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Governo corta 
verba de pesquisa 
em plena pandemiaUso de alimentos ultraprocessados

na  mesa do brasileiro aumentam

Quatro em cada 
10 brasileiros
reprovam atuação 
de Bolsonaro

A reprovação à atuação de Jair 
Bolsonaro frente a pandemia au-
mentou para 39%, ultrapassando 
aqueles que aprovam a condução 
do presidente (33%), segundo pes-
quisa Datafolha divulgada nesta 
sexta-feira. Para 51% dos entrevis-
tados, Bolsonaro mais atrapalha do 
que ajuda no combate ao vírus.

Na outra ponta, o Ministério da 
Saúde, conduzido por Luiz Henri-
que Mandetta, viu sua aprovação 
saltar de 55% para 76%.

Os governos estaduais também 
têm apoio da população: 58% dos 
brasileiros aprovam a gestão de 
seus governadores. Os que repro-
vam representam 16%. Já os prefei-
tos recebem ótimo e bom de 50% 
dos entrevistados, 25% de regular e 
22% de ruim e péssimo.

O levantamento ouviu 1.511 pes-
soas por telefone e tem margem de 
erro de 3 pontos percentuais, para 
mais ou menos.

Segundo o Datafolha, Jair Bolso-
naro colhe pior nota entre as mulhe-
res (43% de reprovação), pessoas 
com curso superior (50%) e mais 
ricos (46%), com renda familiar 
acima de 10 salários mínimos men-
sais. Os dois últimos grupos com-
punham a linha de frente do bolso-
narismo.

O Datafolha ainda aponta o Nor-
deste como o maior centro de rejei-
ção ao presidente, com a mais ele-
vada taxa de ruim e péssimo (42%). 
É a região em que mais entrevis-
tados acham que Bolsonaro mais 
atrapalha o combate ao coronavírus 
(57%) do que ajuda.

Caixa lançará na terça app para 
cadastro em renda emergencial

Quantidade de países que recorreu ao FMI é recorde

Cenário de desmonte da ciência

Redução pode ir a 
20%; pesquisador 
de coronavírus 
fica sem bolsa

Uma portaria da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes), de 9 de mar-
ço, permitiu a redução nas bolsas 
em todas as áreas de pesquisa, in-
clusive saúde. Há 94 programas de 
biologia molecular e genética que 
podem ser atingidos. Mesmo os 18 
cursos com nota máxima podem ter 
um corte de até 20%.

É corte do fomento à pesquisa 
biomédica em plena crise epidêmi-
ca de Covid-19, como comentou a 
presidente da Associação Nacional 
de Pós-Graduandos (ANPG), Flá-
via Calé, ao portal Vermelho. Ela 
enfatiza a importância do governo 
construir uma estrutura de pesqui-
sa científica para que, ao chegar 
em momentos críticos, os avanços 
contribuam para o enfrentamento 
da epidemia.

“Temos enfrentado esse cenário 
de desmonte da ciência e diminui-
ção de verbas para a graduação, es-
pecialmente no ano passado, quan-
do iniciamos o ano com um déficit 

na Capes, que financia a pós-gra-
duação no Brasil, de R$ 1 bilhão 
a menos no financiamento e uma 
quebra de 8 mil bolsas”, constatou.

O fomento de pesquisa em Ci-
ências Biológicas e Saúde perdeu 
4.183 bolsas da Capes de pós-gra-
duação desde 2018. Isso equivale 
a uma queda de 12% em dois anos 
– passou de 36,6 mil para 32,5 mil. 
Já o financiamento do CNPQ é o 
menor desde 2006.

Flávia cita ao portal o caso do 
pesquisador Ikaro Alves de Andra-
de, que passou em primeiro lugar 
no doutorado das biomédicas da 
UNB para pesquisar coronavírus 
e não vai receber bolsa. Integrado 
ao programa de doutorado em bio-
logia microbiana, o pesquisador 
contava com os recursos da bolsa 
paga pela Capes, que é de R$ 2,2 
mil mensais.

Na força tarefa que mapeou ge-
nomas completos dos vírus de 19 
pacientes internados em hospitais 
brasileiros, há estudantes traba-
lhando sem apoio do governo. Aca-
dêmicos acreditam que o anúncio 
da Capes de novas bolsas para a 
pesquisa do coronavírus terá pou-
ca eficácia, porque a pesquisa teria 
que ter sido estruturada anos antes. 
Não adianta querer estruturar uma 
pesquisa de longo prazo com a epi-
demia em andamento. Os resulta-
dos não servirão à urgência.

Cerca de metade (49,5%) das 
calorias totais disponíveis para 
consumo nos domicílios brasileiros 
provém de alimentos in natura ou 
minimamente processados. A boa 
notícia é prejudicada pela propor-
ção de alimentos ultraprocessados, 
que respondem por 18,4% das ca-
lorias. Os ingredientes culinários 
processados são 22,3%, e alimen-
tos processados ficam com 9,8%.

A evolução da disponibilidade 
domiciliar de alimentos no Brasil, 
estimada com base nas Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) rea-
lizadas pelo IBGE em 2002–2003, 
2008 –2009 e 2017–1018, indica 
que alimentos in natura ou mini-
mamente processados e ingredien-
tes culinários processados vêm 
perdendo espaço para alimentos 
processados e, sobretudo, para os 
ultraprocessados.

No que se refere à aquisição ali-
mentar domiciliar per capita anual 
no Brasil em 2017-2018, destacam-
se os seguintes grupos de alimen-
tos: Bebidas e infusões (52,475 
kg), Laticínios (32,211 kg), Cereais 
e leguminosas (27,757 kg), Frutas 
(26,414 kg), Hortaliças (23,775 kg) 
e Carnes (20,762 kg).

Entre a POF 2002–2003 e a de 
2017–2018, a quantidade média per 

capita anual de arroz adquirida nos 
domicílios brasileiros caiu 37%, e a 
de feijão ficou 52% menor.

Outros produtos como o leite e 
as farinhas também apresentaram 
diminuição importante. O açúcar 
cristal teve queda de 50%. Cres-
ceram no consumo os ovos (94%), 
os alimentos preparados e misturas 
industriais (56%), as bebidas alco-
ólicas (19%) e as bebidas não alco-
ólicas (17%).

Alimentos in natura ou mini-
mamente processados são obtidos 
diretamente de plantas e animais. 
Ingredientes culinários processados 
são substâncias extraídas do grupo 
anterior e usadas em preparações 
culinárias, tais como sal, açúcar de 
mesa, óleos vegetais e vinagres. Os 
alimentos processados incluem con-
servas de legumes, extrato de tomate, 
carnes salgadas, queijos, pães e bebi-
das alcoólicas fermentadas).

Finalmente, o grupo de alimen-
tos ultraprocessados, que são fa-
bricados com vários ingredientes e 
usando técnicas industriais, como, 
por exemplo: biscoitos, sorvetes, 
balas, doces, misturas para bolo, 
alimentos instantâneos e/ou conge-
lados, salgadinhos de pacote, refri-
gerantes, embutidos, pães de forma 
e bebidas alcoólicas destiladas.

A partir de terça-feira, poderá 
ser baixado aplicativo lançado pela 
Caixa Econômica Federal que per-
mitirá o cadastramento para rece-
ber a renda básica emergencial, de 
R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães 
solteiras. O banco também lançará 
uma página na internet e uma cen-
tral de atendimento telefônico para 
a retirada de dúvidas e a realização 
do cadastro. A renda deverá bene-
ficiar 54 milhões de pessoas, com 
valor de R$ 98 bilhões e será limi-
tado a duas pessoas da mesma fa-
mília.

O próprio aplicativo avaliará se 
o trabalhador cumpre os cerca de 
dez requisitos exigidos pela lei para 
o recebimento da renda básica. O 
pagamento poderá ser feito em até 
48 horas depois que a Caixa Econô-
mica receber os dados dos benefi-
ciários, mas o presidente do banco 
não se comprometeu em apresentar 
uma data específica. Quem não tem 
conta em bancos poderá retirar o 
benefício em casas lotéricas.

A demora em pagar levou o líder 
dos sem-teto Guilherme Boulos, 
candidato a presidente em 2018, 
a cobrar do governo pelo Twitter: 
“Bolsonaro acaba de dizer em en-
trevista que vai pedir 1 dia de jejum 
ao povo brasileiro na luta contra o 
coronavírus. Na verdade serão vá-

rios dias de jejum pra milhões de 
brasileiros se ele não pagar logo a 
renda básica de R$ 600”

O presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, anunciou que o banco 
lançará outro aplicativo, exclusivo 
para o pagamento da renda básica. 
O benefício será depositado em 
contas poupança digitais, autori-
zadas recentemente pelo Conselho 
Monetário Nacional, e poderá ser 
transferido para qualquer conta 
bancária sem custos. Segundo ele, 
o calendário de pagamentos será 
anunciado na próxima semana, de-
pois de o banco conhecer o tama-
nho da população apta a receber a 
renda básica emergencial.

O ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, informou que só pre-
cisarão se inscrever no aplicativo 
microempreendedores individuais 
(MEI), trabalhadores que contri-
buem com a Previdência Social 
como autônomos e trabalhadores 
informais que não estejam inscritos 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal. Caso 
o trabalhador esteja inscrito no ca-
dastro único, o aplicativo avisará 
no momento em que ele digitar o 
número do Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF). Os beneficiários do 
Programa Bolsa Família não preci-
sarão baixar o aplicativo.

Salvar vidas ou salvar a econo-
mia é um falso dilema, afirmaram 
em uníssono os dirigentes do Fun-
do Monetário Internacional (FMI) e 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). “Controlar o vírus e salvar 
vidas é uma necessidade para salvar 
os meios de subsistência”, declarou 
a diretora-gerente do FMI, Krista-
lina Georgieva, em coletiva virtual 
junto ao diretor-geral da OMS, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

A recessão disparada pela pan-
demia será muito pior do que a 
crise de 2008, afirmou Georgieva. 

“Essa é  uma crise como nenhuma 
outra”, sentenciou.

Os dois afirmaram que o vírus 
precisa ser controlado primeiro 
antes de a economia ser reativada. 
“Se os países se apressarem em 
cancelar as restrições muito rapida-
mente, o coronavírus poderá retor-
nar, e o impacto econômico poderá 
ser ainda mais sério e prolongado”, 
alertou Ghebreyesus.

“Nosso pedido conjunto é colo-
car as despesas com saúde no topo 
da lista de prioridades – obter re-
cursos para médicos, enfermeiros, 

hospitais, a compra de equipa-
mentos médicos e ajudar as pes-
soas mais vulneráveis. Ao mesmo 
tempo, isso deve ser acompanhado 
pelo apoio a prioridades em toda 
a economia para reduzir o desem-
prego, minimizar falências e, com 
o tempo, aumentar a recuperação”, 
pediu a diretora do FMI.

Georgieva enfatizou que os mer-
cados emergentes e as economias 
em desenvolvimento são particu-
larmente vulneráveis. “A demanda 
por nosso financiamento disparou. 
De fato, nunca nos 75 anos de his-

tória de nossa instituição tantos 
países se viram necessitados de 
financiamento de emergência – 85 
países se aproximaram de nós até 
agora, todos ao mesmo tempo.”

O FMI está colocando à disposi-
ção a capacidade financeira total de 
US$ 1 trilhão. “Nesse sentido, nosso 
objetivo é dobrar a disponibilidade 
de nossos recursos de emergência 
e desembolso rápido de US$ 50 bi-
lhões para US$ 100 bilhões. Tam-
bém estamos procurando maneiras 
pelas quais podemos fornecer liqui-
dez adicional”, garantiu a diretora.
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Valorize as relações China–Brasil, deputado Eduardo O Sul da Ásia e a pandemia

O que é ser líder?
Um líder é capaz de extrair o me-

lhor de seus pares e/ou colaboradores, 
com entusiasmo e empatia, mesmo 
quando precisa demonstrar firmeza. 
Um líder é capaz de motivar e con-
vencer as pessoas que estão à sua vol-
ta. Bons líderes buscam excelência 
em tudo e gostam de desafios. Eles 
precisam possuir competências téc-
nicas, mas acreditam que é possível 
alcançar todos os objetivos através de 
sua equipe de liderados. Bons líderes 
gostam de desenvolver talentos e são 
esses talentos que fazem com que 
tudo aconteça. Um bom líder tem que 
ter autoconfiança e poder de persua-
são.

No último encontro do Fórum 3C, 
discutimos o poder de uma boa lide-
rança. Como resultado das palestras, 
separamos algumas dicas de como 
fazer esse papel bem feito. Entre as 
características que um líder deve ter 
como destaque, estão também algu-
mas atitudes que demonstram boa 
liderança. Afinal de contas, seja na 
vida ou no ambiente de trabalho, todo 
indivíduo busca em um líder, um nor-

te. Para isso, é preciso que um líder 
mostre aos seus colaboradores que 
ele valoriza as ideias e as contribui-
ções deles – independentemente de 
concordar ou não com elas, ou até 
mesmo de colocá-las em prática. 

Além disso, é imprescindível que 
um líder tenha sempre uma comuni-
cação com qualidade e transparência 
com as equipes; e que ele seja justo 
e não diferencie os profissionais por 
nível hierárquico. Os benefícios que 
bons líderes podem trazer para a em-
presa são múltiplos, entre eles, a “re-
tenção de talentos”, a “produtividade” 
(o líder tem um papel fundamental na 
produtividade dos processos e age 
como um grande encorajador dos co-
laboradores para a realização das ati-
vidades propostas à eles), “tomada de 
decisão” (com um conhecimento pro-
fundo das estratégias e objetivos da 
empresa) e “liderança organizacional 
voltada para o foco”, necessário para 
a performance da empresa.

Os 3Ps essenciais da liderança são 
um ótimo guia básico para que um 
bom líder alavanque os resultados de 

sua equipe. Em primeiro lugar, um 
líder precisa de um “Propósito”. Vi-
são, missão, paixão, ideal, causa ou 
vocação, os líderes bem-sucedidos 
precisam ser apontados na direção 
certa, e precisam ser capazes de ins-
pirar outros a participarem de sua 
busca. Em segundo, o líder é respon-
sável pela melhoria contínua dentro 
da empresa, e precisa estar atento às 
condições favoráveis e desfavoráveis 
para identificar os principais pontos 
de melhorias nas organizações e na 
estruturação de “Processos”. 

E por último, mas não menos im-
portante, um líder precisa de “Pesso-
as”. Líderes de sucesso têm seguido-
res comprometidos com seu Propósito 
e Plano, e são motivados a participar 
de um movimento, comunidade ou 
grupo. Líderes precisam ser capazes 
de motivar pessoas. Se essa tarefa for 
cumprida, os frutos colhidos serão de 
prosperidade e realizações.

q  Elisângela Castelo
q  Mauro Benevenuto

Associados do Fórum 3C.

Deputado Eduardo, no tuíte que 
você postou no dia 1º de abril, cha-
mou Covid-19 de “vírus chinês”, 
o que se trata de mais um insulto 
à China que você fez depois de ter 
postado tuítes em 18 de março para 
atacar maliciosamente a China.

Você é realmente tão ingênuo e ig-
norante? Como deputado federal da 
República Federativa do Brasil que 
possui alguma experiência em tratar 
dos assuntos internacionais, você 
deveria saber que os vírus que cau-
sam pandemia são inimigos comuns 
do ser humano, e a comunidade in-
ternacional nunca chama os vírus 
pelo nome de um país ou região para 
evitar a estigmatização e a discrimi-
nação contra qualquer grupo étnico 
específico.

A Organização Mundial da Saúde 
seguiu esta regra do direito interna-
cional para chamar o novo coronaví-
rus de Covid-19. Além disso, ainda 
está por confirmar a origem deste ví-
rus. O surto de Covid-19 em Wuhan 
não significa necessariamente que 
Wuhan foi a fonte inquestionável do 
novo coronavírus.

O diretor do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos já reconheceu que, durante 
a chamada “epidemia de gripe” nos 
Estados Unidos, no ano passado, al-
gumas pessoas teriam morrido por 
Covid-19. Isso justifica que, muito 
provavelmente, os Estados Unidos 
foram a fonte de Covid-19. Mas po-
demos batizar o Covid-19 como “ví-
rus norte-americano”? Não! Do mes-
mo modo, ninguém no mundo pode 
chamar o Zika como “vírus brasilei-
ro”, apesar do fato de a epidemia de 
Zika ter acontecido e ainda acontece-
rem casos frequentemente no Brasil.

É por causa do seu ódio à China 
que ataca frequentemente à China? 
Mas de onde vem esse ódio? A apro-
ximação entre a China e o Brasil é 
resultado de um desenvolvimento 
histórico com alicerce natural. Tanto 
a China como o Brasil são grandes 
países emergentes, com território e 
população gigantes, com culturas 
ricas e coloridas e povos simpáticos 
e amigos. Ambos os países possuem 
planos grandiosos para promover a 
prosperidade e riqueza nacionais, 
bem como ambição para salvaguar-
dar a paz e justiça internacionais.

É ainda mais importante o fato de 
que não há divergências históricas 
nem conflitos atuais entre os dois 
países que já se tornaram parceiros 
estratégicos globais. O povo chinês 
sempre abraça o povo brasileiro com 
sincera amizade, tratando o Brasil 
como nosso país-irmão e parceiro. 
O respeito recíproco e a cooperação 
de ganhos mútuos de longo prazo en-
tre os dois países trazem benefícios 
pragmáticos para os dois povos. Por 
dois anos consecutivos, dois terços 
do superávit do comércio exterior do 
Brasil vieram da China, o seu maior 
parceiro comercial!

É por isso que tanto a geração do 
seu pai como a da sua idade estão 
todos se dedicando a promover a co-
operação amigável sino-brasileira. 
Em resumo, os seus comportamen-
tos remam contra a maré e não só 
colocam você no lugar adverso do 
povo chinês de 1,4 bilhão, mas tam-
bém deixam a maioria absoluta dos 
brasileiros com vergonha, bem como 
criam transtornos ao seu pai, que é o 
presidente da República. É realmen-
te uma prova de ignorância a respei-
to do tempo atual!

Será que você recebeu uma lava-
gem cerebral dos Estados Unidos e 
quer ir firmemente na esteira deles 
contra a China? Os Estados Uni-
dos eram realmente um país grande 
e glorioso. No entanto, neste ponto 
crítico do avanço da civilização hu-
mana, os EUA perderam sua posição 
histórica e o sentido de desenvolvi-
mento, tornando-se quase totalmen-
te causadores de problemas nos as-
suntos internacionais e uma fonte de 
ameaça à paz e segurança mundiais.

Os líderes atuais norte-america-
nos já se esqueceram dos ideais dos 
fundadores do país de assegurar a 
justiça. Ademais, tornaram-se mons-
tros políticos cheios de preconceitos 
ideológicos contra os outros países e 
sem capacidade de governar, o que 
pode ser justificado pelo desempe-
nho horrível no combate à pandemia 
de Covid-19 nos EUA.

Por outro lado, sendo uma po-
tência cheia de vitalidade e em as-
censão, o Brasil deve e é capaz de 
fazer contribuições importantes para 
o progresso da civilização humana, 
desde que tenha sua própria visão 
estratégica, possua sua perspectiva 

correta sobre os assuntos interna-
cionais e desempenhe seu próprio 
papel construtivo. O Brasil não deve 
tornar-se um vassalo ou uma peça de 
xadrez de um outro país, senão o re-
sultado seria uma derrota total num 
jogo com boas cartas, como diz um 
provérbio chinês.

