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Witzel prorroga 
medidas de
restrição até o 
fi nal do mês

O governador do Rio de Janei-
ro Wilson Witzel prorrogou até 30 
de abril as medidas de prevenção e 
enfrentamento à propagação do co-
ronavírus no estado. “Ainda há ne-
cessidade de manter a situação de 
emergência por conta do número 
crescente de casos da Covid-19”, 
disse Witzel.

A Secretaria de Estado de Saúde 
(SES) registra até esta segunda 182 
mortes e 3.221 casos confirmados 
da doença no Rio de Janeiro.

O decreto determina que per-
manecem fechadas as escolas das 
redes pública e privadas de ensino, 
além de creches e instituições de 
ensino superior, assim como a sus-
pensão da realização de eventos es-
portivos, shows, feiras científicas, 
entre outros, em locais abertos ou 
fechados.

O funcionamento de cinemas, 
teatros e afins também segue sus-
penso, assim como academias de 
ginástica, centros de lazer e espor-
tivos e shoppings centers. A popu-
lação também não poderá frequen-
tar praias, lagoas, rios e piscinas 
públicas e clubes para evitar aglo-
merações. PáginaMais de 500 mil lares deixaram 

a classe AB entre 2014 e 2019

Senadores devem 
limitar na PEC 10 
títulos podres e 
imunidade

Os líderes dos partidos no Se-
nado acertaram votar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 
10/2020) do chamado Orçamento 
de Guerra nesta quarta-feira. Ape-
sar da decisão, ainda não há con-
senso em relação ao texto nem às 
modificações feitas no parecer ela-
borado pelo senador Antonio Anas-
tasia (PSD-MG).

A principal divergência em re-
lação ao texto aprovado em tempo 
recorde pela Câmara dos Deputados 
gira em torno do artigo que permite 
ao Banco Central comprar títulos de 
dívida de empresas privadas. Estes 
créditos, que estão em grande parte 
nas mãos de bancos, são negocia-
dos no chamado mercado de balcão, 
fora da Bolsa de Valores, o que tira a 
transparência do negócio.

A senadora Eliziane Gama 
(MA), líder do Cidadania, afirmou 
à Agência Senado que o líder do 
governo, senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), se prontificou 
a suprimir dispositivo da Medida 
Provisória 930/2020, que trata da 
imunidade de servidores do Banco 
Central.

A parlamentar maranhense ex-
plicou que tanto a MP quanto a 
PEC 10/2020 se referem ao BC e 
defendeu a responsabilização des-
ses servidores, já que a MP dá ao 
Banco Central autonomia para lidar 
com valores que giram em torno de 
R$ 1 trilhão para lidar com a crise 
decorrente do coronavírus.

Nesta segunda-feira, o senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE) 
entrou com um mandado de segu-
rança no Supremo Tribunal Federal 
(STF) para impedir a votação da 
PEC do Orçamento de Guerra pelo 
Senado. O parlamentar é contra 
alterar a Constituição por meio de 
uma deliberação via internet.

Em artigo na página 2 desta edição, 
a coordenadora nacional da Auditoria 
Cidadã da Dívida, Maria Lucia Fat-
torelli, mostra que bem antes da pan-
demia do coronavírus, notícias indi-
cavam a existência, nas carteiras dos 
maiores bancos, de créditos privados 
podres “acumulados nos últimos 15 
anos, de quase R$ 1 trilhão.

10% dos hotéis e 30% 
dos bares devem fechar

Número de
acidentes e roubos 
em rodovias tem 
queda de até 49%

O isolamento social em vig-
or no Brasil diminuiu o tráfego 
de veículos nas estradas e, com 
isso, caíram também os números 
relacionados a roubo de carga e 
acidentes nas rodoviais federais. 
Os dados foram informados pelo 
ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, segundo a 
Agência Brasil.

Segundo Moro, citando dados da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
os roubos de carga caíram 19%, 
entre 11 de março e 12 de abril, na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. A queda no roubo a 
ônibus foi de 49%, segundo a mes-
ma comparação.

