantia de alienação fiduciária, nos contra-
tos inadimplentes do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Os imóveis que tenham ação judicial, haverá o risco de 
evicção sob responsabilidade da Caixa, sendo o contrato 
que for assinado com o licitante se resolverá de pleno di-
reito – a Caixa devolverá ao adquirente os valores por ele 
despendidos na presente transação, quais sejam, os valores 
relativos à aquisição do imóvel, como caução, sinal, pres-
tação, ou o valor total, se for o caso, bem como as demais 
despesas cartorárias, tributárias, condominiais e, ainda, o 
valor referente às benfeitorias úteis e/ou necessárias reali-
zadas após a data de aquisição do imóvel – sabendo-se que 
evicção não gera indenização por perdas e danos.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que sa-
tisfaçam as condições estabelecidas, e os interessados 
que desejarem contar com financiamento Caixa deverão 
submeter-se à análise de risco de crédito junto a qualquer 
agência ou parceiro CCA, sujeita à aprovação do crédi-
to. O resultado terá publicação do resultado oficial na 
segunda-feira (30) no website da Caixa (caixa.gov.br/xi-
moveis), com segunda praça marcada para terça-feira (7) 
às 11h no mesmo local. Informações adicionais no edital 
completo no website do leiloeiro (machadoleiloes.com.
br) e em seu escritório à Avenida Erasmo Braga, 227, gru-
po 704, Centro (RJ).

Bonecas, colecionismo, 
artes e antiguidades

As cole-
ções estão em 
evidência esta 
semana com a 
leiloeira Ana 
Paula Defanti 
Farias Mello. 
O pregão com 
bonecas tem 
exposição na 
terça-feira (24) 
das 12h às 14h, 
com agenda-
mento e os lan-
ces recebidos 
na quinta-feira 
(26) às 19h30, 
de forma online. Colecionadores de outros objetos podem 
encontrar algum item que aumente sua coleção, entre ar-
tes e antiguidades. O local para retirada das peças está na 
Rua Xavier dos Pássaros,114, Piedade (RJ).

O outro pregão online de Ana Mello é o de numismá-
tica e colecionismo, onde colecionadores poderão en-
contrar mais peças interessantes e ter o lance vencedor 
na segunda-feira (23) às 19h30, ao bater do martelo. A 
visitação será no mesmo dia, com marcação antecipada 
na Rua Aquidabã, 805, casa 43, Casa do Padre, Lins de 
Vasconcelos (RJ). Catálogo com fotos e descrição está no 
website anamelloleiloeira.com.br ou no escritório da lei-
loeira à Rua Anita Garibaldi, 29, loja B, Copacabana (RJ).

Curiosidades, arte e antiguidades
A exposição será nesta quinta-feira (19), das 10h às 

16h, de forma agendada, e o leilão de sexta-feira (20) às 
19h30 que será feito de forma online pelo leiloeiro Alber-
to Cristiano Ramos Lopes da Silva. Estarão à venda mui-
tos itens de colecionismo, curiosidades e objetos de arte e 
antiguidade – tem ferromodelismo, telefones, brinquedos, 
bonecas, rádios, isqueiros, calculadoras mecânicas, apa-
relhos diversos e curiosidades na Avenida das Américas, 
19125, Recreio dos Bandeirantes (RJ). Fotos com descri-
ção já estão no catálogo online no wesbite do leiloeiro 
(albertolopesleiloeiro.com.br), onde já estão marcados 
outros leilões interessantes, e no escritório à Estrada Cel 
Pedro correia, 740, sala 515, Jacarepaguá (RJ).

Apartamento em Serra (ES) com Wilkerson Machado

Bonecas no pregão de Ana Mello

Coleções com Alberto Lopes

Coronavírus puxa alta de 
movimento nos supermercados 

Estado do Rio e Google fazem parceria em EAD
O governo do Estado do 

Rio de Janeiro, por meio 
da Secretaria de Educação, 
firmou uma parceria com o 
Google para a utilização de 
uma plataforma de estudos, 
nos moldes EAD, de ensino 
a distância, destinada a alu-
nos e professores da rede. 
A medida tem o objetivo 
de garantir a aplicação dos 

conteúdos, durante o perío-
do em que não houver aulas 
presenciais, por causa do co-
ronavírus.

Um aplicativo será dispo-
nibilizado para docentes e 
estudantes baixarem, gratui-
tamente, as atividades, tanto 
no smartphone quanto no 
computador.

O secretário de Educação, 

Pedro Fernandes, afirmou 
que “o governo do Estado 
vai custear o link patroci-
nado junto às operadoras de 
internet, para que alunos e 
professores não gastem seus 
pacotes de dados, possibi-
litando assim o acesso a to-
dos. Essa ferramenta deverá 
ser disponibilizada após o 
recesso de 15 dias, para que 

não haja prejuízos às ativi-
dades escolares e à carga ho-
rária dos docentes”.

Pedro Fernandes comple-
mentou, ainda, que todo esse 
esforço está sendo feito para 
que o calendário letivo não 
ultrapasse o programado e 
não prejudique as férias de 
final de ano de alunos e pro-
fessores.

O movimento nos super-
mercados paulistas continua 
crescendo. Porém, a Asso-
ciação Paulista de Super-
mercados (Apas) já infor-
mou que não há perigo de 
desabastecimento. No últi-
mo fim de semana as vendas 
dos supermercados subiram 
8,5%, na última segunda-
feira chegou a 18% e nesta 
terça-feira o aumento foi de 
34,4% (comparação com o 
dia 18 de fevereiro).

A Apas informa que isso 
significa uma aceleração do 
consumo, que ocorreu em 
parte por troca do local de 
consumo, ou seja, as refei-
ções que eram feitas fora de 
casa, passaram a ser feitas 
em casa,

em função dos trabalhos 
à distância (home office), 
fechamento de escolas e cre-
ches (merenda escolar) e mi-
gração do consumo em bares 
e restaurantes e também por 
antecipação de compra.

O presidente da associa-

ção, Ronaldo dos Santos, in-
forma que a associação está 
mapeando diariamente toda 
a cadeia produtiva e que a 
indústria, até o presente mo-
mento, está recebendo pedi-
dos dos supermercados e re-
alizando as entregas: “pode 
haver falta pontual de alguns 
produtos em função do tem-
po de reposição, quando o 
supermercado, por exemplo, 
trabalha com estoques ajus-
tados ao movimento rotinei-
ro”, disse.

Por isso, a associação 
reitera que as pessoas reali-
zem o consumo consciente, 
pensando na coletividade. 
Por sugestão da Apas alguns 
supermercados já estão re-
servando horários especiais 
para atendimento de pessoas 
idosas e com necessidades 
especiais.

Também enviou uma car-
tilha com recomendações 
aos supermercados sobre 
como agir em função da 
pandemia do Coronavírus 

para resguardar a saúde dos 
consumidores e colaborado-
res.

Sugere igualmente aos 
seus associados para agiliza-
rem a ação de reposição dos 
produtos mais procurados 
buscando abastecimento na 
indústria, nos distribuidores 
e nos atacados.

Na cartilha a Associação 
explica que neste momento 
não é necessário adotar ne-
nhum tipo de restrição em 
relação ao volume de com-
pra individual para cada pes-
soa. O Código de Defesa do 
Consumidor possibilita, em 

seu artigo 39, I que seja con-
dicionado o limite quantita-
tivo de produtos para atender 
um maior número de consu-
midores, diante de uma justa 
causa.

A entidade continuará 
acompanhando de perto a si-
tuação do Coronavírus para 
orientar diariamente todos os 
seus associados seguindo as 
recomendações de preven-
ção do vírus de acordo com 
as determinações do Minis-
tério da Saúde para garantir 
o bem-estar de clientes, for-
necedores e colaboradores 
em suas lojas.

Construção civil, alimentação fora do lar 
e moda são os setores mais afetados

Construção civil, alimen-
tação fora do lar, moda e 
varejo tradicional são alguns 
dos setores mais impactados 
pela pandemia do Covid 19 
no Brasil. Mapeamento do 
Sebrae mostra que, além 
destes, outros dez segmentos 
estão entre os mais afetados 
e totalizam mais de 12,3 mi-
lhões de negócios, que res-
pondem por mais de 21,5 
milhões de empregos. O to-
tal de pessoas empregadas 
nas pequenas empresas é de 
46,6 milhões, segundo dados 
da RAIS de 2018.

Setores de serviços edu-
cacionais, logística, trans-
porte e tecnologia também 
estão com o alerta ligado e 
preocupam por movimenta-
rem, juntos, uma massa sala-
rial anual superior a R$ 238 
bilhões.

“Precisamos agora cui-
dar da sobrevivência da mi-
cro e pequena empresa. É 
ela que segura o emprego e 
que tem maior capacidade 

de se adaptar e se reinventar 
para enfrentar esta crise. Por 
isso, o Sebrae está retoman-
do a campanha ‘Compre do 
Pequeno Negócio’, pois a 
preservação deles está dire-
tamente ligada à manuten-
ção dos empregos no país”, 
orienta o presidente do Se-
brae, Carlos Melles.

Construção civil

Diante dos impactos da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19) na construção 
civil e no mercado imobi-
liário, a Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC) abriu nesta quarta-
feira, durante o ‘Diálogo 
CBIC: o setor e a crise do 
Coronavírus’, um canal di-
reto com as entidades asso-
ciadas e as empresas cons-
trutoras para conhecer os 
problemas locais e buscar 
soluções para atenuar os 
efeitos sociais e econômicos 
da presente crise no setor.

A câmara já disponibili-
za em seu site o formulário 
‘Como a CBIC pode te aju-
dar?’ A ideia é reunir todas 
as demandas do setor no Co-
mitê de Crise, formado pelo 
Núcleo Estratégico da enti-
dade, que dará o encaminha-
mento necessário e balizará 
as ações da entidade junto ao 
governo.

Ao abordar o tema ‘A 
Construção e a crise’, o 
presidente da CBIC, José 
Carlos Martins, mencionou 
que a crise traz problemas 
de curto e longo prazos 
para o setor. “A questão 
é como a gente continua 
mantendo a nossa ativida-
de agora, sem prejudicar a 
saúde dos trabalhadores, e 
como ela será na sequência, 
em razão dos impactos do 
coronavírus na economia. 
O objetivo é que, com se-
renidade, ao final da crise 
o setor faça um Brasil me-
lhor”, diz, defendendo que 
“o setor pode ser, sim, o 

grande alicerce para a eco-
nomia não afundar”.

Nesse sentido, informou 
que a entidade apresentou 
nesta semana ao governo 
federal uma pauta completa 
do setor com sugestões de 
medidas em várias frentes – 
crédito, atraso de pagamen-
tos, contratações, impostos 
–, bem como deu início a 
ações com o Sebrae sobre 
seguro desemprego e contra-
tação de especialistas para 
apoiar a construção civil. 
“Nossas propostas foram no 
sentido de não usar um cen-
tavo a mais do recurso públi-
co, mas usar o que tem”.

Como característica do 
setor, destacou seu alto po-
der de capilarização de em-
pregos, por que impacta 
outros 62 segmentos que po-
dem irrigar a economia. “O 
segmento emprega mais de 
2 milhões de trabalhadores 
diretamente e envolve em 
torno de 4 milhões de forma 
indireta”, apontou.

Governo da Itália estuda a reestatização da Alitalia
O governo da Itália pu-

blicou nesta quarta-feira 
decreto que abre caminho 
para a reestatização da 
Alitalia, maior compa-
nhia aérea do país e que 
está sob intervenção pú-
blica desde maio de 2017.

Proposto pelo primeiro-
ministro Giuseppe Conte, 
o texto recebeu o apelido 
de “Cura Itália” e prevê 
medidas de 25 bilhões de 
euros, pouco mais de 1% 
do PIB nacional, para 
socorrer a economia dos 
efeitos provocados pela 
pandemia do novo coro-
navírus.

O decreto destina até 
500 milhões de euros ape-

nas em 2020 para aju-
dar o setor aéreo e, entre 
outras coisas, autoriza 
a “constituição de uma 
nova sociedade inteira-
mente controlada pelo 
Ministério da Economia 
e das Finanças, ou con-
trolada por uma socieda-
de de participação públi-
ca majoritária, ainda que 
indireta”, para assumir a 
Alitalia.

Ex-companhia de ban-
deira, a empresa é con-
trolada hoje pela hol-
ding Compagnia Aerea 
Italiana (CAI), com 51% 
das ações, e pelo grupo 
árabe Etihad Airways, 
com 49%, mas sua ad-

ministração está a cargo 
do governo há quase três 
anos por causa de uma 
crise de liquidez que a 
deixou à beira da falên-
cia.

A possibilidade de rees-
tatização foi oficializada 
após a União Europeia 
ter flexibilizado as re-
gras para ajudas estatais 
a companhias privadas, 
como forma de combater 
os efeitos da pandemia do 
novo coronavírus na eco-
nomia.