Deputado Eduardo, há pelo menos 
uma semelhança entre a cultura con-
fucionista chinesa e a cultura cristã 
brasileira, que é a crença em que 
sempre existe a causalidade em tudo, 
razão pela qual a gente tem que pen-
sar nas consequências antes de fazer 
qualquer coisa.

Como não é uma pessoa comum, 
você deveria entender melhor essa 
razão. O que é o mais importante 
para o Brasil agora? Sem dúvida, é 
salvaguardar a vida e a saúde de cen-
tenas de milhões de pessoas e reduzir 
ao mínimo o impacto da pandemia 
na economia do Brasil, da China e do 
mundo, através da cooperação Chi-
na–Brasil no combate à Covid-19.

A China nunca quis e nem quer 
criar inimizades com nenhum país. 
No entanto, se algum país insistir em 
ser inimigo da China, nós seremos 
o seu inimigo mais qualificado! Fe-
lizmente, mesmo com todos os seus 
insultos à China, você não consegui-
rá tornar a China inimiga do Brasil, 
porque você realmente não pode re-
presentar o grande país que é o Brasil. 
Porém, como é um deputado federal, 
as suas palavras inevitavelmente cau-
sarão impactos negativos nas relações 
bilaterais. Isso seria uma grande pena! 
Contaminaria e poluiria totalmente o 
ambiente saudável que China e Brasil 
conquistaram até aqui.

Portanto, é melhor ser mais sábio 
e racional. Você pode não pensar na 
China, mas não pode deixar de pen-
sar no Brasil. O demônio da Covid-19 
chegou finalmente à maravilhosa ter-
ra brasileira. Neste momento crucial 
da cooperação bilateral no combate 
à pandemia de Covid-19, seria mais 
prudente não criar mais confusões. 
Ainda mais importante, seja um ver-
dadeiro brasileiro responsável, em 
vez de ser usado como arma pelos 
outros!

q  Li Yang
Cônsul-geral da República Popular da 

China no Rio de Janeiro.

A Índia, finalmente, abor-
dou, de uma maneira decisiva, 
a emergência de saúde resul-
tante da disseminação da Co-
vid-19: um verdadeiro e com-
pleto isolamento foi imposto 
desde 25 de março, com uma 
duração prevista de 21 dias, em 
todo o país. Islamabad e Dhâka, 
por outro lado, não enfrentam a 
emergência da mesma forma, 
pelo menos à primeira vista.

O primeiro-ministro india-
no, Narendra Modi, impôs 
um bloqueio compreendendo 
medidas extremamente restri-
tivas (praticamente, proibindo 
qualquer tipo de atividade não 
relacionada à sobrevivência, à 
informação e à saúde), que foi 
prontamente identificado na 
imprensa internacional como 
“o maior bloqueio no país”, 
da “história”. O Ministério do 
Interior indiano ordenou a apli-
cação de medidas restritivas, 
confiando sua implementação e 
controle aos gerentes das admi-
nistrações locais, que gozam de 
plenos poderes e funções como 
comissários da emergência.

A implementação das me-
didas será, no entanto, um 
esforço sobre-humano, para 
um país de 1,3 bilhão de ha-
bitantes, com áreas urbanas 
superpovoadas e grande parte 
da população sem a segurança 
do acesso diário aos meios de 
subsistência.

Em 25 de março, o primei-
ro-ministro paquistanês, Imran 
Khan, declarou a necessidade 
de coordenação entre as me-
didas de contenção implemen-
tadas no nível das adminis-
trações provinciais, repetindo 
que considerava uma medida 
extrema (como a indiana) mui-
to arriscada para a economia. 
A preocupação com Islama-
bad parece ser as atividades 
comercial e de suprimentos, 
entre suas várias províncias, 
considerando a grande divisão 
de áreas montanhosas.

No entanto, mesmo na Re-
pública Islâmica, onde o vírus 
parece ter vindo do Irã, os ca-
sos confirmados começam a 
aumentar, em número (mais 
de mil contágios). Levando em 
consideração que, com toda a 
probabilidade, o sistema de 
saúde do país não consegue 
lidar com um aumento impor-
tante de contágios e que, cer-
tamente, as estruturas de saúde 
de nível médio, não são facil-
mente acessíveis para essa par-
te da população, cerca de 20% 
dos habitantes, que vive em 
regiões montanhosas, muitas 
vezes remotas. Será, portanto, 
difícil entender até que ponto 
as medidas, a serem tomadas, 
devem se estender. 

Em Bangladesh, seguindo 
as recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde, 
o governo impôs o bloqueio 
seletivo do transporte e das 
atividades escolares e univer-
sitárias, mas ainda não o das 
atividades produtivas: medi-
das gerais, mas menos restri-
tivas do que na Índia. Dhâka 
está recebendo ajuda concre-
ta da China, por exemplo, no 
campo das medidas de prote-
ção individual necessárias para 
os trabalhadores que ainda tra-
balham.

A situação, embora gera-
da pela administração central 
(que poderia levar ao bloqueio 
das atividades de produção), 
ainda é extremamente grave: 
o estado é o décimo no mun-
do, em densidade populacio-
nal, depois de microentidades 
como Hong Kong, Vaticano 
e Macau, e está encontrando 
resistências, da opinião públi-
ca, a um bloqueio completo. 
Poderia, portanto, levar a uma 
situação de difícil gerencia-
mento.

Mesmo que a ordem mun-
dial não seja perturbada, o sul 
da Ásia certamente sofrerá 
uma gigantesca mudança: a 
economia indiana, já em apu-
ros, sem dúvida sofrerá uma 
reação poderosa. Todo o sub-
continente indiano, que abri-
ga, aproximadamente, uma 
população de cerca de 1,8 bi-
lhão – grande parte com acesso 
reduzido a recursos primários 
e a cuidados básicos de saúde 
– também é uma reserva estra-
tégica de trabalho, para várias 
cadeias globais de valor, que 
geralmente tiram vantagem, 
comprimindo os custos do tra-
balho, como bem, com práti-
cas de exploração.

A combinação desses fato-
res representa, portanto, uma 
bomba socioeconômica, escor-
vada e prestes a explodir. A so-
lução para o dramático dilema 
de considerar o bloqueio, em 
função das necessidades reais 
e imediatas da população, se 
houver, não é, no entanto, pou-
co dolorosa.

Se, por um lado, a Índia im-
pôs um bloqueio total, criando 
as condições para uma solução 
mais lenta da pandemia, por 
outro lado, devemos analisar 
quais serão os efeitos colate-
rais, de mais de 1 bilhão de se-
res humanos, com uma rique-
za média muito menor àquela 
ocidental, e como os efeitos 
afetarão o controle direto das 
medidas.

Um outro aspecto a consi-
derar é certamente a necessi-
dade de coordenação entre os 
três principais atores da área 
que, se não for implementada, 
corre o risco de anular as me-
didas sobre uma parcela da po-
pulação, que representa cerca 
de um quarto da população do 
planeta (sem a disponibilidade 
de acesso a recursos e a uma 
organização comparável à da 
China).

É claro que, a solução para 
a pandemia passará pela res-
posta do subcontinente india-
no, assim como fica manifesto 
que as condições não são as 
melhores. No futuro imediato, 
parece muito provável que o 
papel da Índia seja reduzido 
e, no vazio deixado por Nova 
Délhi, uma nova realidade 
terá que ser inserida, capaz de 
desempenhar um papel para 
neutralizar o poder chinês, 
e também, é desejável, seja 
exercido, por ela, o papel de 
provedor da segurança. Mas 
essas são perguntas a serem 
consideradas no futuro.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

do CNR (Itália), é editor da 
revista Italiamiga.
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Qual a letra da crise: V, U, L...?
Economistas debatem qual a profundidade da atual 

crise econômica e qual será a velocidade em que o mun-
do sairá dela. Há os que acreditam no gráfico em V (forte 
queda, seguida de rápida recuperação). Há os que apos-
tam no U (forte queda, seguida de um tempo no fundo 
do poço, para posterior saída em igual velocidade). Há 
os que preveem uma crise em forma de L (forte queda, 
seguida de um bom tempo de estagnação).

Pois Nouriel Roubini, economista norte-americano, 
professor na Stern School of Business da Universidade 
de Nova York, o cenário se apresenta como um I: uma 
linha vertical em que os mercados financeiros e a econo-
mia real estão em forte queda.

Roubini – que ganhou o apelido pejorativo de “dou-
tor catástrofe”, quando falava da quebra dos mercados, 
e reconhecimento após 2008, pois estava certo – lembra 
que, na Grande Depressão e na Crise de 2008, as bolsas 
de valores caíram 50% ou mais, os mercados de crédito 
congelaram, as grandes falências se seguiram, as taxas 
de desemprego subiram acima de 10%, e o PIB se con-
traiu a uma taxa anualizada de 10% ou mais. Mas tudo 
isso levou cerca de três anos para acontecer. Na crise 
atual, tudo ocorreu em três semanas.

Uma crise ainda pior que a de 1929, porém, não é uma 
certeza. O professor lista três pontos que são fundamen-
tais:

– Controlar a crise de saúde
– Forte atuação dos governos e bancos centrais, com 

medidas “fora da caixa”: juros zero ou negativos, din-
heiro e crédito fartos

– Estímulos fiscais, inclusive “jogando dinheiro de 
helicóptero”, levando os déficits fiscais de 2%-3% para 
10% ou mais (com a ressalva de que o déficit deve ser 
monetizado, ou seja, dinheiro na praça; se virarem dívida 
pública, os juros vão subir, e a recuperação será estanca-
da)

Roubini elege também um trio de riscos:
– Pandemias não contidas
– Arsenais de política econômica insuficientes
– Cisnes brancos geopolíticos (oposto aos “cisnes ne-

gros”, eventos imprevisíveis, os “brancos” são o resul-
tado previsível de vulnerabilidades econômicas e finan-
ceiras acumuladas e erros de política)

O trio seria suficiente para levar a economia global a 
uma depressão persistente e a um colapso descontrolado 
do mercado financeiro. “Após o crash de 2008, uma res-
posta forte (embora atrasada) afastou a economia global 
do abismo. Podemos não ter tanta sorte dessa vez”, fi-
naliza Roubini.

Socialismo de mercado
Com desvios de materiais médicos em troca de paga-

mentos 3 a 4 vezes maiores que os acordados, a China 
está ajudando os EUA a dar uma aula de capitalismo sel-
vagem.

Turismo
O professor Bayard Boiteux lançou em sua página no 

Facebook a versão digital de seu novo livro: Opiniões e 
pensamentos de um sonhador. A obra traz artigos pub-
licados nos últimos seis 6 anos em vários veículos que 
podem servir como subsídios para políticas públicas e 
privadas de turismo e uma série de pensamentos que po-
dem nos ajudar a refletir sobre sentimentos como amor, 
amizade, felicidade, melhor idade, entre outros.

Boiteux diz que é a primeira vez que mistura num livro 
razão e emoção. A publicação pode ser adquirida na pá-
gina da CRV Editora (editoracrv.com.br). Trata-se do 36º 
livro de Bayard, e os valores das vendas serão destinados 
a entidades sociais. O lançamento do livro impresso – se 
a quarentena do coronavírus deixar – deve acontecer no 
segundo semestre.

Gripezinha
O presidente disse que a pandemia não seria tão ruim 

porque estamos acostumados a doenças, porque é quente, 
porque nossa população é jovem. No Equador. Onde cor-
pos estão sendo largados ou queimados nas ruas por falta 
de capacidade de enterrar.

Rápidas
Idealizado por Ediana Avelar, coordenadora de Pub-

licidade da UVA, Campus Tijuca, profissionais e estu-
dantes da área da comunicação terão acesso, até o final 
de junho, a lives dentro do projeto Media Lab Talks, pro-
duzido pelo professor Carlos Eduardo Ribeiro e apoiado 
pelo Laboratório de Promoção, Eventos e Live Market-
ing, coordenado pela professora Ana Cristina Rosado. 
É só acessar youtube.com/channel/UCUbkf7EqSGcu-
mUDUPxlkUQA *** Um grupo de mais de 70 autores 
participa da manifestação antifascista Ato poético - Poe-
mas pela democracia, livro lançado pela editora Oficina 
Raquel.

Economia da AL pode ter queda  
de pelo menos 1,8% este ano
Antes da covid-19 
Cepal previa 
crescimento de  
no máximo 1,3%

A chagada da covid-19 
pode levar à queda do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) da 
América Latina e do Caribe 
de, pelo menos, 1,8%, em 
2020. A Comissão Econô-
mica para América Latina 
e o Caribe (Cepal) das Na-
ções Unidas divulgou nesta 
sexta-feira a previsão no re-
latório “A América Latina e 
o Caribe diante da pandemia 
de covid-19: efeitos econô-
micos e sociais”. Antes da 
pandemia chegar, a Cepal já 
previa crescimento baixo da 
região de no máximo 1,3% 
em 2020.

O relatório alerta que a 
crise coloca em risco a in-
tegralidade da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento 
Sustentável e seus Obje-
tivos (ODS). A comissão 
não descarta que haja uma 
retração entre 3% e 4%, 
ou até mais. Para a Cepal, 
o impacto econômico final 
dependerá das medidas to-
madas nos níveis nacional, 
regional e global.

Segundo o relatório, a 
crise da covid-19 terá efei-
tos econômicos diretos nos 
sistemas de saúde e nas ta-

xas de mortalidade, e efeitos 
indiretos, que se materiali-
zarão no lado da oferta e da 
demanda na economia.

De acordo com a comis-
são, entre os efeitos diretos 
está o impacto nos sistemas 
de saúde da região, cuja in-
fraestrutura é insuficiente 
para enfrentar os proble-
mas gerados pela pandemia. 
Para fortalecer os sistemas 
de saúde, há necessidade de 
maiores gastos públicos: os 
países da região gastam uma 
média de 2,2% do PIB em 
saúde.

Segundo a Cepal, para 
tratar a emergência sani-
tária é “imperativo aplicar 
imediatamente e de manei-
ra eficiente as medidas de 
contenção sugeridas pela 
Organização Mundial da 
Saúde, fortalecer os sistemas 
de saúde e garantir o acesso 
universal a exames, medica-
mentos e curas”. Para tratar 
a emergência social, acres-
centa a Cepal, são necessá-
rias medidas de proteção de 
renda para os grupos mais 
vulneráveis, de proteção do 
emprego, como os benefí-
cios de desemprego e renda 
básica de emergência, e de 
apoio às pequenas e médias 
empresas e aos trabalhado-
res por conta própria.

Orçamentos

Com relação às questões 
fiscais, diz a Cepal, os or-
çamentos devem ser reor-

ganizados para implementar 
pacotes de estímulo a fim 
de fortalecer os sistemas de 
saúde, proteger a renda e mi-
nimizar a contração da eco-
nomia. Na área monetária, 
acrescenta o órgão, devem 
ser feitos esforços para es-
tabilizar as taxas de câmbio 
e preservar a solvência e o 
funcionamento do mercado 
bancário.

E para incentivar a co-
operação internacional, é 
necessário reconsiderar as 
políticas de concessão de 
empréstimos dos organis-
mos internacionais. E facili-
tar, também, os empréstimos 
a juros baixos e adiar o ser-
viço da dívida para os países 
em desenvolvimento.

Em particular, o orga-
nismo da Organização das 
Nações Unidas pede que as 
sanções impostas à Cuba e 
à Venezuela sejam retiradas 
para permitir o acesso a ali-
mentos, suprimentos médi-
cos e exames da covid-19 e 
assistência médica. “É tem-
po de solidariedade, não de 
exclusão”, indica o docu-
mento.

A longo prazo, a região 
terá que repensar suas estra-
tégias de desenvolvimento 
para prevenir a gravidade 
de futuros choques, enfatiza 
o relatório. Nesse sentido, a 
Cepal propõe a criação de 
um fundo regional dedicado 
às necessidades específicas 
dos países de renda média 
para apoiar a recuperação 

social, econômica e produ-
tiva.

De acordo com o estudo 
da Cepal, a previsão é que o 
valor das exportações da re-
gião cairá pelo menos 10,7% 
em 2020, devido à queda dos 
preços e à contração da de-
manda agregada global.

Para a Cepal, os países 
precisam repensar suas es-
tratégias de desenvolvimen-
to, fortalecendo a coordena-
ção e a integração regional 
para assegurar as cadeias de 
suprimentos de bens críticos, 
aliviar a pobreza e promover 
a redução da desigualdade, e 
fortalecer o comércio intra-
regional e as cadeias de pro-
dução, entre outras medidas.

Agenda 2030

O relatório apresenta exer-
cícios de simulação para 72 
séries estatísticas dos indi-
cadores dos ODS. Segundo 
a Comissão, 73% dos indi-
cadores analisados mostram 
que há problemas para alcan-
çar os ODS até 2030. Nesse 
sentido, a Cepal enfatiza que 
avaliar os impactos das po-
líticas utilizadas para imple-
mentar a Agenda 2030 nos 
países da região é crucial.

Para o monitoramento 
dos avanços a médio e longo 
prazo, a Cepal desenvolveu 
dois instrumentos específi-
cos: o Portal dos ODS (SDG 
Gateway) e o Observatório 
Covid-19, que em breve es-
tarão disponíveis.

Covid-19: gastos e desonerações equivalem a 2,97% do PIB
Dos cerca de R$ 700 bi-

lhões destinados até agora 
pelo governo para o enfren-
tamento à pandemia de coro-
navírus (covid-19), R$ 224,6 
bilhões corresponderão a 
custos efetivos para os co-
fres federais por envolverem 
aumento de gastos e redução 
de tributos. Em comparação 
ao Produto Interno Bruto 
(PIB) o montante efetivo 
chega a 2,97%.

A quantia elevará o déficit 
primário do Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previ-
dência Social e Banco Cen-
tral) e das estatais federais 
para R$ 419,2 bilhões em 
2020. Isso equivale a 5,55% 
do PIB. Originalmente, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
de 2020 estabelecia meta de 
déficit de R$ 124,1 bilhões 
para o Governo Central e de 
R$ 3,8 bilhões para as esta-
tais federais. O déficit pri-

mário é o resultado negativo 
das contas públicas excluin-
do os juros.

Os números foram divul-
gados há pouco pelo secre-
tário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues. Do total 
divulgado, R$ 219,3 bilhões 
representam novos gastos 
públicos, que não estavam 
programados no Orçamento, 
e R$ 5,3 bilhões correspon-
dem ao que o governo deixa-
rá de arrecadar.

A conta não inclui re-
manejamentos de emendas 
parlamentares, antecipa-
ções de gastos (como o pa-
gamento do décimo terceiro 
para aposentados e pensio-
nistas), nem adiamentos de 
contribuições (como os pa-
gamentos para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço ou das contribuições 
patronais para a Previdên-

cia). O montante também 
não inclui a redução em 
50% das contribuições para 
o Sistema S por três meses, 
porque esses recursos não 
passam pelo orçamento pri-
mário da União, nem as in-
jeções de recursos do Banco 
Central e dos bancos públi-
cos na economia.

Do lado dos gastos públi-
cos, os maiores gastos cor-
respondem à renda básica 
emergencial de R$ 600 por 
até três meses, que consu-
mirá R$ 98,2 bilhões. Em 
segundo lugar, estão os pro-
gramas de manutenção do 
emprego com suspensão do 
contrato de trabalho ou redu-
ção de jornada, com R$ 51,2 
bilhões. O crédito para em-
presas com aval do Tesouro 
custará R$ 34 bilhões, e a 
recomposição dos repasses 
dos Fundos de Participação 
dos Estados e dos Municí-

pios consumirá R$ 16 bi-
lhões.