O número de acidentes nas rodo-
viais federais caiu 28%. No caso 
dos acidentes graves, a redução 
foi de 23%. O número de óbitos 
no último mês caiu 7% em relação 
a 2019, e o número de pessoas fe-
ridas nos acidentes registrou queda 
de 30%.

Rio terá queda recorde do PIB
‘Não é questão de 
saber se estados vão 
ficar ingovernáveis, 
mas quando’

A pandemia do coronavírus le-
vará o PIB do Estado do Rio de Ja-
neiro a sofrer uma queda de 4,6% 
este ano, a maior da série histórica 
da Firjan, iniciada em 2002. É o 
que aponta estudo da federação das 
indústrias que prevê os impactos da 
Covid-19. Para o setor industrial, a 
retração poderá ser maior: 5,3% em 
comparação com 2019. O docu-
mento ressalta ainda a necessidade 
de suporte do governo federal para 
auxiliar os estados a atravessarem 
os efeitos econômicos da crise.

“Os números mostram que não é 
mais uma questão de saber se os es-

Goulart: ‘Estados terão dificuldade de se recuperar sem aporte federal

tados vão ficar ingovernáveis, mas 
quando. É preciso atacar este pro-
blema imediatamente, para que não 
tenhamos a economia brasileira se 
transformando em uma areia mo-
vediça, de onde todos tentam sair, 
mas, na prática, ninguém conse-
gue”, alerta Eduardo Eugenio Gou-

vêa Vieira, presidente da Firjan.
Segundo projeção da federação, 

a queda será mais intensa no segun-
do trimestre de 2020. “A recupera-
ção acontecerá de maneira muito 
lenta e em formato de U. Voltar à 
normalidade não será apenas uma 
questão de as empresas religarem 

suas máquinas; o que temos obser-
vado é que muitas não estão conse-
guindo sobreviver à crise”, destaca 
Jonathas Goulart, gerente de Estu-
dos Econômicos da entidade.

Os estados terão dificuldade de se 
recuperar sem aportes financeiros do 
Governo Federal, correndo o risco de 
ter uma crise ainda mais severa do 
que a de 2018, reforça Goulart. 

O cenário de retração é agravado 
ainda pela nova crise do petróleo, 
especialmente para o Rio. Os efei-
tos deste duplo choque terão conse-
quências orçamentárias imediatas. 
O documento estima queda de 21% 
na arrecadação de ICMS – R$ 11 
bilhões a menos em relação ao pre-
visto na Lei Orçamentária Anual 
(LOA). Já as receitas de royalties 
podem chegar a uma perda de R$ 
3,2 bilhões. O déficit no orçamen-
to do estado pode chegar a R$ 27,4 
bilhões, mais de 1/3 da receita total 
estimada para 2020.

Levantamento da Kantar in-
titulado “Holistic View” e o es-
tudo “Consumer Insights” con-
cluíram que metade das famílias 
terminou o ano endividada. 
Desde 2016, aproximadamente 
50% dos lares está no verme-
lho e gasta mais do que ganha. 
Isso reflete queda na renda real. 
Houve também um movimento 
de migração de classe social. 
Entre 2014 e 2019, mais de 500 
mil lares saíram da classe AB.

Neste cenário, a classe alta é a 
que mais perde poder real de com-
pra e apenas a classe DE ganha. 
De 2018 para 2019, a classe AB1 
teve sua renda média domiciliar 
reduzida em 8%, a B2 em 12% e a 

C1 e C2 em 4%. Já a DE teve au-
mento de 5%. A classe que fica na 
base da pirâmide social é também 
a única que aumentou sua renda 
de maneira formal (2 p.p.). No 
mesmo período, reduziu ainda em 
3 p.p. a renda vinda do governo, 
enquanto todas as outras classes 
tiveram este índice acrescido.

Independentemente da classe 
social ou valor da renda, a divisão 
das faturas das famílias se man-
tém equiparada na última década, 
apenas com leves variações: em 
2019, 28% do orçamento foi para 
compra de bens de consumo mas-
sivo (FMCG, por sua sigla em in-
glês); 34% para despesas fixas; e 
38% para outras despesas.