O processo de venda 
da Alitalia está parali-
sado, e a crise global no 
setor aéreo deve inviabi-
lizar a apresentação de 

novas ofertas. A compa-
nhia italiana emprega 
mais de 11 mil pessoas e 
é considerada estratégi-
ca pelo governo, que tem 
utilizado seus aviões para 
repatriar cidadãos blo-
queados no exterior pela 
pandemia.

“Essa experiência nos 
ensina que uma compa-
nhia nacional é estratégi-
ca para o destino de nosso 
país. Essa experiência nos 
confirmará que precisa-
mos de nossa companhia 
de bandeira”, disse a mi-
nistra da Infraestrutura e 
dos Transportes da Itália, 
Paola De Micheli, nesta 
terça-feira.
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Hypera revende parte dos 
remédios comprados da Takeda

A Hypera Pharma já revendeu a patente de 12 produtos 
farmacêuticos e medicamentos sem prescrição que eram 
parte da recente aquisição da Takeda Pharmaceuticals In-
ternational para a Eurofarma na Argentina, Peru, Equador, 
Colômbia, Panamá e México. O valor da transação é de 
US$ 161 milhões, o equivalente a R$ 813 milhões e o 
preço da aquisição é proporcional à relevância dos ativos 
em relação ao negócio realizado recentemente. Com essa 
transação, a Hypera reforça o seu objetivo de manter o 
foco no mercado brasileiro.

Os analistas do Bradesco BBI consideraram a opera-
ção como positiva, destacando que a Hypera vendeu os 
remédios para a Eurofarma na Argentina Peru, Equador, 
Colômbia e México, países que não fazem parte do seu 
foco de atuação, que é o Brasil. Além disto, o BBI ressalta 
que com a venda a empresa reduzirá seu endividamento, 
com a relação dívida líquida sobre o Ebitda caindo de 2,1 
vezes para 1,7 vezes. O endividamento da Hypera cresceu 
porque recentemente a empresa comprou o portfólio dos 
remédios Buscopan por R$ 1,3 bilhão e os remédios da 
japonesa Takeda no Brasil por R$ 4 bilhões. E ressaltam 
a estratégia de manter o foco no Brasil, pois a receita nos 
países latino-americanos seria de apenas 3% do fatura-
mento. Os técnicos do banco, no entanto, mantiveram a 
recomendação neutra para a ação e fixaram preço-alvo em 
R$ 43,00.

Analistas do Itaú mordem e assopra a Alliar
O lucro da rede de laboratórios Centro de Imagem 

Diagnósticos, a Alliar, teve uma queda de 54,9% no 
quarto trimestre e se situou em R$ 7,4 milhões no quar-
to trimestre de 2019. As receitas da empresa aumenta-
ram 4,3%, mas sofreram impacto por causa da venda 
da operação no Hospital São Rafael na Bahia. A Alliar, 
congrega dezenas de laboratórios de exames e medicina 
diagnóstica em vários estados, teve avanço de 5% na re-
ceita da operação no Estado de São Paulo com a marca 
de laboratórios CDB.

Os analistas do Itaú BBA classificaram de neutro os 
resultados divulgados pela empresa. E que vieram es-
tritamente em linha com suas estimativas. Reconhecem 
os esforços para reduzir os custos, mmas ressaltam que o 
declínio do tíquete médio ainda é um obstáculo para um 
maior crescimento. Mesmo assim, mantiveram o preço-
alvo de R$ 21,00 para este ano, o que significa possíveis 
ganhos de 78,7% .

Suzano coloca funcionários em casa
Para proteger os funcionários, a Suzano Papel e Celu-

lose fechou totalmente os escritórios centrais na capital 
paulista e determinou o home office para todos. A empresa 
também liberou o home office para parte dos funcionários 
administrativos em outras cidades brasileiras e no exterior. 
A capital paulista entrou em estado de emergência no úl-
timo dia 16.

Empregados da Minerva terão férias
O frigorífico Minerva liberou o home office para 

a maioria dos funcionários administrativos na sede 
em Barretos e no escritório da capital paulista e, 
a partir de 23 de março, dará férias coletivas para 
funcionários das quatro plantas frigoríficas, de José 
Bonifácio (SP), de Janaúba (MG), duas de Mirassol 
d’Oeste e Paratininga, no Mato Grosso. “A decisão 
também está alinhada à piora dos cenários doméstico 
e global, que inclui queda na demanda do segmento 
de food service e limitações logísticas em diversas 
partes do mundo. 

Multiplan: shoppings funcionam até 20h
A Multiplan comunicou que os seus 19 shopping cen-

ters no Brasil funcionarão das 12h às 20h. O objetivo da 
restrição de horário é evitar uma possível contaminação 
dos funcionários e consumidores pelo coronavírus. A me-
dida abrange shoppings importantes, como o Morumbi em 
São Paulo, o Barra no Rio, o Minas em Belo Horizonte e 
o Barigui em Curitiba.

Canadenses condenados por roubo
Os canadenses Karanjit Khatkar e Jagroop Khatkar, 

de British Columbia, com conta falsa no Twitter, se 
passarem por representantes da corretora HitBTC para 
roubar 23,2 bitcoins, cerca de R$ 633 mil, de cliente 
do Oregon. Presos foram condenados a dois anos em 
prisão federal.

Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se na sede 
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala 
1101 (parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de 
abril de 2020, às 15:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, 
Relatório de Administração e Parecer dos Auditores Independentes, 
referente ao exercício social findo em 31.12.2019; b) Apreciação da 
destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal, titular e suplente; d) Aprovação de uma verba global e anual dos 
administradores referentes ao período de 2020; e) Outros assuntos de 
interesse da sociedade. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

Gama Even-Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.2.0799052-0 - CNPJ/MF nº 09.159.417/0001-76

Extrato da 20ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 2.682.074,00 para 
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 2.681.574,00 mediante a redução 
proporcional do número de quotas atualmente no valor de R$ 1,00 cada. 
A redução do capital será efetivada mediante a devolução em dinheiro às 
sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar 
Participações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância 
com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá 
qualquer pagamento em decorrência de sua participação minoritária no 
capital social. A redução implicará a diminuição proporcional do número 
de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de R$ 
1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. 
Rio de Janeiro, 16.03.2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora 
S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

Sigma Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.206.393 - CNPJ/MF nº 10.452.926/0001-71

Extrato da 16ª Alteração do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 3.083.676,00 para 
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 3.083.176,00 realizada mediante a redu-
ção proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal de 
R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada mediante a devolução em 
dinheiro às sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia 
Evenpar Participações Societárias Ltda. declara sua expressa concor-
dância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não rece-
berá qualquer pagamento em decorrência de sua participação minoritária 
no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional do número 
de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
cada.. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. Rio de 
Janeiro/RJ, 16/03/2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. 
e Evenpar Participações Societárias Ltda.

Omicron Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.206.202 - CNPJ/MF nº 10.452.933/0001-73

Extrato da  18ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as 
sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 5.943.993,00 para R$ 
500,00, sendo a redução de R$ 5.943.493,00 mediante a redução proporcio-
nal do número de quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A re-
dução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo no va-
lor de R$ 1.811.987,00, bem como o restante será devolvido em dinheiro às 
sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Par-
ticipações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devo-
lução de capital, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em de-
corrência de sua participação minoritária no capital social. A redução implica-
rá a diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de 500 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Con-
solidação do Contrato Social. Rio de Janeiro, 16.03.2020. Sócias: Even 
Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

Cade arquiva processo contra XP
Entretanto 
monitoramento 
continuará sendo 
realizado pelo 
órgão de defesa

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) decidiu, na sessão de 
julgamento desta quarta-feira, 
pelo arquivamento de supos-
tas práticas anticompetitivas 
por parte da XP Investimen-
tos (entre elas a realizada pelo 
banco BTG Pactual). Lem-
brando que em 11 de maio 
de 2017 o Itaú, maior banco 
privado do país, anunciou a 
negociação para aquisição de 
49,9% do capital da XP por 
R$ 6,3 bilhões. Na época, a 
XP (corretora de câmbio, tí-
tulos e valores mobiliários)foi 
avaliada em R$ 12 bilhões. O 
Banco Central (BC) aprovou 
na ocasião com restrições e 
limitações, a operação 

O Tribunal do Cade de-
cidiu arquivar as denúncias, 
mas o monitoramento do 
ACC (Acordo de Controle 
de Concentrações) firmado 
com a XP continuará sen-
do realizado pelo órgão até 
a conclusão do acordo, que 

deve acontecer em 2023. 
Segundo o Cade, as denún-
cias foram analisadas no 
âmbito do acompanhamento 
do Acordo em Controle de 
Concentrações. Esse acordo 
foi celebrado em 2018 como 
condição para a aprovação 
do ato de concentração pelo 
qual o Itaú adquiriu partici-
pação da XP.

Não foram verificadas, no 
âmbito da análise, que even-
tuais condutas cometidas 
pela XP relatadas nas denún-
cias tenham caracterizado 
qualquer forma de exigência 
de exclusividade ou ocorrên-
cia de fechamento de merca-
do que possa apontar algum 
problema concorrencial ou 
uma ofensa ao acordo.

A XP Investimentos é par-
te integrante da XP Inc., que 
concentra diversas marcas 
do mercado financeiro (XP 
educação, XP corretora de 
seguros, XP investments, 
XP advisory, XP asset e 
managment e XP private, a 
corretora Clear e a Rico in-
vestimentos). A carteira de 
produtos da XP Investimen-
tos inclui ações, fundos de 
investimento, fundos imobi-
liários, ativos de renda fixa e 
derivativos.

Resultados

A decisão do Cade acon-

tece um dia depois de a XP 
informar os seus resultados 
do ano e do quatro trimes-
tre de 2019. O lucro líquido 
ajustado da empresa mais 
que dobrou em 2019 ante 
2018. A alta foi de 119% 
para R$ 1,1 bilhão. As re-
ceitas brutas do grupo su-
biram 72% na mesma base 
para R$ 5,5 bilhões. A com-
panhia também reportou 
um crescimento anual de 
103% nos ativos sob custó-
dia, que alcançaram R$ 409 
bilhões no ano passado. 

No quarto trimestre do 
ano passado, o lucro líquido 
avançou 262% na compara-
ção com o mesmo período de 
2018 para R$ 417 milhões. 
A receita bruta nos últimos 
três meses de 2019 tiveram 
expansão de 90% na mesma 
base para R$ 1,8 bilhão. Das 
receitas totais de R$ 5,5 bi-
lhões, 67% — ou R$ 3,7 bi-
lhões — vieram dos clientes 
de varejo. Outros 14% — ou 
R$ 802 milhões —, de in-
vestidores institucionais. Os 
11% restantes foram dividi-
dos em 9% de receitas com 
serviços e 2% de conteúdo 
digital.

No texto de divulgação 
de resultados, a XP infor-
mou que no início de março 
assinou uma parceria com 
a Visa, para seu projeto de 
cartões de débito e crédito, 

que serão lançados ainda 
em 2020. A iniciativa marca 
a entrada da XP Inc no seg-
mento de pagamentos digi-
tais no Brasil.

Diversificação

Em 2010, a XP foi a cor-
retora que mais negociou 
ações no sistema da B3. 
Neste mesmo ano, a empre-
sa teve seu primeiro aporte 
financeiro feito pelo fundo 
inglês Actis no valor de R$ 
100 milhões por 20% da 
companhia. No mesmo ano, 
a XP começou a diversifi-
car a plataforma de produtos 
inspirada na corretora ame-
ricana Charles Schwab, com 
a intenção de se transfor-
mar em um “supermercado 
financeiro” ao diversificar 
suas receitas de comissões.

Em 2019, Guilherme Ben-
chimol, CEO e fundador da 
empresa, foi eleito uma das 
50 pessoas mais influentes 
do mundo pela Bloomberg. 
No ano passado, a correto-
ra foi condenada e multada 
pela utilização irregular de 
seus sistemas de negocia-
ção. Tendo sido acusada de 
priorizar seus próprios negó-
cios ante os de seus clientes. 
Hoje, a XP Investimentos 
totaliza 1,7 milhão clientes 
e R$ 409 bilhões em ativos 
sob custódia.

CVM edita norma sobre aquisição de debêntures 
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) editou 
uma instrução sobre aquisi-
ções de debêntures de pró-
pria emissão. A Instrução 
CVM 620 prevê o procedi-
mento a ser seguido quando 
as companhias emissoras de 
debêntures optam por adqui-
rir títulos a valores superio-
res ao valor nominal atuali-
zado. A Instrução entra em 
vigor em 2/1/2021.

 A norma busca assegu-
rar informações suficientes 
e tratamento equitativo aos 
debenturistas, ao mesmo 
tempo em que preserva a 
flexibilidade e agilidade 
das companhias emissoras. 
“A norma representa mais 
uma parte do esforço da 
CVM de desenvolvimento 
do mercado de dívida cor-
porativa. Ao conferir previ-
sibilidade e flexibilidade a 

operações de aquisição de 
debêntures pelas compa-
nhias emissoras, espera-se 
contribuir para uma maior 
liquidez e um maior nú-
mero de emissões destes 
títulos”, explica Antonio 
Berwanger, superintenden-
te de desenvolvimento de 
mercado (SDM).