Em relação às receitas, a 
medida que mais terá impac-
to para os cofres federais será 
a suspensão do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
para operações de crédito por 
90 dias, que fará o governo 
deixar de arrecadar R$ 7,1 
bilhões. Em seguida, vêm a 
redução a zero das alíquotas 
de importação para produ-
tos médico-hospitalares (R$ 
2,2 bilhões) e a desoneração 
temporária de Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
para itens de combate à co-
vid-19 (R$ 400 milhões).

O impacto final das de-
sonerações ficou em R$ 5,3 
bilhões por causa do rema-
nejamento de R$ 4,5 bilhões 
do saldo do fundo do Segu-
ro Obrigatório (Dpvat) para 
o financiamento ao Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Bolsonaro é denunciado por crime contra a humanidade
A Associação Brasilei-

ra de Juristas pela Demo-
cracia (ABJD) denunciou 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, no Tribunal 
Penal Internacional (TPI) 
pela prática de crime contra 
a humanidade que vitima a 
população brasileira diante 
da pandemia de coronavírus. 
Segundo a entidade, Bolso-
naro estimula o contágio e 
coloca a vida de milhares de 
pessoas em risco na pande-
mia.

Foi solicitado ao TPI que 
instaure um procedimento 
jurídico para investigar a 
conduta do presidente. “Por 
ação ou omissão, Bolsonaro 
coloca a vida da população 
em risco, cometendo crimes 
e merecendo a atuação do 
Tribunal Penal Internacional 
para a proteção da vida de 
milhares de pessoas” dizem 
os juristas no documento 
protocolado pelos advoga-
dos Ricardo Franco Pinto 
(da Espanha) e Charles Kur-
may (dos EUA).

Na denúncia, é apresenta-
da uma lista de ações defen-
didas e realizadas pelo pre-
sidente da República. Entre 
elas, estão: pronunciamentos 
que incentivam o fim do iso-

lamento social e a reabertura 
de serviços não essenciais, 
assim como a divulgação 
da campanha “O Brasil não 
pode parar”; visitas a co-
mércio e a manifestações 
estimulando a população a 
participar de aglomerações; 
e a edição de um decreto que 
permite a abertura de igrejas 
e casas lotéricas durante a 
pandemia.

“Os crimes cometidos 
afetam gravemente a saúde 
física e mental da população 
brasileira, expondo-a a um 
vírus letal para vários seg-
mentos e com capacidade 
de proliferação assustadora, 
como já demonstrado em 
diversos países. Os locais 
que negligenciaram a polí-
tica de quarentena são onde 
o impacto da pandemia tem 
se revelado maior, como na 
Itália, Espanha e EUA”, res-
salta.

De acordo com a ABJD, 
o Brasil possui, no atual mo-
mento, um chefe de governo 
e de Estado cujas atitudes 
são total e absolutamente 
irresponsáveis. Por isso, so-
licitam ao TPI que instaure 
procedimento para averiguar 
a conduta do presidente e 
condene Bolsonaro pelo cri-

me contra a humanidade por 
expor a vida de cidadãos bra-
sileiros, com ações concretas 
que estimulam o contágio e 
a proliferação do vírus, apli-
cando a pena cabível.

Os juristas listam a série 
de ações que vêm sendo re-
alizadas pelo presidente da 
República que minimizam 
a gravidade da pandemia e 
contrariam recomendações 
de autoridades sanitárias do 
mundo inteiro, diretrizes e 
recomendações da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e de todas as nações 
que já estiveram ou estão no 
epicentro da pandemia.

Segundo a ABJD, Bolso-
naro está cometendo o crime 
de epidemia, previsto no art. 
267, do Código Penal Brasi-
leiro, e na Lei nº 8.072/1990, 
que dispõe sobre crimes he-
diondos. Além de infringir 
medida sanitária preventiva, 
conforme art. 268, também 
do Código Penal. Bem como 
viola a Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, que trata 
especificamente da emer-
gência do Covid-19, e a Por-
taria Interministerial nº 05, 
de 17 de março de 2020, que 
determina, em seus arts. 3º 
e 4º, que o descumprimento 

das medidas de isolamento 
e quarentena, assim como a 
resistência a se submeter a 
exames médicos, testes labo-
ratoriais e tratamentos médi-
cos específicos, acarretam 
punição com base nos arts. 
268 e 330, do Código Penal. 
“É precisamente o presiden-
te da República quem incita 
as pessoas a circularem nor-
malmente pelas ruas, escolas 
e postos de trabalho e a con-
fusão criada é absurda, pois 
ele mesmo desobedece as di-
retrizes do próprio governo”, 
completa.

Diante disso, os integran-
tes da Associação apontam 
que o chefe do Executivo 
despreza as maiores autori-
dades científicas que pres-
crevem uma estratégia de 
guerra para reduzir os efeitos 
da pandemia. “O presidente 
do Brasil faz eco com em-
presários inescrupulosos e se 
nega a adotar o padrão mun-
dial de confinamento social, 
deixa de atuar na estratégia 
para achatar a curva de in-
fecção e auxilia na expan-
são e aumento do contágio, 
o que fatalmente vai fazer 
com que o sistema de saúde 
no Brasil entre em colapso” 
discorre
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ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ Nº 33.543.356/0001-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação Franco Brasileira 
(antes denominada Sociedade Franco Brasileira), constituída e organizada 
pelas religiosas da Congregação dos Santos Anjos, fundada em 15 de Outubro 
de 1831, na França, com seus atos constitutivos registrados no Cartório de 
Registros Especiais de Pessoas Jurídicas, sob n° 81947, inscrito no CNPJ sob 
n° 33.543.356/0001-20 é uma associação civil, com personalidade jurídica de 
direito privado, de caráter educacional, hospitalar, social, sem fins lucrativos, 
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como atividade 
preponderante a educação, com sede e foro à rua Alzira Brandão, nº 241, 
Bairro Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, Brasil.  Associação Franco Brasileira 
tem por finalidade: a) Promover educação integral em seus vários níveis; b) 
Promover a saúde preventiva e curativa; c) Criar, desenvolver e manter 
atividades para se auto sustentar e qualificar seus serviços; d) Estimular o 
desenvolvimento da cidadania nas áreas de Saúde, Educação e Assistência 
Social; e) Promover a assistência social e integração de grupos e indivíduos 
excluídos, infância, adolescência, velhice, aos necessitados em geral, a fim de 
que possam ter acesso aos direitos sociais; f) Fortalecer os vínculos familiares; 
g)Promover a ecologia. NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: Na elaboração das demonstrações contábeis a Entidade adotou 
a Lei 11.638/2007, a Lei 11.941/09 que alteraram os artigos da Lei 6.404/76 em 
2019, relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das 
demonstrações contábeis. Essas demonstrações foram elaboradas em 
observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características 
qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), 
que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.185/2009 (NBC TG 26), que 
trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 
1.305/2010, que aprovou a NBC TG 07 - Subvenção e Assistência 
Governamentais, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e 
as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 
especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece 
critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos 
componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações 
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa 
das entidades sem finalidade de lucros. NOTA 03 - FORMALIDADE DA 
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11 (NBC ITG 
2000): A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos 
e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil 
contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo 
documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que 
comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As 
demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por 
disposições legais e estatutárias, serão enviadas aos órgãos públicos através 
da Escrituração Contábil Digital que é parte do Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED) e sua implantação se deu em substituição da escrituração 
contábil realizadas em livros fiscais contábeis. A documentação contábil da 
Entidade é composta por todos os documentos, arquivos digitais, papéis, 
registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A 
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou 
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas 
pelos “usos e costumes”. A Entidade mantém em boa ordem a documentação 
contábil. NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS ADOTADAS: a) Caixa e 
Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 
1.296/2010 (NBC TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do 
CFC nº 1.185/2009 (NBC TG 26) - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em 
caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que 
possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade 
imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de 
mudança de valor. b) Aplicações de liquidez imediata: As aplicações 
financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos 
dos rendimentos pró-rata até a data do balanço. c) Ativos e passivos 
circulantes: os ativos e passivos circulantes estão sendo demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. 
Quando aplicável, os ativos e passivos circulantes são registrados com base 
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 
Neste grupo foi realizado o lançamento da venda do Hospital Divino 
Espírito Santo, conforme artigo da Lei 2474-Art. 1º. Fica o Município de 
Fraiburgo autorizado, através da Chefe do Poder Executivo, a adquirir o terreno 
urbano e suas benfeitorias, matriculado sob nº 1903 junto ao Cartório do 
Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo, requisitado através dos 
Decretos nº 100/2013, 24/2014 e 261/2016, onde funcionava o Hospital Divino 
Espírito Santo, medindo 12.977,53m² (doze mil, novecentos e setenta e sete 
metros e cinquenta e três centímetros quadrados), de propriedade da 
Associação Franco Brasileira, inscrita no CNPJ sob nº 33.543.356/0001-20, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ). d) Investimentos: Os investimentos 
estão contabilizados pelos valores originais conhecidos, atualizados, quando 
aplicável, até o encerramento do exercício. e) Imobilizado: Os ativos 
imobilizados foram avaliados ao valor justo em exercícios anteriores e as 
aquisições posteriores ou construções estão contabilizados pelo seu valor de 
aquisição. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento 
nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro gasto é 
reconhecido como despesa quando incorrido. f) Intangível: Os ativos 
intangíveis são registrados pelo custo de aquisição. Depreciações e 
Amortizações: foram calculadas e estão sendo apresentadas pelo método 
linear com base nas taxas mencionadas na nota 08 e leva em consideração a 
vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC nº 1.177/09 (NBC TG 27). g) 
Provisão para férias e encargos: As férias, bem como os seus encargos, 
foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a 
data do balanço. h) As receitas e as despesas: Foram apropriadas pelo 
regime de competência. As receitas e despesas são reconhecidas, respeitando 
todos os princípios contábeis. i) Apuração do resultado: O resultado foi 
apurado segundo o regime de competência. Os rendimentos e encargos 
incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos 
no resultado. j) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, até o 
encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulante. Os 
valores exigidos após o exercício seguinte foram classificados como longo 

prazo. k) Doações e contribuições de terceiros: A entidade recebeu em 
2019, referente a convênio público R$ 2.761.802,93, Subvenções e Auxílios 
Municipais R$ 2.505.660,00, Subvenções e Auxílios Estaduais R$ 900.000,00, 
Subvenções e Auxílios Federais R$ 62.885,25, Subvenções - Obras R$ 
927.488,89, Doações de Pessoas Físicas R$ 178.104,43, Doações de Pessoas 
Jurídicas R$ 731.723,73 e Recursos das Associadas R$ 1.439.296,27. A 
entidade recebeu, em ambos os exercícios, subvenções e/ou assistências 
públicas. l) Transferências Internas: As Contas Correntes Inter casas 
referem-se às movimentações de recursos entre as Casas, sempre com a 
intervenção da Sede referentes a alocação de recursos em programas de 
assistência social entre as Casas da Associação, de acordo com a orientação 
da Sede. NOTA 05 - ESTOQUES: Os estoques foram avaliados pelo custo ou 
valor líquido realizável, dos dois o menor. Os valores de estoques contabilizados 
não excedem os valores de mercado e referem-se a livros e outras mercadorias 
destinadas para a comercialização. NOTA 06 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 
(REALIZÁVEL A LONGO PRAZO): Os saldos apresentados nesta conta 
estão atualizados até a data do balanço e refere-se a depósitos judiciais e 
créditos juntos diversas pessoas jurídicas, com prazo de realização/
recebimento superior a doze (12) meses.  NOTA 07 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 
(INVESTIMENTOS): Os saldos apresentados neste grupo referem-se a ações 
de outras empresas e está sendo apresentada pelo valor original. NOTA 08 - 
ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO): O ativo imobilizado da entidade 
foi avaliado a valor justo, cujo processo foi concluído em 2010. As aquisições 
posteriores foram registradas pelo custo de aquisição. O valor de recuperação 
dos bens e direitos do imobilizado são periodicamente avaliados para que se 
possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das 
taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei nº 11.638/07, Deliberação 
CVM nº583/2009 e Resolução do CFC nº 1.177/2009 (NBC TG 27). NOTA 09 
- DAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE): As 
obrigações foram cumpridas nos prazos e as provisionadas estão representadas 
pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações 
fiscais, empregatícias, tributárias, fornecedores e outras obrigações bem como 
a provisões sociais. NOTA 10 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido 
com saldo inicial de R$ 51.873.095,35 passou a R$ 43.454.167,83, tendo 
ocorrido, no decorrer do exercício, às seguintes modificações: 
Patrimônio Social - Saldo Inicial 51.873.095,35
 Ajuste de Exercícios anteriores -621.874,22
 Superávit/Déficit do Exercício -7.797.053,30
 Variação -8.418.927,52
Patrimônio Social - Saldo Final 43.454.167,83
O lançamento realizado na conta de ajuste, se refere a juros do Empréstimo da 
Caixa Econômica Federal lançado indevidamente no passivo.  31/01/2019-BAIXA 
TOTAL DO EMPRÉSTIMO DA CAIXA DIFERENÇA REF. A JUROS- 
621874,22. NOTA 11 - RESULTADO DO EXERCÍCIO: O déficit de 2018 de 
R$83.823,20 e 2019 R$ 7.797.053,30, será absorvido pela conta patrimônio 
social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com 
a resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 - Entidades sem finalidade 
de lucros em seu item 15. NOTA 12 - CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS E 
DESPESAS: As receitas e despesas da entidade foram classificadas em três 
grandes grupos, sendo eles receitas e despesas educacionais, outras receitas e 
despesas educacionais, receitas e despesas hospitalares, receitas e despesas 
assistencial e outras receitas e despesas. 1) Comparativo de Custo x Valor 
Res. CFC 1.409/2012 - ITG 2002: a) Área da Educação:

31/12/2019 31/12/2018
Serviços Prestados Educação 30.785.720,49 30.529.669,68
Custo Serviços Educação 28.211.461,37 29.567.775,46

Não houve custos 
não cobertos

Não houve custos 
não cobertos

b) Área da Saúde:
31/12/2019 31/12/2018

Serviços Prestados Saúde 32.916.951,67 37.016.787,71
Custo Serviços Saúde 40.656.339,25 37.380.578,88
Custos Não Cobertos 7.739.387,58 363.791,17
Percentual de Custos Não Cobertos 19,04% 0,99%
c) Área da Assistência Social:

31/12/2019 31/12/2018
Serviços Prestados Assistência Social 3.436.263,70 4.784.155,43
Custo Serviços Assistência Social 6.068.188,54 5.466.081,68
Custos Não Cobertos 2.631.924,84 681.926,25
Percentual de Custos Não Cobertos 43,37% 12,47%
NOTA 13 - PROVISÃO PARA PERDAS: A entidade, para o ano de 2019, 
efetuou a provisão para perdas de recebimento de crédito conforme preconiza a 
Resolução CFC nº 1.409/2012, item 14. NOTA 14 - PROVISÃO DE PASSIVOS 
CONTINGENTES: Em atendimento a Resolução CFC 1.180/09 a administração 
da entidade entendeu não ser necessário o registro contábil de contingências 
ativas e/ou passivas, por não existir, até a data do balanço, processos com 
possíveis ou prováveis perdas. NOTA 15 - SEGUROS CONTRATADOS: A
entidade mantém seguros para os bens do imobilizado, em montante considerado
suficiente pela Administração para cobrir eventuais riscos envolvidos, decorrentes 
de suas atividades. NOTA 16 - DOS RECURSOS: Os recursos da entidade 
foram aplicados nas finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto, 
demonstrados pelas despesas e investimentos patrimoniais. NOTA 17 - 
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA: A demonstração do fluxo de caixa foi 
elaborada em conformidade com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 
CFC nº 1.226/2010 que aprovou NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e também de acordo com a resolução 1.152/09 que aprovou a NBC TG 13. O fluxo 
de caixa elaborado pela entidade adotou o método indireto. NOTA 18 - AJUSTE A 
VALOR PRESENTE: Em cumprimento a Resolução 1.151/09 e a Lei 11.638/07 a 
Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas de Ativos e Passivos 
Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua administração entendeu que tais 
fatos não representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento a legislação 
supracitada, a Entidade deve efetuar o Ajuste a Valor Presente (AVP) em todos 
os elementos integrantes do ativo e passivo quando decorrentes de operações 
de longo prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação e 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019
ATIVO NE 31/12/2019 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalente de Caixa  4-a  19.840.183,94  23.768.827,95 
Contas a Receber a Curto Prazo  4-c  9.308.888,06  10.453.639,54 
Subvenções  4-c  4.322.391,59  6.152.900,78 
Adiantamento a Fornecedores  4-c  1.184.896,62  1.503.152,47 
Outros Créditos  4-c  433.259,08  57.738,19 
Valores a Receber Hospital Fraiburgo  4-c  6.001.437,38  - 
Valores a Receber Permuta  4-c  1.400.000,00  1.400.000,00 
Estoques Materiais Expediente 5  653.787,89  671.739,47 
Devedores Diversos  4-c  6.043,09  2.826,80 
Despesas do Exerc. Seguinte  4-c  3.000.798,23  4.433.943,98 
(-) Provisão p/Crédito de Liq. Duvidosa 13  (3.950.241,54)  (4.123.566,24)

TOTAL DO CIRCULANTE  42.201.444,34  44.321.202,94 
ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL  LONGO PRAZO  9.205.035,97  8.433.704,25 

Transferência Interna  4-m  6.882.171,49  6.079.469,30 
Depósitos Judiciais 6  2.322.864,48  2.354.234,95 

INVESTIMENTOS  330.130,00  330.130,00 
Investimentos 4-d  330.130,00  330.130,00 

IMOBILIZAÇÕES  44.615.512,36  45.209.293,92 
Obras e Edificações 4-e  34.704.388,33  33.059.639,47 
Instalações 4-e  967.201,04  543.411,31 
Máquinas, Equipts. e Aparelhos 4-e  15.911.070,75  15.622.916,24 
Equipamentos p/Apoio e Manutenção 4-e  405.677,26  988.587,90 
Móveis e Utensílios 4-e  2.949.643,30  3.034.728,32 
Veículos 4-e  682.888,82  716.888,82 
Equipts. Processamento Eletrônico 4-e  1.201.832,39  1.221.404,80 
Outras Imobilizações 4-e  101.491,19  58.582,39 
Bens em Comodato 4-e  564.003,69  443.847,81 
( - ) Depreciações 4-g (12.872.684,41) (10.480.713,14)

INTANGÍVEIS  557.687,79  1.108.398,45 
Software, Sistemas e etc. 4-f  1.039.930,56  1.088.818,45 
( - ) Amortizações 4-g  (501.822,77) -
Marcas e Patentes e Licença de Uso 4-f  19.580,00  19.580,00 

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  54.708.366,12  55.081.526,62 
TOTAL DO ATIVO  96.909.810,46  99.402.729,56 
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS

Isenções Contribuições Sociais 20  9.081.538,02  8.291.933,90 

PASSIVO NES 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE

Fornecedores 9  9.336.911,32  9.134.218,86 
Contas a Pagar 9  9.365.144,40  6.486.259,90 
Venda Hospital Fraiburgo à Realizar 9  6.001.437,38 
Subvenções para Investimento 4-k  1.406.661,12  5.126.435,26 
Subvenções para Custeio 4-k  471.000,00  157.000,00 
Obrigações c/Pessoal 9  3.866.491,02  3.035.302,93 
Obrigações Tributárias Retidas 9  1.418.840,20  500.007,37 
Rec. Antecipadas (Adiant. Clientes) 9  1.509.685,92  1.426.788,29 
Provisões Trabalhistas 4-h  3.395.333,57  2.847.316,60 
Empréstimos Bancários  2.605.788,94  4.444.382,37 