“Nesta última categoria, gas-
tos com comunicação (conta e 
créditos de celular), serviços 
financeiros (pagamento de em-
préstimos) e serviços pessoais 
(procedimentos estéticos), nes-
ta ordem, foram os que mais 
avançaram”, analisa Giovanna 
Fischer, diretora de Marketing e 
Insights da Kantar.

Entre as divisões do país, o Es-
tado de São Paulo é o único que 
conseguiu equilibrar o orçamento 
em 2019. Na contramão, todas as 
outras regiões viram o endivida-
mento aumentar, principalmente 
o Grande Rio de Janeiro, com 
este índice saltando para 14,1% 
contra 13,9% em 2018.

Com o avanço do coronaví-
rus e a necessidade de isolamen-
to social, a Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação 
(FBHA) estima a falência de 10% 
dos hotéis, enquanto a Confedera-
ção Nacional do Turismo (CNTur) 
estima que 30% dos restaurantes e 
similares em toda a rede brasileira 
não suportarão a falta de clientes, 
totalizando cerca de 200 mil es-
tabelecimentos fechando as por-
tas, gerando uma onda maciça de 
desemprego num curto espaço de 
tempo.

Pesquisa da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC) mostra 
que, somente em março, foram R$ 
11,96 bilhões em perdas de recei-
ta, uma queda de 84% em relação 
ao mesmo período de 2019.

De acordo com Wilson Luiz 
Pinto, secretário-geral da CNTur, 
o grande problema é que restau-
rantes possuem pouco capital de 
giro, por ser atividade de alto custo 

e com margem de lucro baixa. “Os 
números são tristes, mas teremos, 
só na cidade de São Paulo, mais de 
20 mil pedidos de falência. Uma 
situação que irá demorar anos para 
revertermos”, alerta Luiz Pinto, 
que também é presidente do Sin-
dicato dos Restaurantes, Bares e 
Similares de São Paulo (SindRes-
Bar-SP).

“Estudos da JP Morgan mos-
tram que temos menos fôlego pra 
aguentar a crise, entre todas as ati-
vidades econômicas. O documen-
to mostra que setor aguentaria 16 
dias fechado, ou seja, já entramos 
num colapso de vendas, com que-
da de faturamento de 90%”, ava-
lia Paulo Solmucci, presidente da 
Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel).

Alexandre Sampaio, presidente 
da FBHA, acredita que deve haver 
uma concorrência predatória preju-
dicial, pela ânsia de fazer caixa, e 
que somente um aporte do Governo 
Federal pode reduzir os danos.
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Durante toda a semana, Paulo Guedes 
e Henrique Meirelles, ambos com longo 
histórico na atuação no mercado financei-
ro, participantes da alta cúpula de grandes 
bancos, fizeram de tudo para desviar o 
foco do imensurável rombo de trilhões de 
reais que está escondido na chamada PEC 
do Orçamento de Guerra (PEC 10/2020): 
a mais escandalosa transformação de tri-
lhões de papéis podres dos bancos em “dí-
vida pública”.

Guedes e sua equipe realizaram diver-
sas reuniões com senadores que, segundo 
os jornais, vararam madrugada adentro. O 
ex-Pactual quer que os senadores aprovem 
a PEC do Orçamento de Guerra de qual-
quer jeito. Quer que façam como Rodrigo 
Maia na Câmara dos Deputados: lá, a PEC 
foi protocolada na quarta-feira à tarde e 
aprovada em segundo turno na sexta-feira 
à noite!

 Para convencer senadores, Guedes pas-
sou a pregar a venda de reservas interna-
cionais para aplicar os recursos nos gastos 
com a pandemia. Meirelles, por sua vez, 
passou a pregar a impressão de dinheiro 
para ter recursos para combater a pande-
mia. O ex-presidente do BankBoston (que 
foi vendido para o Itaú em 2006 quando 
ele era presidente do Banco Central) virou 
o seu discurso do avesso.