 Alterações: redução do 
prazo para manifestação 
do investidor de 30 para 

15 dias; possibilidade de o 
investidor manifestar sua 
intenção de alienação por 
meio de sistema eletrôni-
co; esclarecimentos quan-
to às situações em que as 
companhias emissoras ou 
os debenturistas desejam 
desistir da transação; e 
previsão de supressão de 
direitos patrimoniais de 
debêntures mantidas em 
tesouraria.

Arábia Saudita sente impacto do coronavírus
A maior das economias ára-

bes vislumbra grandes perdas. 
A Arábia Saudita, principal ex-
portadora mundial de petróleo, 
também é afetada pela queda 
nos preços do barril, para me-
nos de US$ 30 esta semana, 
pela primeira vez em quatro 
anos. O combate do coronaví-
rus está afetando as atividades. 
A notícia, publicada nesta quar-
ta-feira, é da agência AFP.

“Estamos em crise!”, de-
clarou uma autoridade sau-
dita. “Tudo é imprevisível, 
devemos nos preparar para 
o pior”, adverte, asseguran-
do que começou a converter 
parte de seu salário em dó-
lares e moedas de ouro, um 
porto seguro.

O ministro das Finanças 
pediu às agências do gover-
no que apresentassem pro-
postas para reduzir o orça-

mento deste ano entre 20 e 
30%, segundo a consultora 
Nasser Saidi and Associates.

“Provavelmente será na 
forma de adiamento de pro-
jetos ou atrasos na atribuição 
de contratos, entre outros”, 
afirma em nota.

No centro de Riad, um joa-
lheiro explica que também de-
cidiu converter “quantias signi-
ficativas de dinheiro” em ouro.

Conforme a reportagem 
da AFP, os sauditas temem 
cortes nos subsídios estatais, 
bem como a supressão de 
empregos nos setores públi-
co e privado ou redução das 
bolsas de estudos no exte-
rior, em um contexto de alto 
desemprego.

O país prepara várias hipó-
teses orçamentárias com um 
preço por barril de petróleo en-
tre US$ 12 e US$ 20, aponta o 

Energy Intelligence Group.

Dúvidas

“A confiança da popula-
ção depende dos gastos pú-
blicos e do petróleo, e ambos 
estão em queda”, aponta um 
consultor de um ministério 
saudita para um grande pro-
jeto. “Não sabemos se tere-
mos nossos empregos ama-
nhã”. Essa rica monarquia 
petrolífera, que antes gas-
tava sem contar, pediu aos 
ministérios que notifiquem 
“cada centavo” que gastam, 
segundo o consultor.

Vários hotéis de Riad, mui-
tos deles vazios devido à falta 
de turistas, foram forçados a 
enviar seus funcionários para 
casa sem pagamento.

Alguns foram requisita-
dos pelas autoridades para 

colocar pessoas em quaren-
tena, de acordo com vários 
funcionários e clientes, que 
foram forçados a sair rapida-
mente do local.

O colapso do petróleo foi 
favorecido pela decisão da 
Arábia Saudita de aumentar 
sua produção a partir de abril 
e diminuir seus preços, em 
retaliação à recusa da Rússia 
em reduzir a oferta para en-
frentar a queda na demanda, 
causada pelo coronavírus.

A Arábia Saudita ignorou 
as críticas de que essa de-
cisão poderia afetar outros 
exportadores de petróleo.”O 
tempo em que a Arábia 
Saudita sofria os choques 
do mercado de petróleo em 
nome da economia e de ou-
tros produtores provavel-
mente terminou”, diz o espe-
cialista saudita Ali Shihabi.
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GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA.
CNPJ nº 00.811.990/0001-48 / NIRE nº 332.0536073-1

35ª Alteração do Contrato Social. Globo Comunicação e Participações 
S/A. (“GCP”), sediada na Rua Lopes Quintas, 303, Jardim Botânico, CEP: 
22460-010, CNPJ/MF 27.865.757/0001-02, com seu Estatuto Social registrado 
na JUCERJA nº 333.0016686-6, em 30.12.97, neste ato representada por seu 
Diretor Jorge Luiz de Barros Nóbrega, brasileiro, casado pelo regime da separa-
ção de bens, administrador de empresas, CI 02.974.188-1 – DETRAN/RJ, CPF 
371.632.567-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
com endereço profissional na Rua Lopes Quintas, nº 303, Jardim Botânico e 
seu procurador José Carlos Benjó, brasileiro, casado, advogado, CI OAB/RJ nº 
64.048, CPF 871.330.757-68, conforme procuração registrada na JUCERJA; 
Organizações Globo Participações S.A. (“OGP”), sediada à Rua Lopes Quin-
tas, 303 – 10º andar, Jardim Botânico, RJ/RJ, CNPJ/MF 03.953.638/0001-35, 
com seu Estatuto Social registrado na JUCERJA nº 333.0027616-5, neste ato 
representada por seu DiretorJORGE LUIZ DE BARROS NÓBREGA e seu pro-
curador José Carlos Benjó, acima qualificados, conforme procuração registrada 
na JUCERJA; únicas sócias da Globosat Programadora Ltda. (“GLOBOSAT” 
ou “Sociedade”),sociedade limitada estabelecida, na Av. das Américas, nº 1650, 
Bl 1 sls 304, 305, 306, 307 e 308, Bl 2 sls 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 118, 119, 121, 122, 125 e 126, Bl 3, sls 101, 102, 103, 104, 201, 202, 
203, 204, 301, 302, 303 e 304 e Bl 05, loja 101, sls 201 e 301, Barra da Tijuca, 
CNPJ/MF 00.811.990/0001-48, RJ/RJ, com seu Contrato Social registrado na 
JUCERJA nº 332.0536073-1, em 27.07.95, e alterações posteriores, vêm pela 
presente: 1. Cessão de quotas - 1.1. A sócia OGP, neste ato, cede e transfere 
as 19 quotas representativas do capital social da Sociedade para a sócia GCP, 
pelo valor total de 1,90, correspondente ao valor nominal das referidas quotas. 
Em razão de referida cessão e transferência, a sócia OGP retira-se, neste ato, 
da Sociedade, restando a GCP como única sócia. 1. Apreciação e Aprovação 
do Protocolo de Justificação e Incorporação - 1.1 Aprovar a incorporação da So-
ciedade pela GCP, sua única sócia, com a consequente extinção da Sociedade 
e de todas as suas filiais, nos termos e condições do Protocolo de Justificação 
e Incorporação datado de 01/01/2020 (“Protocolo de Justificação e Incorpora-
ção”), que passa a integrar a presente alteração contratual na forma de seu 
Anexo I, bem como aprovar integralmente os termos e condições do Protocolo 
de Justificação e Incorporação. 2. Ratificação da nomeação da Gilberto Santos 
Consultoria S/C Ltda. para proceder com a avaliação contábil do patrimônio/
acervo líquido da Sociedade - 2.1. Ratificar a contratação da Gilberto Santos 
Consultoria S/C Ltda, com sede na Av. Guinard, 770 – sala 210 – Recreio dos 
Bandeirantes – RJ, CEP.: 22790-200, CNPJ/MF 00.852.307/0001-10, represen-
tada por seu sócio Gilberto Francisco Dos Santos, brasileiro, contador, residen-
te e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CRC/
RJ nº 33.729/O-3 e do CPF/MF nº 158.576.977-00 (“Sociedade Especializada”), 
que procedeu com a avaliação contábil do patrimônio líquido da Sociedade, 
com base em Balanço levantado em 01/01/2020, com estrita observância dos 
critérios contábeis e da legislação societária atualmente em vigor. 3. Aprova-
ção do Laudo de Avaliação - 3.1. Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio/
acervo líquido da Sociedade para o fim específico de sua incorporação pela 
GCP e elaborado pela Sociedade Especializada, parte integrante do presente 
instrumento na forma do Anexo II, segundo o qual o valor do acervo líquido 
da Sociedade a ser vertido à GCP é de R$ 2.086.279.338,08. 4. Aprovação 
da Incorporação - 4.1. Aprovar a incorporação aqui tratada de acordo com os 
motivos, finalidades, termos e condições previstos no Protocolo e Justificação 
da Incorporação, passando a GCP a ser detentora de todos os bens, direitos 
e obrigações da Sociedade, sucedendo a Companhia, a título universal, em 
todos os seus direitos e obrigações, na forma dos arts. 223 a 227 da Lei nº 
6.404/76. 5. Autorização aos administradores da Sociedade - 5.1. Autorizar a 
prática de todos os atos e a assinatura de todos e quaisquer documentos pe-
los administradores da Sociedade que venham a ser necessários e/ou conve-
nientes, a qualquer momento, para a efetivação da incorporação acima apro-
vada e o consequente encerramento e extinção da Sociedade e de todas as 
suas filiais. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas. RJ, 01/01/2020. Globo Comunicação e Participações S.A. Jor-
ge Luiz de Barros Nóbrega e José Carlos Benjó; Organizações Globo Partici-
pações S.A. Jorge Luiz de Barros Nóbrega e José Carlos Benjó. Jucerja reg. 
sob o nº 3836119 em 16/01/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário 
no Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00 | EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presi-
dente do SINDEERH, em cumprimento ao disposto nos artigos 611 e 612 
da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto Social, no uso de suas atribuições 
legais, vem pelo presente edital CONVOCAR todos os trabalhadores, fun-
cionários da Empresa do GRUPO FIRST RH, grupo econômico composto 
pelas empresas, ETT FIRST RH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e 
SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, sediada no MUNICIPIO do RIO 
DE JANEIRO, sejam matrizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia, 26/03/2020 na sede 
do sindicato, Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed. 
Patriarca – Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação 
e em segunda e última convocação às 14h30, com qualquer número de 
presentes, para deliberara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1) 
Aprovação do Acordo Coletiva de Trabalho 2020/2021, 2) Aprovação da 
Contribuição assistencial, de R$10.00 (dez reais), para trabalhadores efe-
tivos e R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) todos os temporários, 
ser descontado do salarío nominal, para manutenção do funcionamento 
do sindicato e melhorar o atendimento à categoria; 3) Assuntos Gerais. 
Celebrada com o GRUPO FIRST RH, grupo econômico composto pelas 
empresas ETT FIRST RH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ nº 
01.721.271/0001-07, e SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 
08.709.969/0001-48; RIO DE JANEIRO – RJ, 19/03/2020. – 

William dos Santos Amaral PRESIDENTE DO SINDEERH.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 30.042.097/0001-66 INSC. MUNICIPAL 0133167-1

NIRE nº 334.0000904-5
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 31/03/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE 
MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO 
– COOPERTRAMO no uso das prerrogativas que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os senhores Cooperados a reunirem-se 
em Assembléia Geral Extraordinária - (AGE) a realizar-se em 31 de 
Março de 2020, na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto n° 30, 
Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 10:00 horas com 2/3 de 
Cooperados, em segunda convocação às 11:00 horas com metade 
e mais um Cooperado e, em terceira e última convocação às 12:00 
horas com um número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Eliminação de Cooperado; 2º)
Dispensa de Funcionários; 3º) Debate e deliberação sobre a revisão 
do método de taxa para os novos cooperados, com proposta de 
isenção de até 90 dias para permuta, para os cooperados que NÃO 
possuam Autonomia; 4º) Debate e deliberação sobre a revisão do 
método de taxa para os novos cooperados, com proposta de isenção 
de até 30 dias para permuta, para os cooperados que possuam 
Autonomia; 5º) Aprovação de aquisição de empréstimo bancário e 
firma de pagamento. Para efeito de quorum (70) Cooperados.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.
Alair Silva Gonçalves

Diretor Presidente

SIG 10 EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 17.651.558/0001-30

Concessão de Licença - SIG 10 Empreendimentos Ltda., torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do 
processo nº 14/200.598/2015, a Licença Municipal Prévia e de Instalação 
nº 065/2020 com validade de 48 meses para edificação residencial 
multifamiliar, situada na Avenida Borges de Medeiros nº 2331, Lagoa.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senho-
res Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de abril 
de 2020, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM 
13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício  
encerrado em 31/12/2019; b) Deliberar sobre destinação do resultado do 
exercício findo em 31/12/2019; c) Fixar remuneração dos administradores; 
d) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documen-
tos que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo ao item a) encontra-se à 
disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 17/03/2020.
Andréia Guedes de Oliveira - Presidente.

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matrícula 
nº 151 JUCERJA, devidamente autorizado pela Caixa Econômica 
Federal, venderá na forma da Lei 9.514/97, nos dias 23/03/2020 e 
07/04/2020, 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 0007/2020 
– CAIXA - 1º Leilão e Edital de Leilão Público nº 0008/2020 
- CAIXA - 2º Leilão. Editais disponíveis na integra nos sites 
www.caixa.gov.br/ximoveis e www.machadoleiloes.com.br.