TOTAL DO CIRCULANTE  39.377.293,87  33.157.711,58 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Transferência interna 4-m  6.882.171,49  6.126.046,75 
Empréstimos Bancários 9  6.632.173,58  7.802.028,07 
Comodato 9  564.003,69  443.847,81 

TOTAL DE NÃO CIRCULANTE  14.078.348,76  14.371.922,63 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  43.454.167,83  51.873.095,35 

Patrimônio Social 10  51.873.095,35  53.274.335,06 
Ajuste de Exercícios anteriores 10  (621.874,22)  (1.317.416,51)
Superávit/Déficit do Exercício 11  (7.797.053,30)  (83.823,20)

TOTAL DO PASSIVO  96.909.810,46  99.402.729,56 
CONTAS EXTRA-PATRIMONIAIS

Isenções Contribuições Sociais 20  9.081.538,02  8.291.933,90 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2019 E 2018 (INFORMAÇÃO SUPLEMENTAR) Em R$ (Reais)

31/12/2019 31/12/2018
1. GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO  77.261.355,07  82.400.922,72 

Receitas de Serviços Educacionais  39.648.091,66  39.495.034,16 
Receitas de Serviços Hospitalares  24.860.648,46  24.257.094,03 
Subvenções e Auxílios Municipais  2.505.660,00  4.618.794,30 
Subvenções e Auxílios Estaduais  900.000,00  300.000,00 
Subvenções e Auxílios Federais  62.885,25  59.864,92 
Receitas Serviços da Área Assistencial  1.585.100,41  1.864.599,47 
Receitas Diversas  1.641.444,56  2.984.736,41 
Receitas de Convênios e Doações  6.038.416,15  8.759.512,37 
Outras Receitas  19.108,58  61.287,06 

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (11.155.388,85) (11.173.900,02)
Receitas Operacionais
Menos:
  Materiais (21.291.864,37) (22.037.288,57)
  Serviços de Terceiros (13.571.596,32) (13.019.085,80)
  Deduções da Receita (11.155.388,85) (11.173.900,02)

2. VALOR ADICIONADO BRUTO  31.242.505,53  36.170.648,33 
3. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO  31.242.505,53  36.170.648,33 

Receita Financeira  1.032.969,64  1.103.590,12 
4. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR  32.275.475,17  37.274.238,45 
5. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Remuneração do Trabalho  38.364.999,28  35.956.239,23 
Governo (Impostos e Contribuições)  166.594,99  112.456,40 
Encargos Financeiros  1.540.934,20  1.289.366,02 
Superávit/Déficit   (7.797.053,30)  (83.823,20)

6. VALOR DISTRIBUÍDO  32.275.475,17  37.274.238,45 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO DO EXERCÍCIO
NE 31/12/2019 31/12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  77.261.355,07  82.400.922,72 
Receitas de Serviços Educacionais 12-A  39.648.091,66  39.495.034,16 
Receitas de Serviços Hospitalares 12-B  24.860.648,46  24.257.094,03 
Subvenções e Auxílios Municipais 12-B  2.505.660,00  4.618.794,30 
Subvenções e Auxílios Estaduais 12-B  900.000,00  300.000,00 
Subvenções e Auxílios Federais 12-B  62.885,25  59.864,92 
Receitas Serviços da Área Assistencial 12-C  1.585.100,41  1.864.599,47 
Receitas Diversas 4-I  1.141.444,56  984.736,41 
Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais 25  500.000,00  2.000.000,00 
Receitas de Convênios e Doações 12  6.038.416,15  8.759.512,37 
Outras Receitas 12  19.108,58  61.287,06 

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 22 (11.155.388,85) (11.173.900,02)
Bolsas Sociais/Desc. Incond./Devoluções 22 (11.155.388,85) (11.173.900,02)

RECEITA LÍQUIDA  66.105.966,22  71.227.022,70 
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 12 (73.395.054,96) (71.125.070,00)

Administrativa e Gerais 12 (17.469.149,55) (18.708.103,38)
Despesas com Pessoal 12 (34.480.013,68) (32.160.304,18)
Desps.c/Encargos Sociais e Taxas 12  (4.042.031,81)  (3.795.278,77)
Desps. de Serv. Terceiros 12 (13.571.596,32) (13.019.115,80)
Despesas de Provisão 12  (191.199,92)  (1.078.332,46)
Outras Despesas 12  (480.731,76)  (208.276,96)
Depreciação 4-G  (3.160.331,92)  (2.155.658,45)

= RESULTADO OPERACIONAL  (7.289.088,74)  101.952,70 
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO  (507.964,56)  (185.775,90)

( + ) Receitas Financeiras 12  1.032.969,64  1.103.590,12 
( - ) Despesas  Financeiras 12  (1.540.934,20)  (1.289.366,02)

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 
(RESULTADO) 11 (7.797.053,30) (83.823,20)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO - R$ (Reais)

NE 31/12/2019 31/12/2018
RECEITAS POR ATIVIDADE  67.138.935,86  70.330.612,82 
Área de Educação  30.785.720,49  30.529.669,68 

Receitas Operacionais  39.648.091,66  39.495.034,16 
- Receitas Educacionais 12-A  39.112.014,29  38.921.579,05 
- Outras Receitas Educacionais 12-A  536.077,37  573.455,11 
(-) Dedução das Receitas 22 (10.874.953,45) (10.838.996,90)
- Bolsas 22    (10.718.461,35) (10.825.936,17)
- Receitas Educacionais Canceladas 12-A  (156.492,10)  (13.060,73)
Receitas de Convênio c/Entidades Privadas 4-I  72.587,39  89.639,34 
Receitas Alugueres 12-A  320.738,99  267.959,42 
Receitas Diversas 12-A  634.829,47  438.474,51 
Receitas Financeiras 12-A  984.426,43  1.077.559,15 

Área de Saúde  32.916.951,67  37.016.787,71 
Receitas do SUS 12-B  17.157.662,66  20.956.568,87 
- SUS Internações 12-B  8.190.428,70  10.620.381,72 
- SUS outros Serviços 12-B  8.967.233,96  10.336.187,15 
(-) Dedução das Receitas 12-B (25.984,61)  (11.574,71)
Rec. de Convênio c/Entidades Pública 4-I  6.230.348,08  7.222.892,72 
Rec. de Convênio c/Entidade Privada 4-I  9.431.772,00  8.685.734,75 
Receitas Diversas 12-B  88.236,05  153.131,56 
Receitas Financeiras 12-B  34.917,49  5.034,52 
Receitas Assistenciais 12-B  -  5.000,00 

Área de Assistência Social  3.436.263,70 4.784.155,43
Receitas Operacionais  1.585.100,41  1.864.599,47 
(-) Dedução das Receitas 24  (280.435,40)  (334.855,98)
Rec. de Convênio c/Entidade Privada  4-I  1.501.224,34  1.054.431,51 
Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais 25 500.000,00  2.000.000,00 
Receitas Diversas  12-C 116.748,63  178.983,98 
Receitas Financeiras  12-C  13.625,72  20.996,45 

DESPESAS POR ATIVIDADE  NES  74.935.989,16  72.414.436,02 
Área de Educação  28.211.461,37  29.567.775,46 

Despesas com Pessoal  12-A  20.734.482,51  20.644.949,84 
Despesas Tributárias  12-A  44.219,31  49.616,53 
Despesas Financeiras  12-A  171.006,81  174.640,32 
Despesas Administrativas  12-A  5.153.289,32  6.386.560,81 
Despesas de Provisão  12-A  191.199,92  1.077.676,18 
Serviços Profissionais Contratados  12-A  1.034.764,44  787.354,57 
Outras Despesas  12-A  3.395,16  5.870,95 
Depreciação 4-G  879.103,90  441.106,26 
Despesas Isenções Usufruídas 12-A  4.837.858,71  4.819.306,09 
Despesas Isenções  Usufruídas 

(retificadora) 12-A  (4.837.858,71)  (4.819.306,09)
Área de Saúde  40.656.339,25  37.380.578,88 

Despesas com Pessoal 12-B  14.722.360,64  12.701.864,99 
Despesas Tributárias 12-B  44.359,07  41.099,50 
Despesas Financeiras 12-B  1.342.727,95  1.087.837,28 
Despesas Administrativas 12-B  10.644.643,42  10.470.062,85 
Serviços Profissionais Contratados 12-B  11.660.587,27  11.433.770,74 
Outras Despesas 12-B  470.617,48  155.933,69 
Depreciação 4-G  1.771.043,42  1.490.009,83 
Despesas Isenções Usufruídas 12-B  3.612.190,69  2.846.369,40 
Despesas Isenções  Usufruídas 

(retificadora) 12-B  (3.612.190,69)  (2.846.369,40)
Área de Assistência Social  6.068.188,54  5.466.081,68 

Despesas com Pessoal  12-C  2.898.607,35  2.611.070,12 
Despesas Tributárias  12-C  78.016,61  21.740,37 
Despesas Financeiras  12-C  27.199,44  26.888,42 
Despesas Administrativas  12-C  1.677.935,93  1.785.525,64 
Serviços Profissionais Contratados  12-C  876.244,61  796.314,77 
Depreciação 4-G  510.184,60  224.542,36 
Despesas Isenções Usufruídas 12-C  631.488,62  626.258,41 
Despesas Isenções  Usufruídas 

(retificadora) 12-C  (631.488,62)  (626.258,41)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 11  (7.797.053,30)  (83.823,20)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MÉTODO INDIRETO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA

O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. 
OPERACIONAIS 31/12/2019 31/12/2018
Superávit (Déficit) Líquido (7.797.053,30)  (83.823,20)
Ajustes p/Reconciliar o Superávit(Déficit) 

Líquido c/Caixa Líquido
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:

Depreciação e amortização  2.893.794,04  2.155.400,80 
Aumento (diminuição) das contas do ativo e 

passivo circulantes:
Contribuições a receber  4.553.337,57  713.101,34 
Estoques  17.951,58  52.493,56 
Outros créditos curto e longo prazo (7.151.506,28) (3.731.268,68)
Fornecedores  4.083.307,42  6.514.871,28 
Salários e encargos sociais  1.379.205,06  670.769,03 
Outras débitos/contas a pagar - 

Curto e longo prazo  3.471.943,86  2.371.459,49 
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas 

atividades operacionais  1.450.979,95  8.663.003,62 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 

INVESTIMENTOS
Aquisição de investimentos permanentes - -
Aquisição de bens do ativo imobilizado (1.749.301,82) (9.365.477,37)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das 

atividades investimentos (1.749.301,82) (9.365.477,37)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 

FINANCIAMENTO
Variação em Empréstimos (3.008.447,92)  5.262.189,77 
Variação no Patrimônio Social 

(exceto Reserva de Superávit)  (621.874,22) (1.209.663,55)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das 

atividades financiamentos (3.630.322,14)  4.052.526,22 
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA 

E CAIXA EQUIVALENTES (3.928.644,01)  3.350.052,47 
CAIXA E CAIXA EQUIV. EM 01/JANEIRO/2019  23.768.827,95  20.418.775,48 
CAIXA E CAIXA EQUIV. EM 31/DEZEMBRO/2019 19.840.183,94  23.768.827,95 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Em R$ (Reais)

Descrição Conta Patrimônio
Social

Resultado do 
Exercício

Patrimônio 
Líquido

Saldo em 31/12/2017 48.388.923,60 4.777.658,50 53.166.582,10
Resultado Exercício  (83.823,20)  (83.823,20)
Ajuste de Exercícios Anteriores  (1.317.416,51)  (1.317.416,51)
Variações  4.885.411,46  (4.777.658,50)  107.752,96 

Saldo em 31/12/2018 53.274.335,06  (1.401.239,71) 51.873.095,35
Resultado Exercício  (7.797.053,30)  (7.797.053,30)
Ajuste de Exercícios Anteriores  (621.874,22)  (621.874,22)
Variações  -  -  - 

Saldo em 31/12/2019 53.274.335,06  (9.820.167,23) 43.454.167,83
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

descontadas as taxas, possivelmente de mercado, implícitas em seu valor original, 
buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras. Em 
análise efetuada nos saldos contábeis dos itens que estão compondo os ativos e 
passivos não circulantes da Entidade, a administração entendeu não ser necessário 
efetuar o Ajuste a Valor Presente, pois estas rubricas não se enquadram nos critérios 
de aplicação e mensuração da Resolução 1.151/09. NOTA 19 - REQUISITOS DA 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: Associação Franco Brasileira (antes denominada 
Sociedade Franco Brasileira), é uma associação civil, com personalidade Jurídica 
de Direito Privado, de caráter educacional, hospitalar, social, beneficente, sem fins 
lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tendo como 
atividade preponderante a educação. É imune a incidência de impostos por força 
do artigo 150, inciso VI alínea “c” e seu parágrafo 4º e artigo 195 parágrafo 7º 
da Constituição Federal de 05 de outubro de1988, e, para tanto: a) não distribui 
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplica 
integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
e, c) mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros contábeis 
emitidos de forma eletrônica. NOTA 20 - BENEFÍCIOS COM A ISENÇÃO DAS 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS: O benefício usufruído pela entidade com a isenção 
da cota patronal do INSS e outros está demonstrado no quadro abaixo:

Descrição 31/12/2019 31/12/2018
INSS-Isenção da cota patronal e autônomos- 20% 6.746.566,37 6.108.923,10
INSS - Isenção terceiros - 5,8% ou 4,5% 1.584.875,13 1.488.006,62
INSS - Isenção R.A.T. 1% a 3% 750.096,52 695.004,18
Total das Isenções 9.081.538,02 8.291.933,90

NOTA 21- UNIDADES MANTIDAS: Associação Franco Brasileira (antes 
denominada Sociedade Franco Brasileira) mantém 7 - Escola (s), denominada 
(s) Colégio dos Santos Anjos, localizadas: RJ, SP, MG, SC devidamente 
reconhecido (s) pelo Ministério da Educação. 1- Hospital, Hospital Maicé, 
localizado em SC devidamente reconhecido pelo Ministério da Saúde. 
2 - Instituições na Assistência Social, Residencial Madre Maria São Miguel 
e Casa Irmã Felicidade localizadas no RJ e MG. NOTA 22 - DOS FINS 
FILANTRÓPICOS - EDUCAÇÃO - 22.1 - PROPORCIONALIDADE DE UMA 
BOLSA INTEGRAL - UM ALUNO - PARA CADA CINCO (5) PAGANTES: 
Para a concessão de gratuidades em 2018, a Entidade seguiu os critérios 
previstos na Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, Decreto nº 8.242/2014, 
com respaldo no artigo 16 da Lei 12.868 de 15 de outubro de 2013. 
1) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - Aplicação 1 x 5:  Ano 2019:

DESCRIÇÃO Alunos 2019
Total de alunos matriculados 3.327
(-) Alunos com bolsas de 100% 465
(-) Outras Bolsas de 100% - Dissídio, Convenção, etc. 136
(-) Inadimplentes mais de 90 dias 90
(=) Alunos pagantes 2.637
Proporção: 1 aluno para cada cinco (5) alunos pagantes 528
Bolsas Assistenciais Integrais (100%) concedidas 465
Bolsas Assistenciais Parciais (50%) concedidas 132
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ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA
CNPJ Nº 33.543.356/0001-20

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
À Diretoria da Associação Franco Brasileira - Rio de Janeiro - RJ. 1. Opinião: Examinamos as demonstrações 
contábeis da ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA, 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 exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ASSOCIAÇÃO FRANCO BRASILEIRA em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para a opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 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. 3. Outras 
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da 
Entidade é responsável por outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de 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 
uma distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito. 4. Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A administração 
da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no 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 de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 5. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos trabalhos visam obter segurança razoável de 
que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro e, assim, emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectarão 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 de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Alem disso: a) 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. b) Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. c) Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante, 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. d) Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. e) Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. f) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em 
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, 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 inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas inevidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. g) 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 
os responsáveis pela 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. Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e 
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa 
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 6. Outros assuntos: Demonstração do 
Valor Adicionado – Examinamos, também, a demonstração individual do valor adicionado (DVA) referente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, cuja apresentação é requerida pela legislação brasileira e normas 
contábeis brasileiras, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. 
Essa demonstração foi submetida ao mesmo procedimento de auditoria descrito anteriormente e, em nossa opinião, 
está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis 
tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior – Os valores correspondentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós, 
conforme relatório datado de 15 de abril de 2019, o qual não conteve qualquer modificação. 

Porto Alegre, 30 de março de 2020 

TSA Auditores Associados Sociedade Simples
CRC RS-004240/O-1 S-RJ
CNPJ 05.750.330/0001-18

Nilton Antonio Tiellet Borges
Contador CRC RS-015233/O-8 S-RJ - CNAI 81
Registro CVM Ato Declaratório 5417, DOU 14/05/99
Código CVM 7722 - CPF 005.449.140-15

2) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - aplicação 1 X5

Educação Básica
Alunos 

pagantes
Exigência - 

Lei 12.101/09
Bolsas 

Concedidas 
ANO 2019: 2.637 528 531

3) Lei 12.101/2009 (Atualizada) - Aplicação 1 X 9:

Educação Básica
Alunos 

pagantes
Exigência - 

Lei 12.101/09
Bolsas 

Concedidas 
2018 2.664 296 562
2019 2.637 293 465

NOTA 23 - DOS FINS FILANTRÓPICOS - SAÚDE: O Hospital cumpriu as 
exigências da Lei 12.101 de 27/11/2009, Decreto 8.242/2014, Portaria 1.970/2011, 
Portaria n. 834 de 26 de abril de 2016 e Portaria Consolidação nº 01 de 28 de 
setembro de 2017, comprovando a prestação de serviços ao SUS em percentual 
superior a 60% de acordo com a metodologia de cálculo da referida portaria com 
base nos indicadores de atividades abaixo.

Descrição 31/12/2019
Paciente/dia SUS e UTI Geral 21.584
Paciente/dia não SUS e UTI Geral 4.071
Atendimentos SIA 137.236
Atendimentos ambulatoriais não SUS 19.870
Faturamento SIH (R$) 8.190.428,70
Faturamento internação não SUS (R$) 6.567.891,02
Faturamento SIA (R$) 1.409.566,59
Faturamento ambulatorial não SUS (R$) 1.611.620,15
Percentual de serviços prestados ao SUS 85%
Obs.: Cálculo efetuado sobre o número total de internações paciente dia.