Meirelles foi o responsável pela ex-
plosão do enxugamento de moeda exis-
tente no caixa dos bancos, abusando do 
volume das operações compromissadas 
que, na prática, corresponde à remune-
ração da sobra de caixa dos bancos. Foi 
durante a sua gestão à frente do Banco 
Central que esses ilegais “depósitos vo-
luntários” da sobra de caixa dos bancos 
atingiram quase meio trilhão em 2009 e, 
não por coincidência, naquele ano ve-
rificou-se uma queda repentina do PIB, 
completamente fora da curva.

Como acreditar que essas pessoas de 
repente passaram a ficar “boazinhas”? 
Como acreditar que a mesma pessoa que 
há poucos meses pregava o fim da aposen-
tadoria de trabalhadores rurais, que teriam 
que pegar na enxada até morrer; a redução 
do BPC dos miseráveis idosos para apenas 
R$ 400 e só após os 70 anos; entre outras 
maldades, de repente, está pregando a ven-
da de reservas internacionais para aplicar 
recursos nos gastos sociais de combate à 
pandemia?

Como acreditar que a mesma pessoa 
que defendia o enxugamento de moeda ao 
extremo, e que à frente do BC provocou 
a escassez brutal de moeda no mercado, 
como algo imprescindível para a econo-
mia, de repente, está pregando impressão 
de moeda para irrigar a economia, a fim 
de aplicar recursos nos gastos com a pan-
demia?

Não estamos lidando com principiantes. 
Não sejamos ingênuos. O que está por trás 

dessa guinada nos discursos de Guedes e 
Meirelles, caciques históricos da cúpula 
do mercado financeiro?

Divulgação feita por diversos meios de 
comunicação em novembro de 2019, por-
tanto, bem antes da pandemia do corona-
vírus, indicava a existência, nas carteiras 
dos maiores bancos, de créditos privados 
podres “acumulados nos últimos 15 anos, 
chega a quase R$ 1 trilhão: R$ 915 bi-
lhões, sem correção da inflação, de acordo 
com levantamento da Ivix, especializada 
em reestruturação de empresas em crise, a 
pedido do jornal O Estado de S. Paulo.

Repararam? Quase R$ 1 trilhão de pa-
péis podres nas carteiras de grandes ban-
cos. Isso, sem calcular correção monetária 
pela inflação. Se corrigir, chegaremos a 
vários trilhões de reais.

Essa papelada podre não afetou em ab-
solutamente nada os imensos lucros que 
esses mesmos grandes bancos acumula-
ram nos últimos anos, apesar da grave 
crise que vem abalando a economia bra-
sileira desde 2015. Enquanto o PIB caiu 
e seguiu estagnado, milhões de empresas 
quebraram, e o desemprego explodiu, o lu-
cro desses bancos seguiu batendo recorde 
sobre recorde a cada trimestre. Ademais, 
os bancos já deduziram de seus lucros tri-
butáveis as eventuais perdas com esses pa-
péis podres em suas provisões bilionárias, 
que só em 2015, por exemplo, foi de quase 
R$ 190 bilhões. Assim, já se ressarciram 
desse prejuízo.

A PEC do Orçamento de Guerra que os 
grandes caciques do mercado financeiro 
tanto querem aprovar coloca o Banco Cen-
tral para comprar esses papéis privados de 
bancos em mercado de balcão (mercado 
secundário, conforme § 9º do artigo 115 
da PEC 10/2020), onde as negociações 
acontecem por telefone, sem supervisão, 
sem regulação, sem controle algum, fora 
das bolsas de valores, entre duas partes 
completamente independentes. E o Banco 
Central vai ser uma dessas partes indepen-
dentes!

O Banco Central vai pagar com recursos 
do Tesouro Nacional, isto é, com o nosso 
dinheiro. Conseguem imaginar um funcio-
nário do Banco Central comprando essa 
papelada podre, em contato direto com 
o representante da Tesouraria de algum 
desses bancos, comprometendo bilhões e 
até trilhões de dinheiro público em uma 

negociação telefônica? O atual presidente 
do Banco Central, Roberto Campos Neto, 
atuou exatamente na área de Tesouraria 
do Santander e sabe como são feitas essas 
operações.