Even-RJ 16/12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 09.162.279/0001-84 - NIRE 33.207.990.261

Extrato da  21ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de 
R$ 10.762.547,00 para R$ 500,00, sendo a redução de R$ 10.762.047,00 
realizada mediante a redução proporcional do número de quotas, atualmen-
te no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada 
mediante a devolução em dinheiro às sócias conforme disponibilidade de 
caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Participações Societárias Ltda. de-
clara sua expressa concordância com a devolução de capital ora aprovada, 
sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua 
participação minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição 
proporcional do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no va-
lor nominal de R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do 
Contrato Social. Rio de Janeiro, 16.03.2020. Sócias: Even Construtora e 
Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 04.2020

OBJETO: Aquisição de material oriundo de pedreira para atender a exe-
cução dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Conservação 
e Serviços Públicos - SEMCONSESP, neste Município. PROCESSO AD-
MINISTRATIVO: 4115/2019/20. RETIRADA DO EDITAL: www.queima-
dos.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 – Cen-
tro, das 10:00 às 15:00 horas mediante a entrega de ( uma ) RESMA DE 
PAPAEL A4, CD – ROM ou DVD – ROM e carimbo do CNPJ da Empresa. 
DATA / HORA: 31/03/2020 as 08:00 horas.

Alda de Mello Teixeira
Pregoeira

Preços do petróleo voltam a cair e 
chegam a menor taxa em 17 anos

Nesta quarta-feira, pela 
terceira sessão consecutiva, 
os preços do petróleo caí-
ram com os índices futuros 
nos Estados Unidos (EUA) 
chegando à menor taxa em 
17 anos, com o anúncio 
de medidas de restrições 
a viagens e medidas para 
isolamento social, para ten-
tar conter a disseminação 
do coronavírus, reportou a 
Reuters.

Nesta quarta-feira, o pe-
tróleo Brent recuava 1,05 
dólar, ou 3,65%, a 27,68 
dólares por barril, às 8:26 
(horário de Brasília). O pe-
tróleo dos Estados Unidos 
caía 1,61 dólar, ou 5,97%, a 
25,34 dólares por barril.

Na quarta-feira pela ma-
nhã, o Brent tocou o menor 
nível desde o início de 2016, 
a 27,56 dólares, enquanto o 
WTI chegou a tocar 25,06 
dólares, menor nível desde o 
fim de abril de 2003.

A última vez em que o 
petróleo nos EUA chegou a 
esse nível foi quando o país 
invadiu o Iraque, e a China 
havia apenas iniciado sua 
ascensão como potência 

China fomentará novas 
formas de consumo

Em tempos de isolamen-
to, a China comunicou nesta 
quarta-feira que facilitará os 
modelos de consumo emer-
gentes, representados por 
compras online, que estão 
florescentes apesar do surto 
do novo coronavírus, disse 
Ha Zengyou, funcionário da 
Comissão Nacional de De-
senvolvimento e Reforma.

Para estimular o consu-
mo, a China pretende re-
mover as barreiras institu-
cionais para o crescimento 
de consumo e reviverá as 
demandas reprimidas em 
meio ao controle epidêmi-
co, anunciou Ha.

O consumo emergente e 
atualizado deve trazer novas 
forças motrizes para a eco-
nomia, acredita Ha, acres-
centando que as medidas se-

rão tomadas para estimular o 
desenvolvimento saudável.

O país acelerará, por 
exemplo, a construção dos 
projetos de “nova infraes-
trutura” como redes de 5G e 
centros de dados, apoiando 
os serviços de informação 
para a novo consumo, citou 
Ha.

Segundo ele, esforços se-
rão feitos para revigorar a 
integração de consumo onli-
ne e offline e atualizar os va-
rejos e serviços tradicionais, 
disse ele, acrescentando que 
o uso de produtos inteligen-
tes verdes é encorajado.

Conforme a agência Xi-
nhua, ao mesmo tempo, a 
regulação de mercado será 
otimizada para construir um 
ambiente saudável para o 
novo consumo.

Pandemia provoca férias 
coletivas nas empresas 
automobilísticas

A propagação do coro-
navírus no Brasil, com 300 
casos confirmados, mais de 
8 mil suspeitos e três mor-
tes, está levando as grandes 
empresas a conceder férias 
coletivas. A iniciativa aten-
de uma recomendação do 
Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A Mercedes-
Benz  vai dar férias coleti-
vas para todos os funcioná-
rios no Brasil por 20 dias 
a partir de 30 de março. O 
anúncio foi feito na tarde 
de quarta-feira. A empresa 
produz automóveis, cami-
nhões e ônibus no país, nas 
cidades de São Bernardo 
do Campo, Iracemápolis 
(SP) e Juiz de Fora (MG). 
Conforme o G1, a medida, 
de acordo com a empresa, 
foi tomada “pensando nos 
cuidados com todos os seus 
colaboradores e familiares 

e com o objetivo de preven-
ção ao Covid-19.”

Entre os dias 25 e 27 de 
março, além de 20 de abril, 
os funcionários terão as fol-
gas debitadas do banco de 
horas. A Mercedes também 
disse que vai antecipar a 
campanha de vacinação con-
tra a gripe. A medida é para 
“tranquilizar os colabora-
dores em casos de sintomas 
gripais”. O retorno das ati-
vidades está previsto para o 
dia 22 de abril, “dependendo 
da situação do país”, disse a 
empresa.

A General Motors adotou 
medida semelhante, enquan-
to a Caoa Chery demitiu 59 
funcionários e encerrou a 
produção de motores na uni-
dade de Jacareí (SP). São as 
duas primeiras fabricantes 
no Brasil a tomar medidas 
em razão da pandemia do 
coronavírus.

global que impulsionou o 
consumo de petróleo para 
níveis recordes nos anos 
seguintes.

“O colapso na demanda 
por petróleo devido à pro-
pagação do coronavírus pa-

rece cada vez maior”, disse 
o Goldman Sachs em nota, 
projetando que o Brent pode 
cair a até 20 dólares por bar-
ril no segundo trimestre, um 
nível não visto desde o início 
de 2002.

O banco espera uma con-
tração na demanda de 8 mi-
lhões de barris por dia no 
final de março e uma queda 
anual em 2020 de 1,1 milhão 
de bpd, o que afirma que se-
ria a maior já registrada.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00 
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE ..................................................................................................... 3.011.830 2.679.780
DISPONIBILIDADES (Nota 4) ............................................................................. 15.052 12.939
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ (Notas 3d e 5a) ................ 813.626 582.788
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros........................................................... 813.626 582.788
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
DERIVATIVOS (Notas 3e e 6)............................................................................ 21.447 18.286

Carteira Própria ................................................................................................... 21.447 18.286
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS..................................................................... 308 9.012
Correspondentes................................................................................................. 308 203
Depósitos no Banco Central................................................................................ - 8.809
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Notas 3f e 7) ........................................................ 1.269.610 1.150.574
Operações de Crédito - Setor Privado ................................................................ 1.912.854 1.818.950
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ......................... (643.244) (668.376)
OUTROS CRÉDITOS.......................................................................................... 885.536 902.657
Diversos (Nota 8)................................................................................................. 941.906 946.283
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa..................................... (56.370) (43.626)
OUTROS VALORES E BENS.............................................................................. 6.251 3.524
Despesas Antecipadas........................................................................................ 6.251 3.524
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....................................................................... 974.775 763.297
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
DERIVATIVOS (Notas 3e e 6)............................................................................ 324 306

Vinculados à Prestação de Garantias ................................................................. 324 306
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Notas 3f e 7) ........................................................ 312.506 209.671
Operações de Crédito - Setor Privado ................................................................ 414.895 272.480
Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa ......................... (102.389) (62.809)
OUTROS CRÉDITOS.......................................................................................... 654.576 545.592
Diversos (Nota 8)................................................................................................. 660.356 546.649
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa..................................... (5.780) (1.057)
OUTROS VALORES E BENS.............................................................................. 7.369 7.728
Despesas Antecipadas........................................................................................ 7.369 7.728
PERMANENTE ................................................................................................... 19.235 12.232
IMOBILIZADO DE USO (Nota 9)......................................................................... 6.473 7.252
Imóveis de Uso.................................................................................................... 1.481 1.481
Outras Imobilizações de Uso............................................................................... 15.404 14.815
Depreciações Acumuladas.................................................................................. (10.412) (9.044)
INTANGÍVEL (Nota 10)........................................................................................ 12.762 4.980
Ativos Intangíveis................................................................................................. 16.464 366.441
Amortização Acumulada ..................................................................................... (3.702) (361.461)
TOTAL ................................................................................................................. 4.005.840 3.455.309

PASSIVO 2019 2018
CIRCULANTE ..................................................................................................... 1.578.213 1.266.801
DEPÓSITOS (Nota 12a)...................................................................................... 1.164.845 797.369
Depósitos Interfinanceiros ................................................................................... 1.164.845 797.369
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS..................................................................... 152.486 201.951
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar............................................................. 152.486 201.951
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS................................................................. 22.981 21.774
Recursos em Trânsito de Terceiros...................................................................... 22.981 21.774
OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................................................... 237.901 245.707
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados....................................... 1.022 855
Sociais e Estatutárias.......................................................................................... 32.514 -
Fiscais e Previdenciárias (Nota 13a)................................................................... 19.042 34.459
Diversas (Nota 13b)............................................................................................. 185.323 210.393

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO............................................................................. 563.606 516.336
DEPÓSITOS (Nota 12a)...................................................................................... 183.828 86.178
Depósitos Interfinanceiros ................................................................................... 183.828 86.178
OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................................................... 379.778 430.158
Fiscais e Previdenciárias (Nota 13a)................................................................... 6.144 4.186
Diversas (Nota 13b)............................................................................................. 373.634 425.972

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 14)...................................................................... 1.864.021 1.672.172
Capital:
Capital Social - De Domiciliados no País ............................................................ 1.761.996 1.761.996
Reservas de Capital ............................................................................................ 1.158 1.158
Reservas de Lucro .............................................................................................. 104.387 -
Ajustes de Avaliação Patrimonial ........................................................................ (3.520) (711)
Prejuízos Acumulados......................................................................................... - (90.271)

TOTAL ................................................................................................................. 4.005.840 3.455.309

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

No exercício de 2019, o Banco Losango registrou lucro líquido no montante de R$ 227 milhões, Patrimônio 
Líquido de R$ 1.864 milhões e Ativos Totais de R$ 4.006 milhões.

A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada 
semestre, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.

Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confiança e aos nossos funcionários a dedicação ao trabalho.

Rio de Janeiro, RJ, 04 de fevereiro de 2020.

Diretoria

Saldos em 30.6.2019......................................... 1.761.996 1.158 - - (715) (13.559) 1.748.880

Ajustes Atuarial................................................... - - - - (2.820) - (2.820)
Ajustes Avaliação Patrimonial ........................... - - - - 15 - 15
Lucro Líquido...................................................... - - - - - 150.460 150.460
Destinações: - Reservas..................................... - - 6.845 97.542 - (104.387) -

- Dividendos Propostos................. - - - - - (32.514) (32.514)

Saldos em 31.12.2019....................................... 1.761.996 1.158 6.845 97.542 (3.520) - 1.864.021

Saldos em 31.12.2017....................................... 1.761.996 1.158 - - 280 (276.203) 1.487.231

Ajustes Atuarial................................................... - - - - (729) - (729)
Ajustes Avaliação Patrimonial ........................... - - - - (262) - (262)
Lucro Líquido...................................................... - - - - - 185.932 185.932

Saldos em 31.12.2018....................................... 1.761.996 1.158 - - (711) (90.271) 1.672.172

Ajustes Atuarial................................................... - - - - (2.820) - (2.820)
Ajustes Avaliação Patrimonial ........................... - - - - 11 - 11
Lucro Líquido...................................................... - - - - - 227.172 227.172
Destinações: - Reservas..................................... - - 6.845 97.542 - (104.387) -

- Dividendos Propostos................. - - - - - (32.514) (32.514)

Saldos em 31.12.2019....................................... 1.761.996 1.158 6.845 97.542 (3.520) - 1.864.021

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ................................................................................................................................................................ 742.247 1.421.068 1.392.033
Operações de Crédito ........................................................................................................................................................................................................... 721.207 1.378.474 1.359.333
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6c).................................................................................................................................. 21.040 42.594 32.700
DESPESA DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA................................................................................................................................................................. (451.110) (851.041) (707.844)
Operações de Captações no Mercado (Nota 12b)................................................................................................................................................................ (36.090) (68.541) (53.150)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (Nota 7g)................................................................................................................................................... (415.020) (782.500) (654.694)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA............................................................................................................................................... 291.137 570.027 684.189
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS) OPERACIONAIS......................................................................................................................................................... (130.763) (282.990) (307.671)
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 15) ...................................................................................................................................................................... 70.156 147.049 182.105
Despesas de Pessoal (Nota 16) ............................................................................................................................................................................................ (72.997) (142.350) (143.521)
Outras Despesas Administrativas (Nota 17).......................................................................................................................................................................... (100.094) (200.383) (254.980)
Despesas Tributárias (Nota 18) ............................................................................................................................................................................................. (40.369) (78.587) (88.661)
Outras Receitas Operacionais (Nota 19)............................................................................................................................................................................... 114.349 179.815 195.454
Outras Despesas Operacionais (Nota 20)............................................................................................................................................................................. (101.808) (188.534) (198.068)
RESULTADO OPERACIONAL ............................................................................................................................................................................................. 160.374 287.037 376.518
RESULTADO NÃO OPERACIONAL .................................................................................................................................................................................... 221 458 466
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO .............................................................................................................................................. 160.595 287.495 376.984
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (Nota 22) ........................................................................................................................................... (10.135) (60.323) (191.052)
Imposto de Renda ................................................................................................................................................................................................................. (27.927) (57.274) (46.448)
Contribuição Social................................................................................................................................................................................................................ (19.707) (37.963) (38.803)
Ativo Fiscal Diferido............................................................................................................................................................................................................... 37.499 34.914 (105.801)
LUCRO LÍQUIDO.................................................................................................................................................................................................................. 150.460 227.172 185.932