8. Saúde - quadro demonstrativo do SUS, Lei 12.102/2009, De. 8.242/2014 
e Portaria Nº 1.970/2011: Dos fins filantrópicos

TOTAL DE LEITO DIA - 2019
Tipo SUS Não SUS TOTAL
Total 93 42 135

Percentual 69% 31% 100%
Item Ano 2019
INTERNAÇÕES
Total de atendimento SUS 6.068
Total de atendimento Não SUS 1.693
Soma das Internações 7.761
% Internações SUS 78%
AMBULATORIAL
Total de atendimento SUS 137.236
Total de atendimento Não SUS 19.870
Soma Dos atendimentos ambulatoriais 157.106
% TOTAL DE ATENDIMENTOS PACIENTE-DIA (Incluindo UTI) 79%

NOTA 24 - DOS FINS FILANTRÓPICOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL: - 
Demonstração do cumprimento da aplicação e atendimentos sociais: 
Nas aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência 
Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, em consonância com a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 
que aprovou a Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais; dentro 
desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de 
Serviço de Proteção Social Básica e Serviço de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade, demonstrado a seguir:

Casa Irmã Felicidade (Serviço de Proteção Social Básica por meio do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos)
Nome do Projeto: Casa Irmã Felicidade/ Projeto Valorizando à Vida
Aplicação e 
Atendimentos 
Sociais 2019 2018
Projeto Atendimentos

Criança/
adolescente: 

9.550
Famílias:6800
Total: 16.350

Valores 
aplicados

222.126,00

Atendimentos
Criança/

adolescente
9.259

Famílias: 7524
Total: 16.783

Valores 
aplicados

261.991,11

Residencial Madre Maria São Miguel (Serviço de Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade por meio do Acolhimento Institucional 
especializado à pessoa idosa)
Aplicação e 
Atendimentos
Sociais 2019 2018
Projeto
40 usuários

Atendimentos
12.680

Valores 
aplicados

2.838.595,60

Atendimentos
15.725

Valores 
aplicados

2.670.332,76
Total Geral 12.680

2.838.595,60
15.725 
 2.670.332,76

NOTA 25 - GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS:  O valor de 
R$ 500.000,00 na conta de Ganho na Alienação de Bens Patrimoniais refere-se 
a venda de bem recebido em doação conforme escritura pública, não registrado 
contabilmente.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019. Marina Andrade - Presidente da 
Associação Franco Brasileira - CPF 151.274.408-57; Ana Lúcia dos Reis 
Santos - CRC RJ 087209/O-0 - CPF 852.843.007-34.

LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
CNPJ/MF Nº 60.869.336/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Apresentamos aos senhores o balanço e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Queremos 
manifestar o nosso especial agradecimento a todos os nossos funcionários, clientes, fornecedores e amigos, pela eficaz colaboração prestada durante todo o ano.

 “As demonstrações financeiras completas estão disponíveis na sede social da Companhia.”

A DIRETORIA
MARIA BEATRIZ AGUIAR AMARAL - CONTADORA - CRC/RJ 099.883/O-2

Ativo 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalente de caixa 5.027 70.630
Contas a receber de clientes 102.714 119.958
Contas a receber – Partes relacionadas 5.328 8.764
Estoques 152.290 223.277
Impostos a recuperar 81.684 67.019
Adiantamentos à fornecedores 14.708 14.446
Outras contas a receber 37.842 45.903

Total ativo circulante 399.593 549.997
Não circulante

Depósitos judiciais 286.023 273.197
Impostos a recuperar 134.491 144.731
Estoques 69.247 72.277
Outras contas a receber 20.643 39.369

510.404 529.574
Imobilizado 2.394.389 2.440.917

Intangível 10.749 10.949
Direito de uso – Arrendamento mercantil 39.746 -

Total do ativo não circulante 2.955.288 2.981.440
Total do ativo 3.354.881 3.531.437

Passivo 2019 2018
Circulante

Fornecedores 269.751 218.741
Contas a pagar 15.459 22.934
Contas a pagar – Partes relacionadas 7.851 60.921
Empréstimos e financiamentos 152.061 245.496
Passivo de arrendamentos 26.647 -
Impostos a recolher 21.304 15.654
Obrigações sociais e trabalhistas 53.215 62.907
Outras contas a pagar 44.322 74.620

Total passivo não circulante 590.610 701.273
Não circulante

Contas a pagar 196.171 193.259
Empréstimos e financiamentos - 137.972
Passivo de arrendamentos 14.669 -
Provisão para contingências 451.689 453.328
Impostos a recolher 17.096 14.313
Impostos diferidos 892 892
Outras provisões 85.074 68.085

Total do passivo não circulante 765.591 867.849
Patrimônio líquido

Capital social 5.770.235 5.385.235
Reserva de capital 887.990 889.770
Reserva de incentivos fiscais 63.643 55.953
Ajuste de avaliação patrimonial 2.714 2.566
Prejuízos acumulados (4.725.902) (4.371.209)

Total patrimônio líquido 1.998.680 1.962.315
Total do passivo e patrimônio líquido 3.354.881 3.531.437

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2019 2018
Receita operacional líquida 1.439.858 1.324.923
Custos do produto vendido (1.644.951) (1.512.150)
Prejuízo bruto (205.093) (187.227)
Despesas operacionais

Gerais e administrativas (93.163) (78.785)
Com vendas (58.472) (84.072)
Outras receitas (despesas), líquidas 75.760 (178.091)

Prejuízo antes do resultado financeiro e tributos (280.968) (528.175)
Receitas financeiras 46.505 28.104
Despesas financeiras (102.671) (260.325)

Resultado financeiro, líquido (56.166) (232.221)
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 contribuição social (337.134) (760.396)
Imposto de renda e contribuição social (5.048) (5.580)
Prejuízo do exercício (342.182) (765.976)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

2019 2018
Prejuízo do exercício (342.182) (765.976)

Mudança no valor justo - Hedge 148 -
Perdas atuariais (4.821) (623)

Resultados abrangente do exercício (346.855) (766.599)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
de incenti-
vos fiscais

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Ganhos
(perdas 

atuariais
Prejuízos 

acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Em 31 de dezembro de 2017 2.838.087 889.770 55.953 2.566 - (3.604.610) 181.766

Aumento de capital social 2.547.148 - - - - - 2.547.148
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais, líquidos dos 
efeitos fiscais) - - - - (623) - (623)
Destinação do resultado abrangente do exercício - - - - 623 (623) -
Resultado do exercício - - - - - (765.976) (765.976)

Em 31 de dezembro de 2018 5.385.235 889.770 55.953 2.566 - (4.371.209) 1.962.315
Ajuste na aplicação inicial do CPC 06(R2) / IFRS 16, líquido de 
impostos (i) - (1.780) - - - - (1.780)

Saldo ajustado em 1° de janeiro de 2019 5.385.235 887.990 55.953 2.566 - (4.371.209) 1.960.535
Aumento de capital social 385.000 - - - - - 385.000
Outros resultados abrangentes (ganhos atuariais, líquidos dos 
efeitos fiscais) - - - - (4.821) - (4.821)
Reserva de incentivos fiscais - - 7.690 - - (7.690) -
Destinação do resultado abrangente do exercício - - - - 4.821 (4.821) -
Ganhos e perdas de hedging (ii) - - - 148 - - 148
Resultado do exercício - - - - - (342.182) (342.182)

Em 31 de dezembro de 2019 5.770.235 887.900 63.643 2.714 - (4.725.902) 1.998.680
(i) O Grupo aplicou inicialmente o CPC 06(R2) / IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Segundo essa abor-
dagem, as informações comparativas não são reapresentadas e o efeito cumulativo da aplicação inicial é reconhecido no saldo de abertura dos lucros acu-
mulados na data da aplicação inicial. A informação comparativa está sendo reapresentada devido à correção de erros. (ii) Em 31 de dezembro de 2019, a 
Companhia possuía instrumentos financeiros de derivativos visando mitigar impactos cambiais em sua carteira de empréstimos e financiamentos.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

Fluxo de caixa - atividades operacionais 2019 2018
Resultado líquido antes dos impostos sobre a renda (342.182) (765.976)
Ajustes por:
   Depreciação e amortização 163.378 212.789
   Depreciação – Arrendamentos 35.527 -
   Constituição (reversão) de impairment de 
  imobilizado e goodwill - 149.328
   Juros, variação cambial e outras atualizações 26.365 31.158
   Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras (9.665) (124.121)
   Baixa de Imobilizado e Intangível (2.271) -
   Reserva de incentivos fiscais (7.690) -
   Outras movimentações, líquidas 1.386 (598)
Variações de ativos e passivos:
   Contas a receber 18.689 (11.743)
   Estoques 74.708 20.612
   Impostos a recuperar (4.425) 33.863
   Outras contas a receber 30.111 15.364
   Adiantamento à fornecedores (262) (14.445)
   Fornecedores 51.010 41.962
   Contas a pagar (12.633) (444.321)
   Transações com partes relacionadas (49.450) (26.911)
   Outras contas a pagar (29.104) 95.379
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (56.508) (787.660)
Fluxo de caixa - atividades de investimento
   Venda de ativo imobilizado e intangível 3.696 15.275
   Aquisição de ativo imobilizado e intangível (118.075) (122.068)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (114.379) (106.793)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
   Empréstimos e financiamentos – Captações 151.998 51.178
   Empréstimos e financiamentos – Amortizações 
  de principal (379.953) (1.522.570)
   Empréstimos e financiamentos – Amortizações 
  de juros (12.821) (149.287)
   Arrendamentos – Amortizações (38.940) -
   Alterações no capital social 385.000 2.547.148
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento 105.284 926.469
   Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (65.603) 32.016
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
   No início do exercício 70.630 38.614
   No fim do exercício 5.027 70.630

(65.603 32.016
Transações que não afetam caixa
   Impacto de registro inicial do IFRS 16 75.273 -

Coronavírus: Secretaria de Saúde do Rio zera lista de testes
A Secretaria de Estado de 

Saúde (SES) pôde ampliar 
a capacidade de testagem 
biomolecular de coronavírus 
do Laboratório Central Noel 
Nutel (Lacen) e, já, nesse 
fim desta semana, zerar a lis-
ta de amostras que aguardam 
laudos. Isso graças ao refor-
ço de novos equipamentos, 
reorganização de recursos 

humanos e parcerias. Com 
isso, o Lacen, que passou a 
funcionar durante 24h por 
dia, aumentou a capacida-
de de analisar cerca de 900 
amostras diariamente, sendo 
500 no próprio laboratório e 
o restante por meio de par-
cerias firmadas com o Ibex 
(Instituto de Biologia do 
Exército), a Fiocruz e a Uerj.

Desde a entrada do coro-
navírus no Rio de Janeiro, 
o Lacen já processou cerca 
de 5 mil exames, prioritaria-
mente de pacientes graves, 
profissionais de saúde e óbi-
tos em investigação. “Essas 
medidas permitirão que os 
laudos dos pacientes saiam, 
em média, 48h após a entra-
da. Com mais agilidade no 

processo de confirmação ou 
descarte dos casos, acompa-
nharemos com maior reali-
dade o cenário epidemioló-
gico e a evolução da curva 
de casos. Essa visão nos aju-
dará a definir futuras ações 
de enfrentamento ao vírus”, 
indica o secretário de Estado 
de Saúde, Edmar Santos.

Outra frente de análise da 

Covid-19 em que o Governo 
do Estado tem investido são 
os testes rápidos em massa. 
Do 1,2 milhão de kits adqui-
ridos pela SES, o primeiro 
lote com 700 mil unidades 
chega nos próximos dias e 
a previsão é que o restante 
chegue ainda este mês.

Ainda segundo o secretá-
rio Edmar, contar com testes 

rápidos não significa o uso 
indiscriminado do material. 
Ele explica que, no enfren-
tamento ao coronavírus, 
tão fundamental quanto ter 
o insumo será a estratégia 
aplicada. “Os testes rápidos 
nos possibilitarão fazer uma 
avaliação ainda mais preci-
sa da incidência da doença 
por regiões”, disse.
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Cerveja Corona suspende produção
Apesar de 
‘memes’ a 
paralisação  
não é por causa  
do nome

O Grupo Modelo, empre-
sa que produz a cerveja Co-
rona, informou pelo Twitter 
que a produção e a comer-
cialização da cerveja Co-
rona será temporariamente 
suspensa no México por 
causa da pandemia de coro-
navírus. A empresa de pro-
priedade da Anheuser-Bus-
ch Inbev também produz as 
cervejas Modelo e Pacifico.
De acordo com a mensa-
gem do Twitter, o governo 
mexicano anunciou, nes-
ta semana, a suspensão de 
atividades não essenciais 

nos setores público e priva-
do até 30 de abril, em um 
esforço para conter a pro-
pagação do vírus. O grupo 
afirma que está pronto para 
aprovar um plano para “ga-
rantir o fornecimento de 
cerveja” se o governo de-
cidir incluir as cervejarias 
como essenciais.

Memes

Muitos consumidores já 
fizeram brincadeiras e di-
vulgaram ‘memes’ em redes 
sociais como Twitter, Fa-
cebook, Instagram e What-
sApp com o fato da cerveja 
ter o mesmo nome do vírus 
(Coronavírus). Entretanto, o 
nome da cerveja não preju-
dicou as vendas. 

Segundo a Constellation 
Brands (STZ), que distri-
bui e importa as cervejas do 
Grupo Modelo nos Estados 
Unidos, as vendas de suas 
marcas de cerveja cresce-

ram 8,9% nos três primeiros 
meses deste ano. A Mode-
lo e a Corona encabeçam 
as vendas. A Corona Hard 
Seltzer, lançado no início 
de março, também teve um 
“começo forte”, segundo 
um comunicado da empresa.
Cerveja e outros tipos de ál-

cool estão subindo nas ven-
das este mês, nos Estados 
Unidos, com a pandemia de 
coronavírus. Os números de 
vendas da Nielsen (NLSN) 
mostram que as vendas de 
cerveja aumentaram 34% 
ano a ano na semana que ter-
mina em 21 de março.

Uma mesma conta de WhatsApp em computadores diferentes
A rede social WhatsApp 

vai disponibilizar uma atua-
lização para os usuários que 
permitirá usar a mesma con-
ta que eles têm em computa-
dores diferentes, sem perder 
dados.

Atualmente, o WhatsApp 
permite que seus usuários 
tenham uma sessão aberta 
em um único computador e 
vejam a mesma conta em sua 
versão da Web, mas eles não 
podem ser usados indepen-
dentemente.

Segundo o site WABe-
taInfo, especializado na 
plataforma de mensagens 
instantâneas, a nova fun-
ção indicará às pessoas que 
seu código de segurança foi 

alterado quando elas se co-
nectam ou saem de outros 
computadores. “Seu código 
de segurança com (o outro 
usuário) foi alterado porque 
você efetuou login ou logout 
em vários dispositivos”, diz 
a mensagem capturada pelo 
WABetaInfo.

A medida de segurança 
garantirá que terceiros não 
tentem inserir ou substituir 
nenhum usuário e que as 
mensagens enviadas perma-
neçam protegidas.

A função continua em tes-
tes, de acordo com o site, e 
eles ainda não têm uma data 
estimada para o lançamento 
em dispositivos com sistema 
Android ou iOS.

Vinicultura uruguaia promete 
bons vinhos em 2020

Após compartilhar a experiência da minha curta via-
gem ao Uruguai, diante do pânico do coronavírus, agora é 
a vez de falar um pouco sobre o que pude perceber e apre-
ciar nesta passagem. O Uruguai fica logo ao sul do Brasil, 
fazendo fronteira com o Rio Grande do Sul e, contraria-
mente ao nosso gigantesco continente, é o segundo menor 
país da América Latina, com uma população de cerca de 
3,5 milhões de habitantes, pouco mais do que temos em 
algumas capitais brasileiras. Sua posição está na faixa lati-
tudinal considerada a mais apropriada para a produção de 
vinhos – entre os paralelos entre 30º e 35º Sul –, alinhado 
com regiões produtivas do Chile e da Argentina, mas com 
perfil mais temperado, em função da grande presença de 
águas em seu entorno: Bacia Platina e Oceano Atlântico.

Existe cultivo vitivinícola em 15 dos 19 departamentos 
do país, mas boa parte das vinícolas mais expressivas se 
encontram nestas cinco regiões: Canelones, Montevideo, 
Colônia, Maldonado e San José. Todas ao sul, próximas à 
costa, tendo em sua ponta oeste a histórica cidade Colonia 
de Sacramento e a leste o badalado balneário Punta del 
Leste. A vinicultura remonta a meados do século XVII, in-
troduzida pelos colonizadores espanhóis, mas foi no sécu-
lo XIX, após sua independência, que a atividade evoluiu, 
especialmente após a introdução de mudas da cepa Tannat 
pelo imigrante basco Don Pascual Harriague. A variedade 
se adaptou muito bem à região e se tornou um diferencial 
qualitativo para a produção de vinhos uruguaia, uma vez 
que a Tannat, em sua origem, mais precisamente na região 
de Madiran, França, era associada a vinhos duros, muito 
tânicos, diferentemente das versões uruguaias.

Por que Tannat? O clima uruguaio é marcadamente 
úmido, em função da influência marítima, e isso pode di-
ficultar bastante a adaptação de algumas cepas, seja pela 
perda de qualidade, resultante do alto rendimento que o 
clima mais úmido provoca, seja pela maior vulnerabilida-
de a doenças. Cepas que requerem estações quentes e se-
cas longas para amadurecimento podem sofrer com a in-
solação insuficiente, gerando vinhos herbáceos e de baixa 
concentração. No entanto, ali a Tannat consegue resistir 
à umidade e alcançar sua melhor maturação sem dificul-
dades, como revela Carlos Pizzorno, proprietário da Pi-
zzorno Family Estates: “É uma cepa que consegue sobre-
viver bem ao clima úmido do Uruguai; ela resiste bem às 
chuvas e, se há um controle do rendimento, ela consegue 
trazer boa qualidade. A Malbec, por exemplo, tem bagos 
grandes e em clima chuvoso fica muito produtiva e pouco 
concentrada. É necessário às vezes desidratá-la por uma 
semana, para concentrar sabor.”

Reinaldo de Lucca, um dos mais respeitados enólogos 
uruguaios, proprietário da Bodega de Lucca, em Canelo-
nes, ressalta que a adaptação exemplar se dá na parte me-
ridional do país: “Tannat de Madiran dá um vinho mais 
duro, por causa do clima. No Sul do Uruguai é mais quen-
te, mas há um vento sudeste que favorece o seu amadu-
recimento lento, além da alta luminosidade de Canelones 
– quanto mais se aproxima do Equador, menor a lumino-
sidade. As regiões do norte uruguaio fazem bons tannats, 
mas é difícil fazer um vinho de guarda, porque o clima é 
mais quente e menos temperado – o vinho é para consumo 
mais jovem.”

Interessava-me também saber sobre o que eles vêm 
fazendo além do Tannat. Já em visita anterior, pude ve-
rificar uma boa adaptação de uvas brancas ao país, bem 
justificado pelo clima temperado. Não é o mais usual, mas 
há investimentos nesse sentido, especialmente em vinhos 
varietais da Sauvignon Blanc, da Albariño, (que estão na 
moda neste momento), da Viognier e da Chardonnay. O 
Sauvignon Blanc da Pizzorno já era muito bom quando a 
visitei em 2013. A Bodega De Lucca faz um vinho muito 
interessante e gastronômico da uva Marsanne, raramente 
vinificada fora do Vale do Rhône, na França. E a Pisano 
Artesania en Viños, que também pude revisitar, me apre-
sentou um Torrontés que deixa muitos argentinos para 
trás. A cepa chegou à sua bodega em 1980, trazida da re-
gião argentina de La Rioja.

Em relação aos tintos, gostei especialmente dos vinhos 
de corte bordalês da Pizzorno, me surpreendi com um 
delicioso Pinot Noir da Pisano, bem como com a justa 
elegância e concentração dos seus Tannats de várias cate-
gorias, que pude degustar em companhia do proprietário, 
Daniel Pisano. O Merlot da Bodega Alto de la Ballena 
é certamente um dos vinhos de melhor preço/qualidade 
do Uruguai, uva que assina também um grande vinho da 
Bracco Bosca, o Gran Ombú Merlot. Estive na Bodega 
De Lucca, e eles me receberam, a despeito de estarem 
ocupados em plena vindima. Trouxe na mala o Aglianico 
De Lucca, variedade do sul da Itália produzida por esta 
vinícola familiar, além da siciliana Nero d’Avola e de ou-
tras castas francesas. Este ano, eles vão lançar também um 
Tannat sem sulfito, feito com leveduras indígenas.