Não poderá haver investigação algu-
ma dessas operações feitas pelo Ban-
co Central no desregulado mercado de 
balcão com o nosso dinheiro: a Medida 
Provisória 930/2020 coloca a diretoria 
e alguns funcionários do Banco Central 
acima da lei de improbidade administra-
tiva.

A própria PEC 10/2020 já admite que 
não teria como fiscalizar operações fei-
tas no desregulado mercado de balcão e 
restringe até mesmo a atuação do TCU, 
que somente “apreciará a prestação de 
contas, de maneira simplificada”, con-
forme consta de seu § 13º, artigo 115. O 
rastreamento dos gastos noticiado pelo 
TCU não alcançará as operações reali-
zadas no desregulado mercado de balcão 
pelo Banco Central, cujos operadores 
estarão imunes, conforme MP 930/2020, 
que já está valendo.

Considerando que o dinheiro existente 
no orçamento federal não será suficien-
te para essa farra, o Tesouro Nacional irá 
emitir mais e mais títulos da dívida pú-
blica, que esses mesmos grandes bancos 
irão comprar, pois nenhum país do planeta 
paga os juros que o Brasil paga.

Em vez de representar um socorro aos 
gastos com a pandemia, essa PEC do Or-
çamento de Guerra (PEC 10/2020, § 9º 
do artigo 115) promove a reciclagem dos 
trilhões de papéis podres acumulados nos 
bancos por títulos da dívida pública bra-
sileira.

Os bancos ficarão livres da papelada po-
dre, que será substituída pelos títulos mais 
rentáveis do mundo. O Tesouro Nacional, 
ou seja, nós, o povo, ficaremos com uma 
dívida pública gigante, que para ser paga 
exige contínuos cortes de gastos sociais; 
cortes de investimentos públicos; privati-
zações do nosso patrimônio, contrarrefor-
mas etc., aprofundando esse modelo que 
a própria pandemia do coronavírus está 
provando, escancaradamente, que não dá 
certo.

É hora de arrancar todas as máscaras e 
enxergar o que está por trás dessa PEC do 
Orçamento de Guerra: a escandalosa troca 
de trilhões de papéis podres acumulados 
nos bancos por títulos da dívida pública 
brasileira, que passará a crescer de forma 
exponencial.

O Senado não pode permitir essa tra-
paça. Os § 9º e 10º do artigo 115 da PEC 
10/2020 devem ser sumariamente suprimi-
dos, e a MP 930/2020, rejeitada!

  Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora nacional 

da Auditoria Cidadã da Dívida.

Em novembro, 
antes da Covid, papéis 
privados podres somavam 
quase R$ 1 tri

Caciques do mercado fi nanceiro tentam 
esconder rombo na PEC de Guerra

Rever as tarifas 
mínimas das 
concessionárias de 
serviços públicos

Durante o período que estamos vivendo, como 
o chamado “estado de calamidade” em função da 
Covid-19, é fundamental que alguns parâmetros co-
merciais sejam temporariamente revistos, pois foram 
estabelecidos dentro de conceitos e regras existentes 
em uma atividade econômica normal e contínua.

Um parâmetro muito relevante no custeio empre-
sarial, são as questões das tarifações de concessioná-
rias de serviços públicos, em especial aquelas rela-
cionadas aos “Encargos Mínimos de Consumo”, que 
existem em diversas áreas, não só com eletricidade, 
água/saneamento, telecomunicações e serviços de 
distribuição de gás natural canalizado.

Fui durante oito anos presidente uma concessio-
nária pública de água, a Cedae, e sempre defendi a 
tarifação mínima em uma relação comercial contí-
nua, até porque é uma forma de dar retorno aos in-
vestimentos realizados pelas concessionárias de ser-
viços públicos. Porém não é justo, nesse momento, 
que concessionárias, especialmente nos segmentos 
tarifários voltados a indústria e comércio, dos mais 
afetados e que tiveram trágica queda na demanda, 
continuem cobrando a tarifação mínima.