Número de ações (Nota 14a) ................................................................................................................................................................................................ 5.368.581 5.368.581 5.368.571
Lucro por lote de mil ações em R$ (Nota 14d)...................................................................................................................................................................... 28,03 42,32 34,63

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Em Reais mil

2o Semestre Exercícios findos em 31 de dezembro
2019 2019 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Ajustes (Prejuízos)/
Capital Reservas Reservas de Lucros de Avaliação Lucros

Eventos Social de Capital Legal Estatutária Patrimonial Acumulados Totais

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ............................................................................................................................... 160.595 287.495 376.984
Ajustes ao Lucro Líquido antes dos Impostos:
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa ............................................................................................................................................................. 415.020 782.500 654.694
Passivos Contingentes....................................................................................................................................................................................................... 22.377 48.009 24.736
Depreciações e Amortizações ........................................................................................................................................................................................... 1.029 1.942 1.879
Reversão de Provisões ...................................................................................................................................................................................................... - - (80.655)

Lucro Líquido Ajustado antes dos Impostos.................................................................................................................................................................. 599.021 1.119.946 977.638
(Aumento)/Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez...................................................................................................................................... (7.130) (17.797) (10.435)
(Aumento)/Redução em Títulos para Negociação e Instrumentos Financeiros Derivativos .............................................................................................. (547) (3.090) 7.478
(Aumento)/Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependências.......................................................................................................................... (7.861) (40.760) (23.070)
(Aumento)/Redução em Operações de Crédito................................................................................................................................................................. (524.041) (1.004.372) (670.424)
(Aumento)/Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens................................................................................................................................... (74.882) (56.910) 136.906
Aumento/(Redução) em Depósitos.................................................................................................................................................................................... 316.513 465.125 (258.456)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações...................................................................................................................................................................... (101.452) (169.420) (119.912)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos................................................................................................................................................................ (24.216) (68.556) (75.581)

Caixa Líquido Proveniente/(Utilizado) das Atividades Operacionais............................................................................................................................. 175.405 224.166 (35.856)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:
Títulos Disponíveis para Venda............................................................................................................................................................................................ (39) (65) 7.624
Aquisição de Imobilizado de Uso......................................................................................................................................................................................... (281) (156) (429)
Aquisição de Intangível........................................................................................................................................................................................................ (5.238) (8.790) (4.710)

Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos .............................................................................................................................................. (5.558) (9.011) 2.485

Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................................... 169.847 215.155 (33.371)
Caixa e Equivalentes de Caixa - Início do Período ............................................................................................................................................................... 88.247 42.939 76.310
Caixa e Equivalentes de Caixa - Fim do Período .................................................................................................................................................................. 258.094 258.094 42.939
Aumento/(Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa................................................................................................................................................... 169.847 215.155 (33.371)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Em Reais mil

2o Semestre Exercícios findos em 31 de dezembro
2019 2019 2018
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco

CNPJ 33.254.319/0001-00 
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), está autorizado pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen) a operar sob a forma de banco múltiplo na prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às 
respectivas carteiras autorizadas (de investimento e de crédito, financiamento, investimento, intermediação de negó-
cios) de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. É parte integrante da Organização Bradesco 
(Organização), utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações contábeis de-
vem ser entendidas neste contexto.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado 
financeiro, e certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do 
sistema financeiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e os custos da estrutura operacional 
e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Para fins de clareza e análise, informamos que os dados completos de todos os negócios de cartões constam nas 
Demonstrações Contábeis Consolidadas da Organização. Nas Demonstrações Contábeis do Banco Losango, estão 
sendo apresentadas parte dos negócios de cartões, ou seja, somente aqueles portfólios e ativos vinculados direta-
mente a esta entidade jurídica.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade com as diretrizes 
contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das Sociedades 
por Ações) incluindo as alterações introduzidas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09, para a contabilização das 
operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN).
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do Banco Losango evidenciam 
todas as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira 
consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, que são revisadas, no mínimo, anualmente, tais como: 
a mensuração de perdas estimadas com operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instrumen-
tos financeiros; provisões cíveis, fiscais e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos 
não financeiros. Os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premis-
sas. Em 2019, a revisão dessas premissas resultou no aprimoramento da avaliação e constituição de determinadas 
provisões, cujos efeitos estão demonstrados na Nota 11.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 04 de fevereiro de 2020.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Banco Losango.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem 
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se cor-
relacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes 
ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de 
natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial, exceto 
aquelas relativas a operações no exterior, que são calculadas pelo método linear.
As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto e 
aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual 
ou inferior a 90 dias e apresente risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela 
Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo seu valor de mer-
cado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data 
do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - Classificação
•	Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados. 

São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado 
em contrapartida ao resultado do período;

•	Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos 
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida 
ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos 
efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e

•	Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade finan-
ceira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A Instituição não possui títulos classificados nesta 
categoria.

Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como os 
instrumentos financeiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor 
justo, baseia-se geralmente, em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos ou 
passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores jus-
tos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado ou 
técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa por 
parte da Administração.
f) Operações de créditos, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para cré-
ditos de liquidação duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são classificados nos respec-
tivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN, que requerem 
a sua classificação de riscos em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo) e (ii) a avaliação da 
Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, 
a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.

Período de atraso (1) Classificação do cliente
•	 de	15	a	30	dias ...................................................................................................... B
•	 de	31	a	60	dias ...................................................................................................... C
•	 de	61	a	90	dias ...................................................................................................... D
•	 de	91	a	120	dias .................................................................................................... E
•	 de	121	a	150	dias .................................................................................................. F
•	 de	151	a	180	dias .................................................................................................. G
•	 superior	a	180	dias................................................................................................ H

(1) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses é realizada a contagem em dobro dos períodos de 
atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.

A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e a partir do 60o dia, em 
rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efetivo rece-
bimento.
As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por seis meses, quando então, 
são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por no mínimo cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas na data da 
negociação.
As renegociações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas de compen-
sação são classificadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhe-
cidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização significativa da operação, ou quando novos fatos 
relevantes justificarem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassificação da operação para categoria de 
menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas 
e leva em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realizadas pela Ad-
ministração na determinação dos riscos de crédito.
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é definida considerando aquela 
que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classificações diferentes para determinada 
operação, de acordo com a natureza, valor, finalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo 
fiscal, base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Outros Créditos -
Diversos”, e as provisões para as obrigações fiscais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários, atualização de depósitos judiciais, dentre outros, são registrados na rubrica “Outras Obrigações - Fiscais 
e Previdenciárias”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das res-
pectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa de 
contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30% do 
lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas atuais 
de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para 
o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme 
Lei no 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em novembro de 2019 foi promulgada a 
Emenda Constitucional no 103 que estabelece no artigo 32, a majoração da alíquota de contribuição social sobre o 
lucro líquido dos “Bancos” de 15% para 20%, com vigência a partir de março de 2020.

Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legis-
lações vigentes.
h) Despesas antecipadas
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou pres-
tação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o regime de com-
petência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos subse-
quentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados 
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos da instituição ou 
quando não são mais esperados benefícios futuros.
i) Imobilizado
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exer-
cidos com essa finalidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método 
linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: sistema de comunicação, instalações e móveis 
e equipamentos de uso - 10% ao ano; sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano e ajustado por redução 
ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
j) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Instituição 
ou exercidos com essa finalidade.
É composto por:
•	Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20% 

ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment),
quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como ativo quando é possí-
vel demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança os 
custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados durante sua vida útil estimada, conside-
rando os benefícios econômicos futuros esperados.

k) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos, que estão sujeitos à amortização ou depreciação, são revisados para verificar seu valor recuperável sem-
pre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
pela redução ao valor recuperável é reconhecida pelo excesso do valor contábil do ativo ou o valor contábil da sua 
Unidade Geradora de Caixa (UGC) sobre seu valor recuperável estimado. O valor recuperável de um ativo ou UGC é 
o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo deduzido os custos de venda.
Para finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados individualmente são aglutinados 
ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos 
fluxos de caixa de outros ativos ou grupo de ativos (UGC). Para finalidade de testar o valor recuperável do ágio, sujeito 
a um teste de teto de segmento operacional, as UGCs para as quais o ágio foi alocado são agregadas de maneira 
que o nível no qual o teste de valor recuperável é aplicado, reflete o nível mais baixo no qual o ágio é monitorado para 
fins de reporte interno.
Ao avaliar o valor em uso, são utilizadas as projeções de resultados futuros baseados nos planos de negócio e orça-
mento, e os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente utilizando-se uma taxa de desconto 
antes dos impostos, que reflete avaliações no mercado corrente do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos 
do ativo ou UGC. Ativos corporativos da Organização não geram fluxos de caixa separados e são utilizados por mais 
de uma UGC. Esses ativos são alocados às UGCs em uma base razoável e consistente, e testados para redução ao 
valor recuperável como parte do teste da UGC para o qual o ativo está alocado.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes as UGCs 
são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGC) e, subsequentemen-
te, na redução dos outros ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de modo pro rata.
l) Depósitos
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data 
do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
m) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também, das 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 25, o qual foi aprovado pela 
Resolução no 3.823/09 do CMN e de acordo com a Carta Circular no 3.429/10 sendo:
•	Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela 
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os 
ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;

•	Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a 
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for 
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;

•	Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são re-
conhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 
e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem 
os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo apenas ser divulgados em 
notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem 
divulgadas; e

•	Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é 
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, 
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.

n) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as varia-
ções monetárias, auferidos (em base pro rata die) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos 
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias, 
incorridos (em base pro rata die).
o) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para 
sua emissão.
São compostos por:
•	Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demons-

trações contábeis; e
•	Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das 

demonstrações contábeis.
Os eventos subsequentes são divulgados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 24 - Eventos Subse-
quentes, aprovado pela Resolução CMN nº 3.973/11.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Disponibilidades em moeda nacional e estrangeira ...................... 15.052 12.939
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) .................................... 243.042 30.000
Total caixa e equivalentes de caixa ........................................... 258.094 42.939

(1) Referem-se às operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação foi igual ou inferior a 90 dias e que apre-
sentem risco insignificante de mudança de valor justo.

5) APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
1 a 30 31 a 60 61 a 180 181 a 360 Total
dias dias dias dias 2019 2018

Aplicações em depósitos 
interfinanceiros ................... 243.042 - - 570.584 813.626 582.788

Total em 2019 ...................... 243.042 - - 570.584 813.626
Total em 2018 ...................... 31.102 2.148 540.236 9.302 582.788
b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez
Classificadas na demonstração de resultado como resultado de operações com títulos e valores mobiliários.