De modo geral, há uma presença crescente das uvas 
bordalesas no mercado – Merlot, Cabernet Franc e Petit 
Verdot – além da onipresente Tannat. Grande expectati-
va pela safra de 2020! Segundo Carlos Pizzorno, esta é 
a melhor safra em 40 anos, pois pouco choveu, e as uvas 
alcançam suas maturidades com 100% de sanidade. Até 
uvas que têm dificuldade de chegar à cantina sem toques 
herbáceos, como a Cabernet Sauvignon, prometem vinhos 
gulosos em 2020.

Para participar dos cursos de vinhos ministrados por 
Míriam Aguiar: Instagram: @miriamaguiar.vinhos, site 
miriamaguiar.com.br e e-mail: maguiarvinhos@gmail.
com

Sebrae: 89% dos pequenos negócios já  
enfrentam queda no faturamento

Os primeiros dias de res-
trição à circulação de pesso-
as e isolamento social, em 
decorrência do Coronavírus, 
já atingem o equilíbrio finan-
ceiro das empresas e ameaça 
a sobrevivência de milhões 
de pequenos negócios no 
país. Segundo pesquisa feita 
pelo Sebrae, 89% das micro e 
pequenas empresas brasilei-
ras já observam uma queda 
no seu faturamento. E 36% 
dos empreendedores afir-
mam que precisarão fechar 
o negócio permanentemente, 
em 1 mês, caso as restrições 
adotadas até agora permane-
çam por mais tempo.

A pesquisa, feita entre os 
dias 20 e 23 de março, junto 
a um universo de 9.105 do-

nos de pequenos negócios 
– sendo 794 (8,7%) deles 
com sede no Paraná, revelou 
que, na média, a redução no 
faturamento das empresas 
foi de 69%. Os empresários 
ouvidos pelo Sebrae ressal-
tam que, mesmo adotando 
uma estratégia de venda on-
line, o faturamento anual do 
negócio sofreria uma queda 
de 74%, caso as políticas 
de isolamento social sejam 
mantidas por um período de 
dois meses.

Com a expressiva queda 
nas vendas, 54% dos empre-
endedores já preveem que 
precisarão solicitar emprés-
timos para manter o negócio 
em funcionamento sem ge-
rar demissões. E, avaliando 

as perspectivas da economia 
brasileira, 33% dos empre-
sários entrevistados acredi-
tam que o país deve levar 
um ano ou mais para voltar 
ao normal.

As medidas de restrição 
ao deslocamento de pesso-
as já fizeram com que 42% 
dos empresários tomassem a 
decisão de fechar tempora-
riamente o negócio e levou 
26% a reduzir a jornada de 
trabalho da empresa.

Para o presidente do Se-
brae, Carlos Melles, a pes-
quisa confirma a importân-
cia e a urgência de medidas 
de socorro aos pequenos 
negócios. “As pequenas em-
presas representam 99% de 
todos os empreendimentos 

do país e geram mais da me-
tade dos empregos formais. 
A situação provocada pela 
pandemia exige de todos os 
agentes públicos o compro-
misso pela busca de soluções 
concretas e rápidas para os 
problemas que essas empre-
sas estão enfrentando no dia 
a dia da crise”, destaca Mel-
les. O presidente do Sebrae 
ressalta que a instituição está 
atuando junto às diferentes 
instâncias de governo, ao 
Congresso e ao Judiciário 
para o desenvolvimento des-
sas soluções. “O Sebrae está, 
nesse momento, ao lado dos 
empresários e disponibili-
zando todo o apoio por meio 
das diferentes plataformas 
de atendimento”, destaca.

Twitter teve pico nas manifestações de 2013 e eleições de 2014
Um volume expressivo 

de fatos, opiniões e dados é 
compartilhado diariamente 
em redes sociais por pesso-
as e empresas, oferecendo 
um vasto material para am-
pliação do conhecimento 
humano sobre o mundo. Na 
área de estatística, grupos 
de pesquisa vem estudando 
a possibilidade de geração 
de indicadores, que vão 
desde previsões de preços 
em mercado de ações dos 
EUA passando pelo fluxo 
de turistas japoneses na 
Coréia do Sul, os efeitos 
de recessões no humor da 
sociedade, a análise das 
condições do mercado de 
trabalho na China, incluin-
do a possibilidade de incor-
poração destas informações 
ao sistema de estatísticas 
oficiais. O uso e tratamen-
to de bases de dados vem 
sendo explorado e mostra o 
avanço do uso do Big Data 
no monitoramento e na pre-
visão de tendências econô-
micas.

No âmbito dos indica-
dores de sentimento, estu-
dos recentes mostram que 
indicadores de polaridade 
baseados em mensagens pu-
blicadas em mídias sociais 
demonstram alta associação 
com o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) em 
pelo menos dois países euro-
peus: Holanda e Reino Uni-
do. O processo usado nestes 
estudos, de classificação de 
textos em scores de polarida-
des, é comumente chamado 
de análise de sentimento. Os 
autores do estudo holandês 
criaram o Índice de Mídias 
Sociais (IMS), que quanti-
fica a diferença entre men-
sagens positivas e negativas 
compartilhadas em posts do 
Facebook e do Twitter. Agre-
gado de forma mensal, o 
IMS apresenta forte relação 
com confiança do consumi-
dor holandês. Como dados 
de mídias sociais podem ser 
obtidos em alta frequência e 
em grande volume, índices 
como o IMS podem servir 

como proxy para indicado-
res tradicionais, como a con-
fiança do consumidor.

Um estudo ainda experi-
mental realizado no Institu-
to Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) aplica a 
mesma metodologia usando 
dados públicos disponíveis 
no Twitter, gerando o cha-
mado Índice de Sentimento 
do Twitter (IST), que tam-
bém apresenta forte relação 
(0,64) com o Índice de Con-
fiança do Consumidor ofi-
cial, produzido desde 2005.

Há alguns momentos em 
que o índice atinge os meno-
res patamares: o primeiro em 
junho de 2013, mês das ma-
nifestações populares conhe-
cidas como Jornadas de Ju-
nho, com queda de 17 pon-
tos na margem; o segundo, 
em outubro de 2014, com as 
eleições presidenciais. Após 
este período, o indicador os-
cilou majoritariamente em 
terreno negativo, abaixo dos 
100 pontos, atingindo pata-

mar semelhante em outubro 
de 2018, com as últimas 
eleições presidenciais.

Com a retomada gradual 
da economia, o IST iniciou 
um movimento de recupera-
ção superando os 100 pontos 
em janeiro desse ano. Contu-
do, com o surto do coronaví-
rus em todo o mundo, o In-
dicador de Sentimento, que 
já tinha apresentado queda 
brusca em fevereiro, man-
tém sua trajetória de queda 
março. Até o momento, mar-
ço de 2020 é o valor menor 
da série histórica, com uma 
perda acumulada de 32,5 
pontos desde fevereiro.

É interessante notar que 
encontramos menções ao 
coronavírus em 0,3% dos 
tweets de sentimento ne-
gativo em janeiro e 0,8% 
em fevereiro. Já em março, 
quando o assunto se tornou 
mais proeminente devido ao 
aumento de casos e começo 
de quarentenas em alguns 
estados, a proporção saltou 
para 9,2%.
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Além de Keynes
Com ou sem confinamento, a recessão no Brasil é um 

dado concreto, assim como no resto do mundo. Sua mag-
nitude, entretanto, é que vai ser definida pela postura do 
governo. Mas, enquanto as medidas dos ministros vão na 
direção certa, o presidente puxa a corda para o outro lado, 
ampliando as incertezas, o que piora o quadro. Para sorte 
do Brasil, Bolsonaro e o gabinete do ódio estão isolados e 
parecem mais ladrar que morder. Para azar, Bolsonaro foi 
eleito presidente da República.

Há duas correntes claras e opostas. A primeira, enca-
beçada pelo presidente, é de que a quarentena é desne-
cessária, de que o Brasil não pode parar. A Covid-19 é uma 
gripezinha, uma chuva que não afoga ninguém. Para Bol-
sonaro, os impactos econômicos negativos por si só são a 
justificativa para pôr fim à quarentena. Mas será que o país 
pode voltar a funcionar normalmente em meio ao risco de 
um colapso do sistema de saúde?

Cerca de 90% dos casos de infectados pela Covid-19 
não exigem tratamento intensivo, mas a preocupação é 
com os 10% que requerem período de tratamento relati-
vamente longo, necessitando de respirador e UTI. Como 
o contágio é rápido, o isolamento social serve justamente 
para que o sistema de saúde consiga atender todos casos 
em que a doença se agrava.

Se houver a interrupção da quarentena, como quer o 
presidente, o Brasil viverá uma realidade em que o número 
de pessoas que precisam do tratamento será maior que os 
leitos do sistema de saúde. Neste caso, o sistema entra em 
colapso. A mortalidade se multiplica e, para controlar o 
problema do contágio, o retorno de uma quarentena mais 
dura e longa será necessário.

O colapso da saúde é o colapso da economia. Ao to-
mar esta medida, a recessão tão temida pelo presidente 
será ainda maior e por mais tempo. Não é de se admirar 
o apelido que Bolsonaro recebeu da revista britânica The
Economist, a qual chamou líder brasileiro de “Bolsonero” 
fazendo referência ao imperador Nero, que mandou incen-
diar Roma.

A outra corrente que deixa completamente a economia 
de lado também tem efeitos perversos. Ao permitir a eco-
nomia afundar, outros tantos brasileiros vão sofrer seja por 
desnutrição, aumento da violência e criminalidade, falta de 
recursos etc. Mas esta não é o que o ministro da saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, defende como querem nos fazer 
acreditar.

É possível buscar uma via mais equilibrada. E é aí que 
entra a importância de uma política fiscal e monetária efi-
cientes. A melhor saída é a manter a quarentena e tomar 
medidas de ordem econômica e social para amenizar os 
efeitos do isolamento social nos negócios e na renda.

Neste sentido, o governo deve quebrar todos os proto-
colos e ir além de Keynes. Na visão do economista, o gov-
erno deveria fazer investimentos para salvar a economia 
da crise. No momento atual, entretanto, só isso não é su-
ficiente. A questão agora é mais transferência de renda e 
crédito para a engrenagem continuar funcionando.

Questões como o crescimento da dívida pública e re-
strição orçamentária como o teto dos gastos e a regra de 
ouro deixam de ser prioridades neste momento para dar 
margem para que políticas públicas de ajuda e salvamento 
da economia sejam adotadas. Na situação de emergência 
não há limite de orçamento. A dívida pública vai crescer 
em relação ao PIB e, após o fim da pandemia, o Brasil sairá 
em condições piores. Mas só após o fim é que é hora de 
pensar nas reformas.

A necessidade é de coordenação entre Fazenda e Bacen 
para evitar que o capital organizacional da economia seja 
destruído, reduzindo ao máximo o fechamento de peque-
nas empresas. É preciso lembrar que há toda uma organiza-
ção em torno da pequena empresa: clientes, funcionários 
fornecedores. Ora, se esta for à falência toda uma cadeia 
desaparece e sua reconstrução leva tempo.

Houve tropeços nas medidas econômicas adotadas 
no início, mas a despeito de Bolsonaro, o caminho certo 
começou a ser tomado com pacotes de ajuda tanto para as 
pequenas empresas quanto para garantir renda aos trabal-
hadores. Sabe-se que as perdas vão ocorrer, mas a busca 
é por minimizar os danos. Como dizia Keynes, no longo 
prazo todos estaremos mortos. Para Bolsonaro, no curto 
prazo, é melhor.

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de 20 dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marisa Simões Mattos 
Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
Faz Saber aos que o presente edital com o prazo de 20 dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. 
Erasmo Braga, 115, sl. 211, 2013, 215 D, Castelo/RJ, Tel.: 2588-2378, e-mail: 
cap01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Pagamento, de nº 0310798-46.2017.8.19.0001, movida por Repsol 
Sinopec Brasil S.A. em face de Ricardo Moreira de Araújo; Eduardo Moreira 
de Araújo; Fábio Moreira de Araújo, objetivando Citação. Assim, pelo presente 
edital Cita os réus Ricardo Moreira de Araújo; Eduardo Moreira de Araújo e Fábio 
Moreira de Araújo, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no 
prazo de 15 dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 
344, CPC), caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade do RJ, aos 17/02/2020. Eu, Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30329, digitei. E eu, Fernando Antonio 
dos Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9863, o subscrevo.

DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os acionistas desta so-
ciedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no dia 30 de abril de 2020, às 08:00h, na sede social, localizada na Rua 
Benedito Otoni, nº 82, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, a fim de delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação do Re-
latório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 
Só poderão tomar parte na Assembleia os acionistas que depositarem na 
Companhia, com 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, de antecedência, 
comprovante de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira 
com data de expedição de até 3 (três) dias da data marcada para a realiza-
ção da Assembleia. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020. A Diretoria.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A.
CNPJ: 07.085.695/0002-81

OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS NOVA IGUAÇU S.A. torna
público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS OUT nº IN050369, com 
validade até 25 de setembro de 2024, que a autoriza para o lançamento de 
efluentes tratados oriundos da Estação de Tratamento de Chorume - ETC, 
por meio de um ponto em córrego sem denominação oficial, localizado na 
Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara, na quantidade e sob as con-
dições constantes deste documento, sujeitos à cobrança, na forma previs-
ta na Lei Estadual nº 4.247/03, em consonância com o § 1º do art. 27 da 
Lei Estadual nº 3.239/99, no AFLUENTE DO RIO IGUAÇU - ESTRADA DE 
ADRIANÓPOLIS, 5213 - SANTA RITA, município NOVA IGUAÇU. 
N.° CNARH: 33.0.0011902/03, Ponto 1: Lançamento – ETC, Corpo Hídrico: 
córrego sem denominação oficial, Vazão Máxima: 104,16 m³/h, Vazão mé-
dia: 83,33 m³/h, Volume diário: 2499,84 m³, Tempo: 24 h, Período: 30 dias, 
Coordenadas geográficas: Lat. 22º 39' 59,50'' S e Long. 43º 28' 27,40'' O, 
(Datum: SIRGAS 2000). Processo nº E-07/102282/2008.

JBS garante manter investimentos 
de R$ 8 bilhões nos próximos 5 anos

A multinacional JBS, uma 
das maiores indústrias de 
alimentos do mundo, repor-
tou nesta sexta-feira em sua 
página na internet que está 
oferecendo 3 mil vagas de 
empregos, entre postos de 
trabalho diretos e indiretos. 
As vagas fazem parte do pla-
no de admissões da compa-
nhia em todas as regiões do 
país. No mundo todo, a JBS 
tem cerca de 240 mil colabo-
radores

Em teleconferência com 

analistas na semana passada, 
a JBS, que emprega 120 mil 
pessoas no país, já havia se 
comprometido com a manu-
tenção dos seus mais de 240 
mil empregos no mundo, in-
cluindo o Brasil, além dos 
investimentos anunciados 
para os próximos cinco anos, 
no valor de R$ 8 bilhões no 
país.

“A produção de alimentos 
se integra ao rol de ativida-
des essenciais para a popula-
ção, no contexto de crise do 

coronavírus, conforme De-
creto 10.282 de 20 de março 
de 2020. A empresa opera 
mais de 130 unidades alo-
cadas em cerca de 100 mu-
nicípios brasileiros, sendo 
que em mais de 70% deles 
é a principal empregadora”, 
destaca o texto.

Para garantir a saúde e 
segurança nas suas fábri-
cas, escritórios e Centrais 
de Distribuição, a empresa 
adotou uma série de medidas 
que seguem as orientações e 

protocolos da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
do Ministério da Saúde, dos 
governos estaduais e prefei-
turas.

Entre as ações definidas 
pela JBS estão diversas prá-
ticas para coibir a aglomera-
ção de pessoas, higienização 
e desinfecção dos ambientes, 
afastamento de pessoas em 
grupo de risco, comunicação 
sistemática para prevenção 
e proteção individual, entre 
outras.

Redução de depósitos compulsórios para pequenos e médios bancos
O banco central da China 

anunciou nesta sexta-feira 
a decisão de reduzir a taxa 
de depósitos compulsórios 
para os pequenos e médios 
bancos em 100 pontos-base. 
A medida, segundo a autori-
dade monetária, visa apoiar 
a economia real em meio ao 
surto do novo coronavírus.

O objetivo é pressionar os 
bancos a aumentar a efici-
ência do uso de capital e os 
ajudará a atender melhor à 
economia real, especialmen-
te as PMEs, disse o BC.

Conforme a agência Xi-
nhua, a medida será im-
plementada em duas fases, 
com a primeira rodada de 
reduções de 50 pontos-base 
prevista para 15 de abril. 
A segunda fase de redução 
do mesmo valor entrará em 
vigor em 15 de maio, disse 
o Banco Popular da China 
(banco central), em um co-
municado online.

A redução de dinheiro que 
os bancos devem depositar 
como reservas liberará cerca 
de 400 bilhões de iuanes (US$ 

56,3 bilhões) em capital de 
longo prazo para o mercado, 
disse o banco central.

Espera-se que o corte in-
jete liquidez em cerca de 4 
mil pequenos e médios ban-
cos, incluindo cooperativas 
rurais, bancos comerciais 
rurais e bancos comerciais 
urbanos operando apenas 
dentro de áreas administra-
tivas provinciais, adicionan-
do fontes de financiamento 
estável para as pequenas e 
médias empresas (PMEs) do 
país, disse o banco central.

Após o corte, a taxa de de-
pósitos compulsórios para os 
pequenos e médios bancos do 
país cairá para 6%, um nível 
relativamente baixo em com-
paração com outros países em 
desenvolvimento e com as 
taxas anteriores na China, ob-
servou o banco central.

O banco central também 
cortará a taxa de juros sobre o 
excesso de reservas para as ins-
tituições financeiras, de 0,72% 
para 0,35%, a partir de 7 de 
abril, a primeira vez que reduz 
a taxa desde 2008, disse.

China aumenta emissão de títulos para financiar projetos de infraestrutura
A China prevê ampliar a 

emissão de títulos especiais 
do governo local como par-
te das políticas fiscais mais 
proativas para compensar 
o impacto econômico do 
surto da doença do corona-
vírus (covid-19), anunciou 
o Ministério das Finanças 
(MOF) nesta sexta-feira. 
Até a última terça-feira, o 
valor dos títulos especiais 
do governo local emitidos 

este ano totalizou 1,08 tri-
lhão de iuanes (US$ 151,9 
bilhões), subindo 63% em 
termos anuais.

A venda de títulos espe-
ciais será usada para finan-
ciar projetos como insta-
lações de transporte, obras 
de conservação de água e 
parques industriais, disse 
Xu Hongcai, vice-ministro 
das Finanças, adiantando 
que deve ser dada priorida-

de às regiões com grandes 
projetos e baixos riscos, O 
país também mobilizará in-
vestimentos para reforçar 
serviços públicos de saúde, 
educação profissional, servi-
ços municipais e   de antigas 
áreas residenciais urbanas, 
destacou ele.

A agência Xinhua reportou 
que o MOF já havia alocado 
1,29 trilhão de iuanes em no-
vas cotas de títulos especiais 

do governo local antes do pre-
visto para apoiar a economia 
atingida pelo vírus, mas uma 
reunião executiva do Conse-
lho de Estado na terça-feira 
decidiu aumentar ainda mais 
a emissão para apoiar investi-
mentos efetivos.