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Rendas de aplicações em depósitos interfinanceiros ................... 41.432 31.128
Total (Nota 6c).............................................................................. 41.432 31.128

6) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Classificação da carteira distribuída pelas rubricas de publicação

Em 31 de dezembro - R$ mil
Títulos 2019 2018
Carteira própria ........................................................................... 21.447 18.286
Cotas de fundos de investimento .................................................. 21.384 18.246
Ações de companhias abertas ...................................................... 63 40
Vinculado à prestação de garantias .......................................... 324 306
Letras financeiras do tesouro ........................................................ 324 306
Total .............................................................................................. 21.771 18.592

b) Classificação por categorias e prazos
Em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Valor de Valor de Valor de

1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de mercado/ custo Marcação a mercado/ Marcação a
Títulos (3) dias dias dias 360 dias contábil atualizado mercado contábil mercado
Títulos para negociação (2) ................................... 3.789 144 62 17.389 21.384 21.384 - 18.246 -
Cotas de fundos de investimento (1) ........................ 3.789 144 62 17.389 21.384 21.384 - 18.246 -
Títulos disponíveis para venda............................. 63 - - 324 387 329 58 346 35
Letras financeiras do tesouro ................................... - - - 324 324 324 - 306 -
Ações........................................................................ 63 - - - 63 5 58 40 35
Total geral................................................................ 3.852 144 62 17.713 21.771 21.713 58 18.592 35

(1) Do total aplicado no encerramento do exercício R$ 21.384 mil (2018 - R$ 18.246 mil) eram em fundos exclusivos administrados pela Organização Bradesco;
(2) Para fins de apresentação do Balanço Patrimonial os títulos classificados como “para negociação” estão demonstrados no ativo circulante; e
(3) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados com 

base em cotações de distribuidores, modelos de precificação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

c) Resultado com títulos e valores mobiliários
Segue abaixo a composição do resultado de operações com títulos e valores mobiliários:

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5b).................................................................................................................................................................................................... 41.432 31.128
Títulos de renda fixa................................................................................................................................................................................................................................................ 23 74
Outros...................................................................................................................................................................................................................................................................... 1.139 1.498
Total ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 42.594 32.700
d) Instrumentos financeiros derivativos
O Banco Losango não operou com instrumentos financeiros derivativos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
7) CARTEIRA DE CRÉDITO
a) Modalidades e prazos

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso normal Total

91 a 180 181 a 360 Acima de 2019 2018
1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias (A) % (A) %

Empréstimos e títulos descontados......................... 57.707 19.438 21.250 67.016 104.372 210.277 480.060 22,1 462.911 22,9
Financiamentos ....................................................... 133.934 102.272 96.419 229.642 261.857 99.097 923.221 42,6 821.622 40,6
Subtotal .................................................................. 191.641 121.710 117.669 296.658 366.229 309.374 1.403.281 64,7 1.284.533 63,5
Outros créditos (1)................................................... 273.808 90.312 73.376 145.161 110.655 71.262 764.574 35,3 740.373 36,5
Total em 2019 ......................................................... 465.449 212.022 191.045 441.819 476.884 380.636 2.167.855 100,0 -
Total em 2018 ......................................................... 542.879 210.372 179.293 470.616 381.673 240.073 2.024.906 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso anormal

Parcelas vencidas Total
91 a 180 181 a 540 2019 2018

1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias (B) % (B) %
Empréstimos e títulos descontados.......................... 21.375 20.104 20.079 47.109 78.491 187.158 36,5 206.050 42,0
Financiamentos ........................................................ 47.511 40.938 34.411 83.162 85.954 291.976 56,8 266.827 54,2
Subtotal ................................................................... 68.886 61.042 54.490 130.271 164.445 479.134 93,3 472.877 96,2
Outros créditos (1).................................................... 8.306 6.277 4.555 8.949 6.501 34.588 6,7 18.665 3,8
Total em 2019 .......................................................... 77.192 67.319 59.045 139.220 170.946 513.722 100,0
Total em 2018 .......................................................... 67.626 58.607 53.441 130.495 181.373 491.542 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Curso anormal Total

Parcelas vincendas 2019 2018
91 a 180 181 a 360 Acima de

1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias dias dias 360 dias (C) % (C) %
Empréstimos e títulos descontados......................... 11.148 9.208 9.806 27.602 50.567 82.518 190.849 38,2 126.414 35,6
Financiamentos ....................................................... 39.019 32.364 29.141 66.154 64.976 22.831 254.485 50,9 207.606 58,4
Subtotal .................................................................. 50.167 41.572 38.947 93.756 115.543 105.349 445.334 89,1 334.020 94,0
Outros créditos (1)................................................... 7.125 6.146 5.469 11.809 12.544 11.424 54.517 10,9 21.259 6,0
Total em 2019 ......................................................... 57.292 47.718 44.416 105.565 128.087 116.773 499.851 100,0
Total em 2018 ......................................................... 46.583 39.304 35.059 81.265 86.250 66.818 355.279 100,0

Em 31 de dezembro - R$ mil
Total geral

2019 2018
(A+B+C) % (A+B+C) %

Empréstimos e títulos descontados.............................................................................................................................. 858.067 27,0 795.375 27,7
Financiamentos ............................................................................................................................................................ 1.469.682 46,2 1.296.055 45,1
Subtotal ....................................................................................................................................................................... 2.327.749 73,2 2.091.430 72,8
Outros créditos (1)........................................................................................................................................................ 853.679 26,8 780.297 27,2
Total em 2019 .............................................................................................................................................................. 3.181.428 100,0
Total em 2018 .............................................................................................................................................................. 2.871.727 100,0

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
b) Modalidades e níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil
Nível de risco 2019 2018

AA A B C D E F G H Total % Total %
Empréstimos e títulos descontados....... 578 269.278 41.269 147.851 48.074 57.372 31.514 34.089 228.042 858.067 27,0 795.375 27,7
Financiamentos ..................................... 430 846.213 77.031 81.246 56.432 68.694 44.361 44.650 250.625 1.469.682 46,2 1.296.055 45,1
Subtotal ................................................ 1.008 1.115.491 118.300 229.097 104.506 126.066 75.875 78.739 478.667 2.327.749 73,2 2.091.430 72,8
Outros créditos (1)................................. 2.417 689.942 37.144 53.882 12.536 12.903 6.855 6.212 31.788 853.679 26,8 780.297 27,2
Total em 2019 ....................................... 3.425 1.805.433 155.444 282.979 117.042 138.969 82.730 84.951 510.455 3.181.428
% ........................................................... 0,1 56,8 4,9 8,9 3,7 4,4 2,6 2,7 15,9 100,0
Total em 2018 ....................................... 2.305 1.666.889 124.760 211.206 100.712 93.841 65.405 68.000 538.609 2.871.727
% ........................................................... 0,1 58,0 4,3 7,4 3,5 3,3 2,3 2,4 18,7 100,0

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
c) Composição das operações de crédito por nível de risco e situação de atraso
I) Níveis de risco

Em 31 de dezembro - R$ mil
Níveis de risco

Operações em curso anormal (3)
Total em Total em

AA A B C D E F G H 2019 % (1) 2018 % (1)
Parcelas vincendas ............................. - - 81.878 80.878 55.241 57.684 38.566 35.211 150.393 499.851 100,0 355.279 100,0
1 a 30..................................................... - - 12.101 10.004 5.567 5.739 3.937 3.646 16.298 57.292 11,5 46.583 13,1
31 a 60................................................... - - 8.281 7.140 5.094 5.411 3.737 3.482 14.573 47.718 9,6 39.304 11,1
61 a 90................................................... - - 7.869 6.707 4.885 5.065 3.542 3.319 13.029 44.416 8,9 35.059 9,8
91 a 180................................................. - - 18.686 16.455 12.124 12.585 8.720 8.030 28.965 105.565 21,1 81.265 22,9
181 a 360............................................... - - 20.887 21.226 15.081 15.071 10.183 9.131 36.508 128.087 25,6 86.250 24,3
Acima de 360......................................... - - 14.054 19.346 12.490 13.813 8.447 7.603 41.020 116.773 23,3 66.818 18,8
Parcelas vencidas (2) .......................... - - 20.634 32.643 36.950 41.350 37.631 39.368 305.146 513.722 100,0 491.542 100,0
1 a 14..................................................... - - 50 5.384 3.596 2.458 1.730 1.559 7.187 21.964 4,7 16.852 3,4
15 a 30................................................... - - 20.533 8.024 5.631 4.508 2.554 2.453 11.525 55.228 10,8 50.774 10,4
31 a 60................................................... - - 51 19.229 9.996 9.353 4.721 4.131 19.838 67.319 13,1 58.607 11,9
61 a 90................................................... - - - 4 17.727 9.300 6.821 4.329 20.864 59.045 11,5 53.441 10,9
91 a 180................................................. - - - 2 - 15.644 21.805 26.896 74.873 139.220 27,1 130.495 26,5
181 a 360............................................... - - - - - 87 - - 170.859 170.946 32,8 181.373 36,9
Acima de 360......................................... - - - - - - - - - - - - -
Subtotal ................................................ - - 102.512 113.521 92.191 99.034 76.197 74.579 455.539 1.013.573 846.821
Provisão específica ............................... - - 1.025 3.405 9.219 29.710 38.098 52.207 455.539 589.203 498.582

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

Em 31 de dezembro - R$ mil
Níveis de risco

Operações em curso normal (2)
Total em Total em

AA A B C D E F G H 2019 % (1) 2018 % (1)
Parcelas vincendas ............................. 3.425 1.805.433 52.932 169.458 24.851 39.935 6.533 10.372 54.916 2.167.855 100,0 2.024.906 100,0
1 a 30..................................................... 489 389.063 8.884 15.992 3.299 4.859 886 1.039 8.039 432.550 19,9 510.076 25,2
31 a 60................................................... 365 188.145 4.422 8.449 2.342 4.029 571 714 2.985 212.022 9,8 210.372 10,4
61 a 90................................................... 328 169.232 4.074 8.199 2.062 3.541 523 648 2.438 191.045 8,8 179.293 8,9
91 a 180................................................. 658 379.514 9.425 20.465 4.919 8.504 1.229 1.716 15.389 441.819 20,4 470.616 23,2
181 a 360............................................... 756 405.487 11.218 32.735 5.885 10.187 1.567 2.687 6.362 476.884 22,0 381.673 18,8
Acima de 360......................................... 801 247.029 14.028 81.639 5.439 7.774 1.606 3.377 18.943 380.636 17,6 240.073 11,9
Vencidas até 14 dias............................ 28 26.963 881 1.979 905 1.041 151 191 760 32.899 1,5 32.803 1,6
Subtotal ................................................ 3.425 1.805.433 52.932 169.458 24.851 39.935 6.533 10.372 54.916 2.167.855 100,0 2.024.906 100,0
Provisão genérica.................................. - 9.027 529 5.084 2.485 11.980 3.267 7.261 54.916 94.549 174.470
Total geral em 2019 ............................. 3.425 1.805.433 155.444 282.979 117.042 138.969 82.730 84.951 510.455 3.181.428
Provisão existente ................................. - 17.147 4.585 28.156 35.054 69.414 58.059 84.913 510.455 807.783
Provisão mínima requerida.................... - 9.027 1.554 8.489 11.704 41.690 41.365 59.468 510.455 683.752
Provisão complementar......................... - 8.120 3.031 19.667 23.350 27.724 16.694 25.445 - 124.031
Total geral em 2018 ............................. 2.305 1.666.889 124.760 211.206 100.712 93.841 65.405 68.000 538.609 2.871.727
Provisão existente ................................. - 8.336 1.257 6.842 14.707 71.622 65.391 69.104 538.609 775.868
Provisão mínima requerida.................... - 8.334 1.248 6.336 10.071 28.152 32.702 47.600 538.609 673.052
Provisão complementar......................... - 2 9 506 4.636 43.470 32.689 21.504 - 102.816

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

Operação
Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de Atraso de

Exposição Em dia 0 a 14 dias 15 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Total
Operações de crédito ......................................... 1.964.717 177.235 299.413 99.793 242.382 397.888 3.181.428
d) Composição das operações de crédito e da provisão para créditos de liquidação duvidosa

Em 31 de dezembro - R$ mil
Saldo da carteira

Curso anormal
Nível de risco Vencidas Vincendas Total Curso normal Total % (1)
AA.................................................................................................................... - - - 3.425 3.425 0,1
A ...................................................................................................................... - - - 1.805.433 1.805.433 56,8
B ...................................................................................................................... 20.634 81.878 102.512 52.932 155.444 4,9
C...................................................................................................................... 32.643 80.878 113.521 169.458 282.979 8,9
Subtotal .......................................................................................................... 53.277 162.756 216.033 2.031.248 2.247.281 70,7
D...................................................................................................................... 36.950 55.241 92.191 24.851 117.042 3,7
E ...................................................................................................................... 41.350 57.684 99.034 39.935 138.969 4,4
F ...................................................................................................................... 37.631 38.566 76.197 6.533 82.730 2,6
G...................................................................................................................... 39.368 35.211 74.579 10.372 84.951 2,7
H...................................................................................................................... 305.146 150.393 455.539 54.916 510.455 15,9
Subtotal .......................................................................................................... 460.445 337.095 797.540 136.607 934.147 29,3
Total geral em 2019 ....................................................................................... 513.722 499.851 1.013.573 2.167.855 3.181.428
% ..................................................................................................................... 16,2 15,7 31,9 68,1 100,0
Total geral em 2018 ....................................................................................... 491.542 355.279 846.821 2.024.906 2.871.727
% ..................................................................................................................... 17,1 12,4 29,5 70,5 100,0
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

e) Concentração das operações de crédito
Em 31 de dezembro - R$ mil

2019 % (1) 2018 % (1)
Maior cliente ........................................................ 18.671 0,6 86.268 3,0
10 maiores devedores ......................................... 51.117 1,6 137.727 4,8
50 maiores devedores ......................................... 57.756 1,8 141.747 4,9
100 maiores devedores ....................................... 63.175 2,0 145.858 5,1

(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.
f) Setor de atividade econômica

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 % 2018 %

Setor privado ..................................................... 3.181.428 100,0 2.871.727 100,0
Serviços............................................................... 8.297 0,3 87.873 3,1
Indústria............................................................... 43.123 1,4 44.057 1,5
Comércio ............................................................. 4.945 0,2 2.716 0,1
Pessoa Física ...................................................... 3.125.063 98,1 2.737.081 95,3
Total .................................................................... 3.181.428 100,0 2.871.727 100,0
g) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

R$ mil
2019 2018

- Provisão específica (1)................................................................ 498.582 507.481
- Provisão genérica (2) .................................................................. 174.470 186.193
- Provisão complementar (3) ......................................................... 102.816 88.770
Saldo inicial em 1o de janeiro ..................................................... 775.868 782.444
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.... 782.500 654.694
Baixas............................................................................................ (750.585) (661.270)
Saldo final em 31 de dezembro .................................................. 807.783 775.868
- Provisão específica (1)................................................................ 589.203 498.582
- Provisão genérica (2) .................................................................. 94.549 174.470
- Provisão complementar (3) ......................................................... 124.031 102.816
Recuperação de créditos baixados como prejuízo (4) (5) ....... 123.688 164.068

(1) Para operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias;
(2) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadrada no item anterior;
(3) A provisão excedente é constituída considerando a experiência da Administração e a expectativa de realização 

da carteira de créditos, de modo a apurar a provisão total julgada adequada para cobrir os riscos específicos e 
globais dos créditos, associada à provisão calculada de acordo com a classificação pelos níveis de risco e os res-
pectivos percentuais de provisão estabelecidos como mínimos na Resolução no 2.682/99. A provisão excedente 
por cliente foi classificada nos níveis de riscos correspondentes.

(4) Classificados em receitas de operação de crédito; e
(5) No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foram realizadas cessões de crédito de operações já baixadas 

para prejuízo, sem retenção de riscos e benefícios no montante de R$ 1.686.548 mil, cujo valor de venda foi de 
R$ 46.496 mil.

h) Movimentação da carteira de renegociação
2019 2018

Saldo inicial em 1o de janeiro ..................................................... 247.903 246.332
Renegociação................................................................................ 220.067 198.200
Recebimentos................................................................................ (136.505) (143.338)
Baixas............................................................................................ (117.686) (53.291)
Saldo final em 31 de dezembro .................................................. 213.779 247.903
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ............................... 160.141 224.161
Percentual sobre a carteira de renegociação................................ 74,9% 90,4%
8) OUTROS CRÉDITOS - DIVERSOS
A composição dos saldos de outros créditos diversos está demonstrada como segue:

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Títulos e créditos a receber (Nota 7a) ........................................... 853.679 780.297
Créditos tributários de impostos e contribuições (Nota 22c) ......... 457.473 420.140
Devedores por depósitos em garantia........................................... 264.874 274.222
Impostos e contribuições a compensar ......................................... 3.345 3.731
Outros............................................................................................ 22.891 14.542
Total .............................................................................................. 1.602.262 1.492.932
9) IMOBILIZADO EM USO

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Taxa de Custo líquido de depreciação    

depreciação Custo Depreciação 2019 2018
Edificações ....................................... 4% 1.481 (1.351) 130 184
Instalações, móveis e equipamentos
de uso............................................. 10% 12.993 (7.359) 5.634 5.771

Sistemas de segurança e comuni-
cações ............................................ 10% 1.242 (886) 356 787

Sistemas de processamento de
dados.............................................. 20% 1.169 (816) 353 510

Total em 2019 .................................. 16.885 (10.412) 6.473
Total em 2018 .................................. 16.296 (9.044) 7.252
10) INTANGÍVEL

Em 31 de dezembro - R$ mil    
Taxa de Custo líquido de amortização    

amortização Custo Amortização 2019 2018
Softwares.......................................... 20% 16.464 3.702 12.762 4.980
Total em 2019 .................................. 16.464 3.702 12.762
Total em 2018 .................................. 8.118 3.138 4.980
11) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E 
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classificados como perdas prováveis e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de 
suas atividades.
Na constituição das provisões a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das 
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a 
perda for avaliada como provável.
A Administração do Banco Losango entende que a provisão constituída é suficiente para atender às perdas decor-
rentes dos respectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por 
decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial, o pagamento de “horas extras” 
em razão de interpretação do artigo 244 da CLT. Considerando que a base de processos é formada, basicamente, 
por processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída considerando os seguintes 
fatores, entre outros: data da entrada dos processos (antes ou após a reforma trabalhista de novembro/2017), com 
base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerradas nos últimos 12 
meses antes e após a reforma trabalhista, correção monetária das medias apuradas.
É certo que as horas extras realizadas são controladas por meio do sistema de “ponto eletrônico” e pagas durante o 
curso normal do contrato de trabalho, de modo que as ações oriundas de ex-funcionários do Banco Losango não têm 
valores individuais relevantes.
Em 2019, aprimoramos a metodologia de cálculo, conforme descrito na Nota 2, que resultou em uma reversão de 
provisão no valor de R$ 16.869 mil.
II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de 
sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de 
assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento 
de Tribunais.
Conforme descrito na Nota 2, o Banco Losango revisou e aprimorou as premissas para constituição de provisões 
cíveis, resultando em um complemento de provisão, no valor de R$ 15.827 mil em dezembro de 2019. Para esta revisão 
foram consideradas as tendências dos últimos julgamentos, as informações relacionadas ao andamento processual 
destes processos (contratos, cálculo de exposição, laudos de peritos, etc.) e a opinião de assessores jurídicos.
III - Provisão para riscos fiscais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os 
quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos assesso-
res jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, tem acompanhamento regular 
de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encerramento de cada processo, poderão resultar 
em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das respectivas provisões.

Destacamos as teses:
– IRPJ/CSLL - Trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da Contri-

buição social sobre Lucro Líquido (Lei no 8.981/95, artigos 42 e 58) no montante de R$ 63.328 mil (2018 -
R$ 62.226 mil); e

– PIS - Base de cálculo - EC 10/96 e EC 17/97 - Pleiteia calcular e recolher o PIS nos períodos de Junho/96 a Ju-
nho/97 e Fevereiro/98 a Dezembro/99, conforme LC 7/70, no montante de R$ 17.767 mil (2018 - R$ 17.238 mil).

Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Losango são consideradas de longo prazo, devido à 
imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi divulga-
da a estimativa com relação ao ano específico em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões

R$ mil
Fiscais e

Trabalhistas Cíveis previdenciárias
Saldo em 31 de dezembro de 2018 .......................... 88.599 22.180 101.643
Constituições líquidas de reversões............................ (20.622) 56.579 5.554
Atualização monetária................................................. 2.465 1.546 2.487
Pagamentos ................................................................ (15.933) (44.139) -
Saldo em 31 de dezembro de 2019 .......................... 54.509 36.166 109.684
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
A instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a 
Instituição figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acor-
do com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e 
efetivadas, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes 
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram, em 31 de dezembro 
de 2019, R$ 21.831 mil (2018 - R$ 47.068 mil) para os processos cíveis e R$ 171.054 mil (2018 - R$ 233.057 mil) 
para os processos fiscais.
Os principais processos fiscais com essa classificação são:
– Glosa de compensação de créditos de PIS e Cofins lançada após o trânsito em julgado favorável em processo 

judicial que discutiu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que 
não as decorrentes do faturamento (Lei no 9.718/98), no montante de R$ 78.645mil (2018 - R$ 75.915 mil); e

– Trata-se de discussão sobre a negativa de compensação relativa a crédito decorrente da exigência de CPMF so-
bre o financiamento das operações de leasing de empresa incorporada, apesar da equiparação destas instituições 
financeiras, no montante de R$ 33.111 mil (2018 - R$ 32.627 mil).

12) DEPÓSITOS
a) Composição:

Em 31 de dezembro - R$ mil
1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima de
dias dias dias 360 dias 2019 2018

Depósitos:
- À Vista ................................ - - - - - 21.774
- Interfinanceiros................... 159.407 679.258 326.180 183.828 1.348.673 883.547
Total em 2019 ...................... 159.407 679.258 326.180 183.828 1.348.673
% .......................................... 11,8 50,4 24,2 13,6 100,0
Total em 2018 ...................... 155.092 449.899 214.152 86.178 905.321
% .......................................... 17,1 49,7 23,7 9,5 100,0
b) Despesas com operações de captação do mercado

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Depósitos interfinanceiros ............................................................. 68.526 53.124
Contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC.................... 15 26
Total .............................................................................................. 68.541 53.150
13) OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Impostos e contribuições a recolher.............................................. 11.117 24.254
Provisão para tributos diferidos (Nota 22c) ................................... 8.765 5.973
Impostos e contribuições sobre lucros a pagar ............................. 5.304 8.418
Total .............................................................................................. 25.186 38.645
b) Diversas

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Lojistas a pagar (1)........................................................................ 248.091 214.716
Provisões fiscais............................................................................ 109.684 101.643
Provisões trabalhistas ................................................................... 54.509 88.599
Provisão para pagamentos a efetuar............................................. 40.044 28.224
Provisões cíveis............................................................................. 36.166 22.180
Credores diversos ......................................................................... 13.315 7.298
Provisão para benefícios trabalhistas............................................ 9.889 11.103
Valores a pagar - cartão de crédito ............................................... 1.759 105.484
Valores a pagar a empresas ligadas ............................................. 887 1.044
Outros............................................................................................ 44.613 56.071
Total .............................................................................................. 558.957 636.365

(1) Referem-se, substancialmente, a contas a pagar aos estabelecimentos comerciais, pelas transações efetuadas 
com os cartões emitidos pelo Banco Losango.

14) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 1.761.996 mil (2018 - R$ 1.761.996 mil) é 
representado por 5.368.581 (2018 - 5.368.581) ações ordinárias e preferenciais, nominativas escriturais, sem valor 
nominal.
b) Reserva de lucros

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Reservas de lucros...................................................................... 104.387 -
- Reserva legal (1) ......................................................................... 6.845 -
- Reserva estatutária (2)................................................................ 97.542 -

(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido, até atingir 20% do capital social realizado. Após esse 
limite a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de 
capital ou para compensar prejuízos. A reserva legal de 2018, foi utilizada para absorver os prejuízos acumulados 
de exercícios anteriores; e

(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da 
Sociedade, pode ser constituída em 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutárias, sendo o 
saldo limitado a 95% do Capital Social Integralizado.

c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício, 
que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária. Fica a Diretoria 
autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, utilizando-se das con-
tas de lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda, autorizar a distribuição de lucros 
a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em adição 
aos mesmos.
O cálculo dos juros sobre o capital próprio/dividendos relativos aos períodos findos em 31 de dezembro, está de-
monstrado a seguir:

Em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Lucro líquido................................................................................ 227.172 185.932
Absorção de prejuízos acumulados .......................................... (90.270) (185.932)
(-) Reserva legal - 5% sobre o lucro.............................................. 6.845 -
Base de cálculo ........................................................................... 130.057 -
Dividendos propostos .................................................................... 32.514 -
Percentual em relação ao lucro líquido ajustado ..................... 25% -
Valor em Reais por lote de mil ações ........................................ 6.056,35 -
d) Lucro por ação
O lucro por ação básico é calculado mediante a divisão do lucro líquido, atribuído aos acionistas da Instituição, pela 
quantidade da média ponderada de ações.
15) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Rendas de tarifas bancárias.......................................................... 104.419 130.343
Rendas de serviços prestados a ligadas....................................... 34.789 33.028
Rendas de outros serviços............................................................ 7.732 18.625
Rendas de serviços diferenciados - PF......................................... 109 109
Total .............................................................................................. 147.049 182.105

Em 31 de dezembro - R$ mil
Provisão

Mínima requerida
% Mínimo de Específica

provisionamento Total Comple- Total em Total em
Nível de risco requerido Vencidas Vincendas específica Genérica Total mentar 2019 % (1) 2018 % (1)
AA................................................................ - - - - - - - - - - -
A .................................................................. 0,5 - - - 9.027 9.027 8.120 17.147 2,1 8.336 1,1
B .................................................................. 1,0 206 819 1.025 529 1.554 3.031 4.585 0,6 1.257 0,2
C.................................................................. 3,0 979 2.426 3.405 5.084 8.489 19.667 28.156 3,5 6.842 0,9
Subtotal ...................................................... 1.185 3.245 4.430 14.640 19.070 30.818 49.888 6,2 16.435 2,2
D.................................................................. 10,0 3.695 5.524 9.219 2.485 11.704 23.350 35.054 4,3 14.707 1,9
E .................................................................. 30,0 12.405 17.305 29.710 11.980 41.690 27.724 69.414 8,6 71.622 9,2
F .................................................................. 50,0 18.815 19.283 38.098 3.267 41.365 16.694 58.059 7,2 65.391 8,4
G.................................................................. 70,0 27.558 24.649 52.207 7.261 59.468 25.445 84.913 10,5 69.104 8,9
H.................................................................. 100,0 305.146 150.393 455.539 54.916 510.455 - 510.455 63,2 538.609 69,4
Subtotal ...................................................... 367.619 217.154 584.773 79.909 664.682 93.213 757.895 93,8 759.433 97,8
Total geral em 2019 ................................... 368.804 220.399 589.203 94.549 683.752 124.031 807.783
% ................................................................. 45,7 27,3 73,0 11,7 84,7 15,3 100,0
Total geral em 2018 ................................... 360.487 138.095 498.582 174.470 673.052 102.816 775.868
% ................................................................. 46,4 17,8 64,2 22,5 86,7 13,3 100,0
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Acionistas e Administradores do