Xu atribuiu importância 
à “nova infraestrutura”, in-
cluindo rede 5G, centro de 
dados, inteligência artificial 
e internet industrial. 

Santander dará prorrogação automática de parcelas de crédito
Em março, o Conselho 

Monetário Nacional (CMN) 
autorizou a renegociação de 
dívidas de empresas e de 
famílias que possuem boa 
capacidade financeira e são 
adimplentes. A medida dis-
pensa os bancos de aumen-
tarem o provisionamento 
(reserva de valor) no caso 
de repactuação de opera-
ções de crédito que sejam 
realizadas nos próximos seis 
meses. A medida foi tomada 
em função da propagação da 
pandemia de coronavírus no 
Brasil.

Nesta sexta-feira o San-
tander Brasil anunciou que 
os seus clientes com parce-
las de dívidas vencidas e não 
pagas desde o último dia 16 
de março de 2020, ou que 
tenham prestações a vencer 
até 15 de maio, poderão ter 
o prazo para o pagamento 
automaticamente prorrogado 
por até 60 dias, sem qualquer 
acréscimo. Além da carên-
cia, o valor das parcelas será 
mantido inalterado até o fi-
nal do financiamento.

No mês passado, Caixa, 
Banco do Brasil, Bradesco 
e Itaú anunciaram a pror-
rogação por até 60 dias dos 
vencimentos de dívidas para 
clientes pessoas físicas e mi-
cro e pequenas. A medida 
não vale para cheque espe-
cial e cartão de crédito. 

De acordo com o Santan-
der, a repactuação automáti-
ca de dívidas abrange as mo-
dalidades de crédito pessoal, 
unificado e de renegociação, 

além do crédito direto ao 
consumidor (CDC) feito na 
agência. Estas linhas terão 
os pagamentos prorrogados 
pelo banco por 30 dias após 
o primeiro vencimento, e 
por mais 30 dias após o se-
gundo vencimento (até 16 de 
maio), totalizando os 60 dias 
de prazo extra. O banco tam-
bém avaliará a possibilidade 
de conceder novas prorroga-
ções ao fim deste período.

Quem estiver com o pa-
gamento de suas parcelas 
em dia deverá fazer o pedi-
do pelo site www.santander.
com.br/cuidar. Neste caso, 
o cliente receberá um SMS 
dizendo que o pedido foi 
recebido e, até a semana se-
guinte, uma segunda mensa-
gem de texto confirmando a 
validade da operação. Não 
é necessário ir à agência ou 
ligar para a central de aten-
dimento.

Outra iniciativa é que per-
mite parcelar a fatura com 
data de vencimento a partir 
de dia 15 de abril, em 24 me-
ses, com 50% de desconto 
na taxa de juros e possibili-
dade de carência de até 60 
dias até a primeira parcela. 
As solicitações estarão dis-
poníveis pelos apps Way ou 
Santander, além do internet 
banking.

Empresas

A prorrogação de contra-
tos por 60 dias também será 
automática para as micro 
e pequenas empresas com 

parcelas vencidas e não pa-
gas desde o último dia 16 de 
março, sem qualquer cobran-
ça de tarifa e multa, manten-
do o valor e quantidade de 
parcelas inalterados. A oferta 
estará válida até 16 de maio 
de 2020.

Segundo o banco, a par-
tir da próxima semana, as 
empresas poderão solicitar 
a prorrogação por 60 dias 
dos vencimentos de parce-
las de financiamentos dire-
tamente no internet banking 
– até agora, esses pedidos 
eram feitos por telefone. 
As empresas contam com a 
possibilidade de solicitar a 
postergação por 60 dias das 
parcelas de Capital de Giro, 
Renegociação e Crédito Di-
reto ao Consumidor (CDC 
PJ).

E a partir do próximo dia 
9, o banco pretende iniciar 
o financiamento da folha de 
pagamentos de pequenas e 
médias por até dois meses, 
nos moldes do anúncio feito 
no último dia 27 de março 
pelo governo federal. A me-
dida ainda precisa ser regula-
mentada pelo governo.

O crédito será feito dire-
tamente nas contas de cada 
funcionário, até o valor de 
dois salários mínimos. As 
empresas contarão com uma 
carência de 6 meses para 
pagar a primeira parcela e 
36 meses para quitar o em-
préstimo, com taxa fixa de 
3,75% ao ano. A linha tem o 
apoio e garantia do Tesouro 
Nacional, será viabilizada 

pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e estará dis-
ponível para negócios com 
faturamento anual de R$ 360 
mil até R$ 10 milhões.

Autônomos
No caso dos autônomos 

e microempreendedores in-
dividuais (MEIs), o banco 
informou que também ofe-
rece 60 dias de carência. Da 
mesma forma, os clientes do 
Prospera Santander Microfi-
nanças devem fazer a solici-
tação aos agentes de crédito 
que os atendem. Os valores 
das parcelas também serão 
mantidos inalterados para 
estes segmentos.

No caso do financiamento 
imobiliário e do crédito com 
garantia de imóvel, o cliente 
poderá solicitar, pelo mesmo 
site www.santander.com.br/
cuidar, uma carência de 60 
dias, com a mesma taxa de 
juros. A condição será válida 
para os pedidos feitos até 16 
de maio de 2020.

Os empréstimos concedi-
dos pela Santander Finan-
ciamentos para a compra 
de veículos, embora não 
abrangidos pela resolução 
do CMN, também poderão 
ter os vencimentos prorro-
gados, a partir do próximo 
dia 15. Para bens e serviços, 
o adiamento estará disponí-
vel a partir de maio. As so-
licitações poderão ser feitas 
diretamente pelo site www.
santanderfinanciamentos.
com.br ou pelo aplicativo da 
financeira.
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EnP ECOSSISTEMAS ENERGÉTICOS HOLDING S.A. (em fase de organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição: 1. Data, Hora e Local: Aos 02/03/2020, 
às 8h, na Praia de Botafogo, 228/1601, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22250-045. 2. Presença: 
A totalidade dos subscritores do capital social inicial da Cia. em organização, devida-
mente qualificados nos Boletins de Subscrição, que constituem o Anexo I, a saber, (i) 
Energy Platform - EnP Participações S.A., sociedade empresária por ações com sede 
na Av. Rio Branco 89/802 - parte, Centro, RJRJ, CEP 20040-004, CNPJ 34.562.523/0001-
43, representada por seu representante legal Erik Hannisdal, norueguês, casado, RNE 
V749784-I, DPF em 27/10/2011, e do CPF 225.170.978-95, com escritório na Av. Rio 
Branco 89/802, Centro, RJ/RJ, CEP 20040-040; e (ii) Marcio Felix Carvalho Bezerra, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG 30.874.817-7 DETRAN/RJ e CPF 144.016.491-68, 
com escritório na Praia de Botafogo, 228/1601, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22250-045. 3. 
Mesa: Presidente: Marcio Felix Carvalho Bezerra; Secretária: Bianca Silveira de An-
drade. 4. Convocação: Dispensada a convocação prévia, consoante disposto no art. 
124, §4º da Lei 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a constituição de uma 
sociedade anônima sob a denominação de EnP Ecossistemas Energéticos Holding 
S.A.; (b) a localização da sede da Cia.; (c) o capital social inicial da Cia.; (d) a aprovação 
do Estatuto Social da Cia.; (e) a eleição dos Diretores da Cia.; (f) a remuneração global 
anual dos Diretores da Cia.; e (g) outros assuntos de interesse social. 6. Deliberações: 
Após a discussão das matérias, a totalidade dos subscritores do capital social inicial da 
Cia., por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberou o que segue: 7.
Aprovar a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de EnP Ecos-
sistemas Energéticos Holding S.A., com sede e foro na Praia de Botafogo, 228/1601 
- parte, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22250-906. 7.1. Aprovar o capital social inicial da Cia. 
de R$ 30.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor no-
minal, totalmente subscritas e integralizadas neste ato, de acordo com os Boletins de 
Subscrição que constituem o Anexo I. O capital social será dividido entre os acionistas 
conforme o quadro abaixo: Acionistas; Ações; Percentual: Energy Platform - EnP: 
499 - 99.8%; Marcio Felix C. Bezerra: 1; 0.2%. Total: 500 - 100%. 7.2. Aprovar o proje-
to do Estatuto Social da Cia., cuja redação constitui o Anexo II, dando-a por efetivamen-
te constituída em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. 7.3. Eleger 
Marcio Felix Carvalho Bezerra, brasileiro, casado, engenheiro, RG 308748177 DE-
TRAN/RJ, CPF 144.016.491-68, com escritório na Praia de Botafogo, 228/1601, Bo-
tafogo, RJ/RJ, CEP 22250-045 para os cargos de Diretor-Presidente e Presidente do 
Conselho de Administração, com mandato de 24 meses. 7.4.Eleger Bianca Silveira de 
Andrade, brasileira, solteira, engenheira, RG 3.337.484-8 SSP/SE e CPF 036.598.165-
66, com escritório na Praia de Botafogo, 228/1601, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22250-045, 
para os cargos de Diretora e Vice-Presidente do Conselho de Administração, com 
mandato de 24 meses. Os Diretores ora eleitos são, desde logo, investidos em seu 
cargos, mediante assinatura do Termo de Posse constantes do Anexo III à presente 
ata, que será lavrado nos livros próprios da Cia. e declara não estarem incurso em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, 
estando cientes do disposto no art. 147 da Lei 6.404, de 15/12/1976. 7.5.Remuneração: 
Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 2.000.000,00. 
7.6.Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos 
termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade 
dos subscritores da Cia.. RJ, 02.03.2020. Mesa: Marcio Felix Carvalho Bezerra - Pre-
sidente da Mesa. Bianca Silveira de Andrade - Secretária da Mesa. Visto do Advogado: 
Fábio Monteiro Marques - OAB 111021 - CPF 023697007-00. Estatuto Social: Cap. I 
- Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Art. 1º - A EnP Ecossistemas Ener-
géticos Holding S.A.  é uma sociedade por ações de capital fechado, que é regida pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, doravan-
te denominada “Cia.”. Art. 2º - A Cia. tem sua sede social e foro na Praia de Botafogo, 
228/1601 - parte, Botafogo, RJ/RJ, CEP 22250-906, podendo abrir e fechar filiais, es-
critórios e sucursais em todo o território nacional, por deliberação da Assembleia Geral. 
Art. 3º- A Cia. tem como objeto (i) a participação no capital social de outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia ou acionista, como controladora ou 
minoritária, além de (ii) atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural, (iii) 
atividades de estudos geológicos, (iii) atividades de consultoria em gestão empresarial, 
e (iv) serviços de engenharia. Art. 4º - A Cia. iniciará suas atividades em 02.03.2020 e 
seu prazo de duração será indeterminado. Cap. II - Capital Social: Art. 5º - O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 30.000,00, representado por 500 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária da Cia. 
dá direito a um voto nas deliberações sociais. § 2° - As ações são indivisíveis perante 
a Cia.. § 3° - A Cia. fica autorizada a aumentar o seu capital social até o limite adicional 
de 199.000 ações ordinárias, sem valor nominal, perfazendo o quadro acionário máxi-
mo de 199.500 levando em conta as ações já emitidas. Dentro dos limites autorizados 
neste Art., poderá a Cia., mediante deliberação do Conselho de Administração, aumen-
tar o capital social independentemente de reforma estatutária. O Conselho de Admi-
nistração fixará as condições da emissão, inclusive preço e prazo de integralização. 
Art. 6º - As deliberações dos acionistas serão tomadas em Assembleia Geral, obser-
vada a legislação aplicável e as disposições deste Estatuto Social. Art. 7º- As hipóteses 
de alienação, cessão, transferência, oneração ou qualquer outra forma de disposição 
de ações representativas do capital da Cia. observarão os termos e condições estabe-
lecidos no presente Estatuto Social, sendo que serão consideradas nulas e ineficazes 
em relação à Cia. e terceiros as práticas de quaisquer desses atos por qualquer dos 
acionistas com infração às regras estabelecidas neste Art.. Cap. III - Assembleia Geral: 
Art. 8º - As Assembleias Gerais serão realizadas anualmente, na sede social da Cia. 
ou em outro local a ser definido de comum acordo entre os acionistas. Deverá ser 
realizada uma AGO por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, 
para deliberar sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei 6.404/76 (conforme al-
terada, a “Lei das Sociedades por Ações”). A AGE realizar-se-á a qualquer tempo, 
sempre que os interesses sociais assim o exigirem. ou nos casos previstos em lei e 
neste Estatuto Social.  § Único - Dos trabalhos e deliberações será lavrada, no Livro de 
Registro de Atas de Assembleias Gerais, ata assinada pelos membros da mesa e pelos 
acionistas participantes da assembleia, cuja cópia, autenticada pela mesa, será apre-
sentada para arquivamento perante o registro competente nos 30 dias subseqüentes 
à realização da assembleia. Art. 9º - As Assembleias Gerais serão presididas por 
qualquer um dos acionistas presentes ou alguém por eles indicado e secretariadas por 
um dos presentes, escolhido pelo Presidente da Assembleia. Art. 10º - Todo acionista 
terá direito de votar nas Assembleias Gerais, podendo ser representado por procurador, 
constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, administrador da Cia. ou advogado, 
de acordo com a legislação em vigor. Art. 11º - Sem prejuízo de outros dispositivos 
aplicáveis, os acionistas serão convocados a comparecer às Assembleias Gerais por 
meio de notificação pessoal, via e-mail, com, no mínimo, 7 dias de antecedência. § 1º 
- As notificações de convocação deverão especificar a data, local, horário, a ordem e 
a pauta do dia e deverão ser enviadas a cada acionista que tenha direito de voto em 
seu endereço previsto nos registros da Cia.. § 2º - Independentemente do cumprimen-
to das formalidades previstas neste Art., será considerada regularmente instalada a 
Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos acionistas da Cia.. Art. 12º - As 
Assembleias Gerais somente se instalarão em primeira convocação, com a presença 
de acionista(s) representando 100% do capital social votante e, em segunda convoca-
ção, com a presença de quaisquer acionista(s). Art. 13º - A Assembleia Geral tem po-
deres para decidir todos os negócios relativos à Cia., podendo tomar todas as resoluções 
que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. § Único - As deliberações 
das Assembleias Gerais deverão ser aprovadas por acionistas que representem mais 

da metade do capital social total da Cia., a menos que de outra forma estabelecido por 
(i) disposição legal, (ii) neste instrumento, especialmente, respeitando os quóruns 
previstos para as matérias de competência do Conselho de Administração, conforme 
Art. 17, §§ 1º e 2º que estarão recomendando aprovação pela Assembleia, ou (iii) em 
Acordo de Acionistas. Cap. IV - Administração: Art. 14º - A administração da Cia. com-
pete ao Conselho de Administração e à Diretoria, ficando a representação da Cia. a 
cargo da Diretoria. Cap. V - Conselho de Administração: Art. 15º - Número e Mandato.
O Conselho de Administração será formado por um total de até 5 membros efetivos e 
até 5 suplentes. O mandato dos conselheiros será de 2 anos. É assegurado aos acio-
nistas que detenham, individualmente, 20% ou mais das ações ordinárias da Cia., o 
direito de eleger um membro do Conselho de Administração. § 1º Presidente. O Con-
selho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente a serem eleitos 
dentre seus membros. Caberá ao Vice-Presidente substituir o Presidente em suas 
ausências. § 2º Ausência dos Conselheiros. Em caso de desligamento, renúncia, 
substituição, impedimento permanente ou qualquer outro evento que resulte na au-
sência do Conselho, a Assembleia Geral será convocada para substituir o membro 
ausente. §3º  Impedimento Temporário. Conselheiros ausentes podem indicar outro 
membro do Conselho para atuar como seu representante na reunião, o qual deverá 
ater-se às instruções de voto recebidas do conselheiro ausente. Caso nenhum outro 
membro do Conselho tenha sido indicado como representante do conselheiro ausen-
te, caberá ao suplente do referido conselheiro ausente o direito de participar e votar na 
reunião. Art. 16º - Reuniões do Conselho. O Conselho de Administração reunir-se-á 
trimestralmente e também sempre que convocado por qualquer conselheiro, median-
te aviso transmitido aos demais conselheiros com pelo menos 5 dias de antecedência 
da data fixada para a reunião. A ordem do dia, com inclusão de todas as matérias a 
serem discutidas na reunião, e toda documentação de apoio razoavelmente necessá-
ria que permita a adequada deliberação, serão enviadas aos conselheiros com ante-
cedência mínima de 3 dias da data fixada para a reunião. Previamente à realização da 
Assembleia Geral que deliberar sobre investimentos e alienação de investimentos, o 
Conselho realizará reunião para discutir as operações em questão. § 1º Regularidade 
da Reunião. A reunião será considerada regular, mesmo nos casos em que aviso de 
convocação e/ou ordem do dia não tiverem sido previamente fornecidos em conformi-
dade com o caput, se contar com a presença de todos os conselheiros e, ademais, se 
todos os conselheiros consignarem por escrito na ata da reunião que a falta de entrega 
da ordem do dia não prejudicou seu voto na reunião. § 2º  Decisões do Conselho. As 
decisões do Conselho deverão ser tomadas no dia da reunião do Conselho, ficando 
previsto, ademais, que os conselheiros poderão manifestar seu voto previamente à 
reunião. Os conselheiros poderão manifestar seu voto sobre as matérias constantes 
da pauta da reunião pessoalmente ou por procuração, telefone, fax, correio, e-mail ou 
por qualquer outro meio legalmente válido. Caso qualquer conselheiro deixe de aprovar 
ou desaprovar qualquer matéria submetida à votação do Conselho, reputar-se-á que 
o mesmo votou favoravelmente à matéria em questão. § 3º Comparecimento a Reuniões.
Os conselheiros poderão comparecer às reuniões do Conselho por meio de conferên-
cia telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação eletrônico, 
desde que a ata da reunião ou cópias desta ata sejam firmadas pelo respectivo conse-
lheiro ou em seu nome na mesma data da reunião. Art. 17º - Aprovação do Conselho.
A celebração pela Cia. dos atos previstos abaixo exigirá a aprovação do Conselho, 
manifestada em conformidade com os §s a seguir. Sempre que, em razão de situação 
de conflito de interesses, um ou mais conselheiros não puderem votar em qualquer 
matéria prevista nos §§ 1º, 2º ou 3º deste Art., os votos destes conselheiros em situação 
de conflito não serão considerados para cálculo do quórum da referida resolução. § 1º  
Aprovação por Unanimidade. A Cia. somente poderá implementar os atos elencados 
abaixo mediante a aprovação unânime dos conselheiros.  Na hipótese de qualquer dos 
atos mencionados abaixo depender de deliberação que por lei seja exclusiva à Assem-
bleia Geral, o Conselho de Administração recomendará sua apreciação pela Assembleia 
Geral ou fará uso de seu poder de convocar a Assembleia Geral para esse fim se os 
conselheiros aprovarem o ato em questão: (i) dissolução, falência, liquidação, recupe-
ração judicial ou procedimentos relacionados à insolvência da Cia.;  (ii) alteração do 
objeto social ou a realização de operações estranhas ao objeto social; (iii) alteração do 
número de conselheiros ou das atribuições do Conselho de Administração; (iv) reforma 
deste Estatuto. (v) venda, incorporação (inclusive incorporação de ações), fusão, cisão 
ou aumento do capital social da Cia., bem como, a criação ou emissão de quaisquer 
valores mobiliários que gozem de direitos, preferências ou benefícios idênticos ou 
maiores que as ações dos outros acionistas; (vi) assunção de qualquer forma de endi-
vidamento ou a constituição de garantias, ônus ou demais direitos assecuratórios com 
relação a tal endividamento, ressalvadas as previsões constantes de orçamento anual 
aprovado previamente pelo Conselho de Administração; (vii) compra ou resgate de 
quaisquer ações da Cia. ou outra participação acionária na Cia., ou declaração ou 
pagamento de qualquer dividendo ou distribuição a tais ações ou participação, ressal-
vado o pagamento de dividendo anual, em conformidade com a política de distribuição 
de dividendos da Cia., equivalente a 25% do lucro líquido, na forma prescrita pelo 
presente estatuto social; (viii) liquidação, venda ou refinanciamento de ativos fora do 
curso normal dos negócios (inclusive, mas sem limitação, venda de todos ou substan-
cialmente todos os ativos da Cia.); (ix) planos de opção de compra de ações e bônus 
de subscrição, afora aqueles mencionados abaixo; (x) fixação do montante dos lucros 
a serem destinados aos administradores e empregados da Cia.; (xi) aprovação de 
investimento em determinado ativo, se tal investimento representar um valor equiva-
lente ou superior a 15% do valor total dos ativos da Cia.; e (xii) aprovação para que um 
terceiro torne-se detentor de participação societária em uma sociedade de propósito 
específico na qual a Cia. aloca seus investimentos para realização de seu objeto social. 
(xiii) a aprovação do plano de negócios da Cia.. § 2º Aprovação por Maioria Simples.
A Cia. somente poderá implementar os atos elencados abaixo mediante a aprovação 
de maioria simples dos membros do Conselho. Na hipótese de qualquer dos atos 
mencionados abaixo depender de deliberação da Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração somente recomendará sua apreciação pela Assembleia Geral ou fará 
uso de seu poder de convocar a Assembleia Geral para esse fim se todos conselheiros 
menos um aprovarem o ato em questão: (i) operações de qualquer espécie com partes 
relacionadas, observadas as disposições deste Art. (em tais casos, a decisão unânime 
dos membros não afiliados do Conselho deverá ser observada, ao invés da exigência 
de aprovação por maioria simples); (ii) custos gerais administrativos da Cia. acima dos 
previstos no orçamento anual; (iii) aquisição de ações a título oneroso; (iv) a eleição e 
destituição dos diretores bem como a fixação de títulos e poderes, dentro dos limites 
estabelecidos pela Assembleia Geral; (v) a fiscalização da gestão dos diretores; (vi) a 
apresentação à Assembleia Geral de proposta para destinação do lucro líquido da Cia.; 
(vii) a autorização para a amortização, resgate ou recompra pela Cia. de suas próprias 
ações para manutenção em tesouraria ou cancelamento, bem como deliberação sobre 
eventual transferência das ações em tesouraria; (viii) planos de opção de compra de 
ações com exclusão do direito de preferência aos acionistas, a serem concedidos aos 
membros da alta administração, planos esses que conferirão o direito de compra de 
ações equivalentes a 10% do capital social. Diretoria: Art. 18º - A Cia. será administrada 
por uma Diretoria composta por até 5 Diretores Estatutários, liderada pelo Diretor-Pre-
sidente; fica a critério do Conselho de Administração a nomeação dos diretores, em 
qualquer caso para um mandato unificado de 12 meses, sendo permitida a reeleição, 
nos termos deste Estatuto Social. § 1º - Os Diretores podem nos termos abaixo praticar 
todos os atos pertinentes à gestão da Cia., observando-se as demais disposições 
deste Estatuto, respondendo solidariamente perante a Cia. e os terceiros prejudicados 
por dolo ou culpa no desempenho de suas funções. § 2º - O Diretor-Presidente, isola-

damente, poderá constituir procuradores judiciais ou extrajudiciais, especificando os 
poderes e a duração dos respectivos mandatos, que no caso de mandato judicial po-
derá ser por prazo indeterminado. § 3º - A Cia. será sempre representada em juízo ou 
fora dele, ativa e passivamente, pelo Diretor-Presidente isoladamente, ou por Diretor 
Executivo em conjunto com 1 procurador, nomeado nos termos previstos no § 2º acima, 
que terão poderes para obrigar a Cia. em qualquer ato jurídico, com exceção do pre-
visto no § 4º abaixo, praticando, ainda, todos os atos e operações necessárias ao 
cumprimento do objeto social, em especial: a) a celebração de quaisquer contratos de 
interesse da Cia., estipulando os direitos e obrigações e assinando os respectivos 
instrumentos; e b) a alienação, a aquisição ou qualquer forma de constituição de ônus 
sobre os bens móveis e imóveis da Cia.. § 4º - A Cia. será sempre representada pelo 
Diretor-Presidente, isoladamente, ou por 1 procurador nomeado por ele nos termos 
previstos no § 2º acima, quando houver necessidade de se efetuar concessão de 
fiança, aval ou prestação de qualquer outro tipo de garantia em favor de terceiros, bem 
como, transações financeiro-bancárias, em especial quando se necessitar de: a) 
contratação de empréstimos, com ou sem garantias, com bancos e outros estabeleci-
mentos de créditos; e b) emissão de cheques, faturas, ordens de pagamento, notas 
promissórias e demais títulos de crédito; o saque, o aceite e o endosso em letras de 
câmbio, bem como, a caução e o desconto de títulos de crédito do interesse da Cia., 
observado o disposto no Art. 13 acima. § 5º - Ocorrendo a vacância de qualquer cargo 
na Diretoria, esta deverá convocar de imediato a Assembleia Geral de acionistas para 
deliberar sobre a eleição de novo Diretor. Para os fins deste Art., o cargo na Diretoria 
será considerado vago se ocorrer a renúncia, morte, incapacidade comprovada, impe-
dimento ou ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos. Art. 19º - Findo o 
mandato, os Diretores permanecerão no exercício de suas funções até a investidura 
dos novos Diretores eleitos. Art. 20º - Compete à Diretoria exercer as atribuições que 
a lei, o Estatuto e a Assembleia Geral lhe conferirem para a prática dos atos necessários 
ao funcionamento regular da Cia., cabendo-lhe: a) administrar os negócios da Cia.; b) 
indicar procuradores para representar a Cia.; c) realizar qualquer ato determinado pela 
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração; e d) representar a Cia., ativa e 
passivamente, em juízo ou fora dele, e perante terceiros em geral. Cap. VII - Exercício 
Social, Balanço Geral e Lucros: Art. 21º - O exercício social se inicia em 1º de janeiro e 
se encerra em 31 de dezembro de cada ano. Art. 22º - Ao final de cada exercício social 
a Cia. levantará o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas 
por lei. O lucro então verificado, após as deduções legais, terá a seguinte destinação: 
(i) 5% para a reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social; (ii) pelo menos 
25% do lucro líquido, estipulado de acordo com o Art. 202 da Lei das Sociedades por 
Ações, para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas; e (iii) o saldo 
deverá ter a destinação deliberada pela Assembleia Geral, observada a legislação 
aplicável. § Único - A Cia. poderá preparar balanços semestrais a qualquer tempo para 
cumprir requisitos legais ou para fins de conveniência, inclusive para fins de distribuição 
antecipada de dividendos ou o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionis-
tas. Por determinação da Assembleia Geral, a Cia. poderá levantar balanços em pe-
ríodos menores em observância às disposições legais pertinentes. Cap. VIII - Liquida-
ção: Art. 22º - A Cia. entrará em liquidação, nos casos previstos em lei, competindo à 
Assembleia Geral determinar a sua forma e eleger o liquidante. Cap. IX - Disposições 
Gerais: Art. 23º - A Cia. observará os termos de Acordo de Acionistas, que regulamen-
tará dentre outras matérias o direito de ‘tag along’, ‘drag along’ e direito de preferência, 
o qual ficará arquivado na sede da Cia.. Art. 24º - Os acionistas têm direito de preferên-
cia, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição e alienação de 
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão da Cia., 
que pode ser exercido no prazo legal, observado o disposto neste Estatuto Social e no 
Acordo de Acionistas. § 1º - O acionista que desejar alienar suas ações deverá, primei-
ramente, oferecê-las aos demais acionistas por oferta de boa fé, contendo preço, termos 
e condições de pagamento, os quais terão o direito de preferência para adquiri-las, na 
proporção das ações que possuírem. Cap. X - Lei de Regência e Solução de Contro-
vérsias: Art. 25º - Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as leis 
da República Federativa do Brasil. Art. 26º - Toda e qualquer disputa, reivindicação ou 
controvérsia decorrente do presente Estatuto Social que envolva sua validade, eficácia, 
violação, interpretação e seus consectários (“Controvérsias”) serão resolvidas por meio 
de arbitragem realizada e administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM/CCBC”), mediante requerimento de 
qualquer dos acionistas, de acordo com seu regulamento (“Regulamento”) em vigor 
no momento de tal requerimento e, caso o Regulamento contenha qualquer omissão, 
nos termos da Lei Federal 9.307, de 23/09/1996 (“Lei de Arbitragem” e “Tribunal Arbitral”). 
§ 1º - O Tribunal Arbitral deverá ser composto por 3 árbitros, todos residentes no Brasil, 
com qualificação necessária em questões comerciais e de negócios, cabendo ao(s) 
autor(es) do pedido arbitral conjuntamente, de um lado, a indicação de um árbitro, por 
outro lado, caberá ao(s) réu(s), conjuntamente, a indicação de outro árbitro. Os árbitros 
indicados, de comum acordo, nomearão o terceiro árbitro, que funcionará como presi-
dente do Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes deixe de indicar árbitro e/ou os 2 
árbitros indicados pelas partes deixem de nomear o terceiro árbitro, no prazo de 30 dias 
contados da data estabelecida para referida providência, caberá ao presidente da CAM/
CCBC indicar o terceiro árbitro, na forma estabelecida em seu Regulamento. § 2º - O 
Tribunal Arbitral deverá ter sede na Cidade do Rio de Janeiro, local onde será proferida 
a sentença arbitral, sendo vedado aos árbitros julgar por equidade. Os procedimentos 
deverão ser conduzidos em português. § 3º - Os acionistas concordam que o acionis-
ta sobre a qual for imposta a decisão favorável deverá pagar os honorários dos árbitros 
e despesas havidas com os árbitros e com a CAM/CCBC, se de outro modo não for 
estabelecido na decisão arbitral. Os acionistas deverão arcar com os custos de seus 
respectivos advogados. § 4º - O Tribunal Arbitral deverá proferir sua sentença na Cida-
de do Rio de Janeiro, dentro de 6 meses contados do início do procedimento arbitral. 
Este prazo poderá ser prorrogado por até 6 meses pelo Tribunal Arbitral, desde que 
justificadamente. § 5º - O laudo arbitral será final e vinculará as partes. Os acionistas 
concordam em não submeter qualquer conflito a procedimento judicial ou arbitral dife-
rente do previsto no presente Estatuto Social. § 6º - Cada parte permanece com o di-
reito de propor no juízo comum competente as medidas judiciais que visem à obtenção 
de provimentos cautelares para proteção ou salvaguarda de direitos ou de cunho 
preparatório previamente à instauração do Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpre-
tado como uma renúncia à arbitragem. § 7º - Sem prejuízo da aplicação das disposições 
deste Art. 24, as partes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, especificamen-
te para o propósito de tornar exequível o laudo arbitral e as demais medidas 
coercitivas ou medidas judiciais anteriores à formação do Tribunal Arbitral que se 
fizerem necessárias para assegurar que todas as Controvérsias a este Estatuto 
Social sejam resolvidas por procedimento de arbitragem. § 8º - Os acionistas 
deverão manter em sigilo todas e quaisquer informações e documentos relacio-
nados ao procedimento arbitral. § 9º - As disposições deste Art. permanecerão 
em vigor até a conclusão de todas as questões ou controvérsias decorrentes 
deste Estatuto Social. § 10º - O Acionista que resistir à instituição da arbitragem, 
negando-se a assinar o compromisso arbitral, além de ficar sujeita à ação previs-
ta no Art. 7º da Lei Federal 9.307, de 23/09/1996, pagará a cada uma das outras 
partes envolvidas na arbitragem, a título de multa penal, a quantia equivalente a 
20% do valor em disputa, além das custas e honorários advocatícios. § 11º - A 
Cia. se vincula para todos os fins e efeitos de direito à presente cláusula compro-
missória. RJ, 02.03.2020. Marcio Felix Carvalho Bezerra - Presidente da Mesa. 
Bianca Silveira de Andrade - Secretária da Mesa. Jucerja reg. sob o nº 
33300334041 em 18/03/2020.  Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Energisa cria movimento de combate a Covid-19
Companhia 
destinará R$ 5 
milhões para  
os 10 estados  
onde atua

O Grupo Energisa - hol-
ding de capital aberto que 
controla 11 distribuidoras 
(Minas Gerais, Paraíba, 
Rio de Janeiro, Sergipe, 
Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Tocantins, São 
Paulo, Paraná, Rondônia e 
Acre) está à frente de um 
movimento, chamado Ener-
gia do Bem, de ajuda no 
combate à pandemia de Co-
vid-19. A empresa, que apu-
rou no ano passado receita 
líquida de R$ 16,9 bilhões,
destinará R$ 5 milhões a se-
rem aplicados nos 10 estados 
onde a empresa atua.

“Essa crise é diferente 
de tudo o que já vivemos e 
não podíamos ficar alheios. 
Estamos nos unindo a di-
versos parceiros para fazer 
diferença especialmente nos 
10 estados em que atuamos 
como distribuidores de ener-
gia. Queremos que o Energia 
do Bem gere uma onda de 
energia positiva que ajude a 
atravessarmos esse momen-
to”, afirma o presidente da 
empresa, Ricardo Botelho.

A empresa - que atende 
a 7,8 milhões de clientes 
(o que representa uma po-

pulação atendida de quase 
20 milhões de pessoas) em 
862 municípios de todas as 
regiões do Brasil - reuniu 
13 parcerias para desenvol-
ver ações articuladas com 
o poder público. As ações 
incluem doação e manu-
tenção de ventiladores pul-
monares, soluções e obras 
elétricas em equipamentos 
públicos de saúde e capta-
ção de recursos para assis-
tência a idosos. 

.A primeira iniciativa é a 
doação de 11 ventiladores 
pulmonares para Unidades 
de Tratamento Intensivo de 
Minas Gerais e Sergipe, e 
uma nova leva de doação de 
aparelhos também já está em 
curso para os outros estados. 
Além disso, no Acre, seis as-
piradores portáteis já foram 
disponibilizados ao Hospital 
da Criança para pacientes 
com baixa imunidade segui-
rem em tratamento em casa, 
liberando leitos para pacien-
tes de Covid-19.

Logística

O movimento Energia do 
Bem está montando uma 
operação logística para que 
equipamentos desse tipo que 
se encontram quebrados, 
essenciais nos casos mais 
graves da doença, possam 
ser consertados nas oficinas 
do Senai. “Já mapeamos 
448 ventiladores que preci-
sam de conserto em Minas, 
Sergipe, São Paulo Mato
Grosso e Mato Grosso do
Sul. Estamos levantando as 
necessidades em outros es-

tados para levar para as ofi-
cinas do Senai. Queremos 
ações orgânicas e dinâmicas, 
mas articuladas com as ne-
cessidades do poder público 
em cada localidade”, afirma 
a Vice-Presidente de Gente 
e Gestão do Grupo Energisa, 
Daniele Salomão.

Entre os parceiros envol-
vidos no movimento estão 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), IEL – Ins-
tituto Euvaldo Lodi, Sesi/
Senai e Agência de Desen-
volvimento do Polo Audiovi-
sual da Zona da Mata (MG)
e Evoé. A Unesco fará uma 
curadoria de conteúdos edu-
cativos para o portal.

Soluções

Na área técnica, as obras 
na rede elétrica para garan-
tir e ampliar a capacidade 
de atendimento de hospitais 
foram colocadas em um sis-
tema defast track. Em Jaci-
Paraná, localidade que fica 
a 100 km de Porto Velho 
(RO), uma UPA foi ligada à 
rede elétrica em quatro dias. 
O projeto também prevê 
o uso de parte da verba de 
publicidade para divulgar 
dicas de saúde e prevenção 
do contágio. Nos municí-
pios com menores Índices de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) nos estados atendidos 
pelas distribuidoras, parte 
dessa comunicação será feita 
por carros de som.

“A ideia é aproveitar a nos-
sa capilaridade no interior do 
Brasil para combater a pande-
mia. Atendemos a 20 milhões 

de pessoas e faremos o que 
for possível para que as men-
sagens importantes cheguem 
a todos eles. É um ativo muito 
importante nesse momento”, 
completa Botelho.

Idosos

A Energisa abrirá nos 
próximos dias uma cam-
panha interna de financia-
mento coletivo para auxi-
liar instituições de repouso 
para idosos. Para cada 1 
real doado pelos colabo-
radores, a empresa doará 
mais 1 real, até R$ 500 mil. 
Cada unidade de negócio 
selecionará as entidades 
que desejam apoiar nos 10 
estados, que atendem a pa-
cientes que estão no grupo 
de risco da Covid-19.

Outra campanha de cro-
wdfunding, nos mesmos 
moldes, será lançada para 
ajudar artistas regionais e le-
var gratuitamente à popula-
ção apresentações musicais 
transmitidas pela internet. 
Serão beneficiados os artis-
tas que costumam atuar nas 
Usinas Culturais, centros de 
cultura mantidos pela Ener-
gisa em diversos estados, 
que serão disponibilizados 
ao vivo no YouTube.

“Nesse momento, as ações 
precisam de muito mais es-
cala para chegar a quem 
precisa. Esse modelo de ar-
recadação de recursos, que 
une colaboradores, clientes e 
a empresa, também já é uma 
prática em algumas das nos-
sas distribuidoras. O que es-
tamos fazendo é disseminar 

a iniciativa para todas as uni-
dades do Grupo”, completa 
Daniele Salomão.

Portal

O portal do movimento 
Energia do Bem concentrará 
informações de utilidade públi-
ca sobre a prevenção contra a 
contaminação pelo vírus e o an-
damento das ações realizadas.

A Unesco fez uma cura-
doria dos conteúdos de sua 
Biblioteca Digital, de domí-
nio público, que terão links
diretos por meio do portal. 
“O portal será uma janela 
para os materiais sugeridos 
pela organização. Vamos 
destacar algumas coleções 
sobre educação midiática, 
um tema prioritário no mo-
mento em que as pessoas são 
confrontadas com informa-

ções de todos os lados, nem 
sempre confiáveis”, afirma 
Daniele Salomão.

O Instituto Efort, parceiro 
do Grupo Energisa em ações 
de eficiência Energética, 
está desenvolvendo jogos 
educativos sobre o Covid-19 
que entrarão na plataforma 
junto com outros que já são 
utilizados no programa Nos-
sa Energia. Já o Polo Au-
diovisual da Zona da Mata, 
outro parceiro da Energisa, 
vai usar a plataforma Sam-
ba Tech para levar seus fil-
mes às casas das pessoas 
durante o isolamento social. 
Também foi criado o portal 
Energia do Bem (www.mo-
vimentoenergiadobem.com.
br), com informações confi-
áveis sobre a doença e conte-
údo para reduzir os impactos 
do isolamento social.

Ricardo Botelho: ‘A ideia é aproveitar a nossa capilaridade 
no interior do Brasil para combater a pandemia’