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (“Instituição”), 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, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo em 31 de dezembro de 2019, 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 responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos 

auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, 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 contábeis e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito.
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16) DESPESAS DE PESSOAL
Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil

2019 2018
Proventos ...................................................................................... 59.531 61.243
Benefícios...................................................................................... 39.914 39.818
Encargos sociais ........................................................................... 26.940 29.165
Participação dos empregados nos lucros...................................... 14.300 11.873
Despesas de remuneração de estagiários .................................... 1.220 921
Outras............................................................................................ 445 501
Total .............................................................................................. 142.350 143.521
17) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Serviços de terceiros..................................................................... 82.730 99.101
Processamento de dados.............................................................. 36.268 32.510
Aluguéis......................................................................................... 14.863 14.747
Serviços técnicos especializados.................................................. 12.795 34.866
Comunicações............................................................................... 11.851 21.360
Transportes e viagens ................................................................... 11.414 8.413
Promoções e relações públicas..................................................... 9.634 11.444
Propaganda e publicidade............................................................. 6.540 6.206
Manutenção e conservação de bens............................................. 3.844 3.843
Depreciação e amortização........................................................... 1.942 13.941
Água, energia e gás ...................................................................... 1.630 1.602
Serviços do sistema financeiro...................................................... 782 628
Material de expediente .................................................................. 402 591
Outras............................................................................................ 5.688 5.728
Total .............................................................................................. 200.383 254.980
18) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Contribuição à Cofins .................................................................... 59.954 57.336
Contribuição ao PIS....................................................................... 9.757 9.317
Outras............................................................................................ 8.876 22.008
Total .............................................................................................. 78.587 88.661
19) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Rendas de créditos específicos..................................................... 115.283 59.899
Reversão de provisões operacionais............................................. 33.757 100.686
Reversão de provisões trabalhistas............................................... 18.157 7.612
Atualização monetária de depósitos judiciais................................ 8.823 10.410
Recuperação de encargos e despesas ......................................... 3.174 6.748
Outras............................................................................................ 621 10.099
Total .............................................................................................. 179.815 195.454
20) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Provisões cíveis............................................................................. 58.125 31.411
Descontos concedidos .................................................................. 46.730 48.442
Despesas com comercialização de cartões .................................. 64.832 79.250
Perdas operacionais ...................................................................... 6.813 25.539
Provisões fiscais............................................................................ 8.041 937
Outras............................................................................................ 3.993 12.489
Total .............................................................................................. 188.534 198.068
21) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As divulgações das transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a Re-
solução no 4.636/18 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações 
com partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas 
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações. As 
principais transações estão assim representadas:

Em 31 de dezembro - R$ mil
Controlador Coligadas

2019 2018 2019 2018
Ativos
Disponibilidades .................................................. 14.715 12.578 - -
Aplicações em depósitos interfinanceiros ........... 813.626 582.788 - -
Outros ativos ....................................................... 307 - - -
Passivos
Depósitos interfinanceiros ................................... 1.348.673 883.547 - -
Outros passivos................................................... 3.959 - 63.079 87.048

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
Controlador Coligadas

2019 2018 2019 2018
Receitas de intermediação financeira ................. 41.432 31.128 - -
Receitas de prestação de serviços ..................... - - 34.789 33.028
Despesas de intermediação financeira ............... (68.541) (53.124) - -
Outras despesas, líquidas de outras receitas 
operacionais ...................................................... (10.403) (247) (685) -

b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é fixado:
•	O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Adminis-

tração da Organização Bradesco, a ser paga aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina 
o estatuto; e

•	A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta aos Administradores, dentro do Plano de 
Previdência aos Funcionários e Administradores da Instituição.

Para 2019 foi determinado o valor máximo de R$ 6.244 mil (2018 - R$ 8.286 mil) para remuneração dos Adminis-
tradores e de R$ 3.049 mil (2018 - R$ 6.920 mil) para custear planos de previdência complementar de contribuição 
definida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da remu-
neração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PNB de emissão da BBD Participações S.A. 
e/ou de ações PN do Banco Bradesco S.A., que terão sua movimentação disponível em três parcelas iguais, anuais 
e sucessivas, vencendo a primeira parcela no ano subsequente da data do pagamento. Este procedimento está ade-
rente à Resolução CMN no 3.921/10, que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das instituições 
financeiras.
Benefícios de curto prazo a administradores

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Remuneração de contribuição previdenciaria para o INSS........... 6.236 8.286
Total .............................................................................................. 6.236 8.286
Benefícios pós-emprego

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Planos de previdência complementar de contribuição definida..... 2.700 5.985
Total .............................................................................................. 2.700 5.985

A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instru-
mento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução CMN 
no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
22) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.. 287.495 376.984
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às 
alíquotas vigentes (Nota 3g)........................................................ (114.998) (169.643)

Efeito no cálculo dos tributos:
Receitas não tributáveis líquidas de despesas indedutíveis ......... (1.734) (2.503)
Outros valores (1).......................................................................... 56.409 (18.906)
Imposto de renda e contribuição social do exercício .............. (60.323) (191.052)

(1) Inclui, basicamente: (i) a diferença entre alíquota da Contribuição Social corrente e Diferida; e (ii) as deduções 
incentivadas.

b) Composição das contas de resultado com imposto de renda e contribuição social

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos............................ (95.237) (85.251)
Impostos diferidos:
Constituição/Realização no exercício, sobre adições temporárias 70.287 (57.011)
Base negativa de contribuição social ............................................ - (28.050)
Prejuízo fiscal ................................................................................ (9.356) (20.740)
Total dos ativos fiscais diferidos ............................................... (26.017) (105.801)
Imposto de renda e contribuição social do exercício .............. (60.323) (191.052)

c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
R$ mil

Saldo em Saldo em
31.12.2018 Constituição Realização 31.12.2019

Provisão para outros créditos de liquidação 
duvidosa .............................................................. 176.188 116.628 (44.826) 247.990

Provisões cíveis..................................................... 10.177 16.275 (10.178) 16.274
Provisões fiscais.................................................... 36.613 5.518 (1.854) 40.277
Provisão trabalhista ............................................... 35.286 21.532 (32.413) 24.405
Provisão para desvalorização de bens não de
uso....................................................................... 181 23 - 204

Impairment de ativos intangíveis ........................... 60.076 6.501 (8.065) 58.512
Outros.................................................................... 30.353 4.507 (3.360) 31.500
Total dos créditos tributários sobre diferenças 
temporárias ........................................................ 348.874 170.984 (100.696) 419.162

Prejuízo fiscal/base negativa de contribuição 
social.................................................................... 70.780 - (35.373) 35.407

Subtotal ................................................................ 419.654 170.984 (136.069) 454.569
Ajuste de avaliação atuarial................................... 486 2.904 (486) 2.904
Total dos créditos tributários (Notas 3g e 8).... 420.140 173.888 (136.555) 457.473
Obrigações fiscais diferidas (Nota 13a)................. 5.973 2.808 (16) 8.765
Crédito tributário líquido das obrigações 
fiscais diferidas.................................................. 414.167 171.080 (136.539) 448.708

d) Projeção de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, e base negativa de contri-
buição social

Em 31 de dezembro - R$ mil
Diferenças temporárias Prejuízo fiscal e base negativa

Imposto Contribuição Imposto Contribuição
Ano de renda social de renda social Total
2020..................... 88.426 70.741 2.484 1.987 163.638
2021..................... 88.313 70.650 - - 158.963
2022..................... 8.127 6.501 - - 14.628
2023..................... 48.002 38.402 7.908 19.629 113.941
2024..................... - - - 3.399 3.399
Total .................... 232.868 186.294 10.392 25.015 454.569

A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa 
de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2019, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de 
captação, líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 439.393 mil (2018 - R$ 399.121 mil), sendo R$ 406.359 mil 
(2018 - R$ 331.390 mil) de diferenças temporárias; e R$ 33.034 mil (2018 - R$ 67.731 mil) de prejuízo fiscal e base 
negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários do Banco Losango foram devidamente ativados.
e) Obrigações fiscais diferidas
As obrigações fiscais diferidas de imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 8.765 mil (2018 -
R$ 5.973 mil) relativas a ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários R$ 29 mil (2018 - R$ 16 mil) e 
atualização monetária de depósitos judiciais de R$ 8.736 mil (2018 - R$ 5.957 mil).
23) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços 
e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos conduz a um 
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando e 
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, ferramen-
tas de mensuração e controle.
A Instituição é parte integrante da Organização Bradesco e adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta, no 
gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
b) Benefícios a empregados
O Banco Losango mantém planos de aposentadoria complementar de contribuição definida e de benefício definido, 
por meio dos planos Losango Básico, Losango Suplementar e Losango Prevmais. As obrigações atuariais dos planos 
de contribuição definida e benefício definido estão integralmente cobertas pelos patrimônios dos planos.
Os recursos garantidores dos planos de previdência são investidos de acordo com a legislação pertinente (títulos 
públicos e privados, ações de companhias abertas e imóveis). Seguem as principais premissas utilizadas pelo atuário 
independente da avaliação atuarial do plano, com base no CPC 33 (R1).

Em 31 de dezembro
Fatores de riscos 2019 2018
Taxa nominal de desconto............................................................. 6,9% a.a. 9,1% a.a.
Taxa nominal de retorno mínimo esperado dos ativos .................. 6,9% a.a. 9,1% a.a.
Taxa nominal de crescimentos salariais futuros ............................ 3,8% a.a. 4,0% a.a.
Taxa nominal de crescimento dos benefícios da previdência 
social e dos planos ...................................................................... 3,8% a.a. 4,0% a.a.

Taxa de inflação............................................................................. 3,8% a.a. 4,0% a.a.
Tábua biométrica de mortalidade geral......................................... AT 2000 AT 2000
Tábua biométrica de entrada em invalidez.................................... Por Plano Por Plano
Taxa de rotatividade esperada ...................................................... - -
Probabilidade de ingresso em aposentadoria ............................... 100% na 1ª 100% na 1ª

elegibilidade elegibilidade
a um benefício a um benefício

pelo plano pelo plano

Considerando as premissas acima, de acordo com o CPC 33 (R1), o valor presente das obrigações atuariais do plano 
de benefícios e de seus ativos para cobertura dessas obrigações, está representado abaixo:

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

(I) Obrigações com benefícios projetados:
No início do exercício.................................................................. 61.076 52.822
Custo do serviço corrente ............................................................. 27 40
Custo de juros ............................................................................... 5.343 4.984
Ganho/(perda) atuarial .................................................................. 14.302 7.883
Benefícios pagos........................................................................... (5.258) (4.653)
No encerramento do exercício ................................................... 75.490 61.076
(II) Ativos do plano pelo valor de mercado:
No início do exercício.................................................................. 64.290 57.255
Rendimento esperado ................................................................... 2.855 10.119
Contribuições recebidas:
Empregador................................................................................... 8.859 1.569
Benefícios pagos........................................................................... (5.258) (4.653)
No encerramento do exercício ................................................... 68.746 64.290
(III) Posição do plano:
O plano apresenta situação deficitária de R$ 9.889 mil (2018 - R$ 3.214 mil).
O custo/(benefício) líquido do plano de pensão, reconhecidos na demonstração do resultado, inclui os seguintes 
componentes:

Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2019 2018

Obrigações com benefícios projetados:
Custo do serviço............................................................................ 27 40
Custo de juros sobre obrigações atuariais .................................... 5.343 4.984
Rendimento esperado dos ativos do plano ................................... (5.579) (5.451)
Custo/(benefício) líquido do plano de pensão.......................... (209) (427)
c) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e orientações, 
os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovados pelo CMN. Até 31 de dezembro de 
2019, os pronunciamentos contábeis, aprovados pelo CMN foram:
•	Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
•	Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03);
•	Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
•	Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
•	Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
•	Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23);
•	Resolução no 4.144/12 - Pronunciamento Conceitual Básico (R1);
•	Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1); e
•	Resolução no 4.636/18 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 - R1).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e, 
tampouco se, a adoção dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
d) Não houve eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações contábeis en-
cerradas em 31 de dezembro de 2019.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 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 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Insti-
tuição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-
nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda 
liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo 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 contábeis.
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 contábeis, 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 au-
ditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Instituição.

•	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 pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.

•	Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Osasco, 18 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes André Dala Pola
CRC SP-028567/F Contador – CRC 1SP214007/O-2
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20 A 31 DE MARÇO/2020

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO

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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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.
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 janeiro/2020.
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.
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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

25 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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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 fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

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 fevereiro/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 fevereiro/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 março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30
SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que 
optarem pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e 
Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.

31
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram 
o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por estimativa, 
no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente 
em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen 
estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades 
encarregadas do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela 
companhia emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de Renda 
sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido o prazo 
legal para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, 
em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as 
espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão 
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual 
realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes 
ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas 
pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou 
não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações 
com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão 
temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
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 1ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, 
com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e 
exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da 
Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de 
mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para 
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.