O fato desta alteração tarifária se justifica, até 
porque essas empresas foram forçadas de maneira 
compulsória e por força de leis e decretos a parali-
sarem suas atividades. Portanto estes encargos mí-
nimos, voltados a concessões como energia elétrica, 
que normalmente existem até contratos de demanda 
para grandes organizações, água, gás e até de teleco-
municações devem ser liberados temporariamente e 
basicamente ficando as concessionárias cobrando de 
maneira espontânea somente o valor consumido.

É claro que esse processo deveria partir espontane-
amente das próprias concessionárias, ou senão pelas 
agências reguladoras, quer seja, para o caso energia 
elétrica, pela Aneel; como no caso do gás natural e 
saneamento, pelas agências reguladoras estaduais, 
como a Agenersa, no Estado do Rio de Janeiro, e as 
próprias prefeituras que regulam muitas empresas de 
saneamento, pois é algo bastante legítimo, pois mui-
tas indústrias e estabelecimentos comerciais estão 
fechados e não há como cobrar a tarifação mínima, 
o que irá elevar extremamente o nível de inadimplên-
cia e acabará ocasionando grandes perdas para as 
próprias concessionárias.

Não se trata de uma proposta de alteração per-
manente, porém é fundamental sua alteração pelos 
próximos três a quatro meses, pois até pequenos co-
mércios, lojas, quiosques têm que pagar a tarifação 
mínima, em muitos segmentos isso vai inviabilizar 
pois não estão tendo nenhum tipo de receita. Portan-
to, nesse momento, é uma demanda bastante legítima 
juntamente com outras que já aconteceram por força 
de leis, como a questão da impossibilidade do corte 
por 90 dias, como já aconteceu em importante lei do 
Legislativo estadual (Alerj) do Rio de Janeiro.

Tal processo de modificação tarifária temporário 
não se trata de uma mera de ação de solidariedade 
pelas concessionárias de serviços públicos, mas uma 
ação regulatória fundamental, modificando tempora-
riamente algo que até comercialmente será positivo 
para as concessionárias, pois a elevada inadimplên-
cia e o carregamento de dívidas acabam se tornan-
do grandes problemas para as concessionárias, que, 
muitas vezes, têm que pagar tributações como PIS/
Cofins e até ICMS em cima não dos valores arreca-
dados, mas sim dos valores faturados.

Portanto, como já disse, acho que tal ação deve-
ria partir diretamente das concessionárias de serviços 
públicos, porém caso não façam, pelas próprias agên-
cias reguladoras, como disse de maneira temporária 
por cerca de 90 ou 120 dias, ou seja, não havendo 
a cobrança por todas as concessionárias de serviços 
públicos, pelas chamadas tarifas mínimas das contas 
dos consumidores dos segmentos industriais e co-
merciais, e sim pelos valores realmente medidos e 
consumidos.

  Wagner Victer
Engenheiro, ex-secretário de Estado de Energia, 
Indústria Naval e do Petróleo, ex-presidente da 

Cedae, ex-secretário de Estado de Educação e atual 
diretor-geral da Alerj.

Tecnologia, eventos, lives e pandemia
Uma das atividades que a tecnologia 

permitiu foi que, num momento de confi-
namento, home office para muitos, pudés-
semos dar prosseguimento ao nosso tra-
balho através de inúmeras ações digitais. 
Temos notado que os eventos presenciais e 
híbridos foram substituídos por atividades 
online, desde treinamentos, lives sobre as-
suntos pontuais ou esclarecimentos e hoje 
já começam eventos totalmente digitais 
como forma de movimentar o segmento.

O segmento de eventos e seus atores es-
tão sendo prejudicados pelo cancelamento 
e adiamento, mas a solução tem começado 
a surgir com criatividade e muitas vezes 
muito voluntariado. O próprio mercado de 
livros vive quase que exclusivamente da 
venda de publicações digitais, mas mes-

mo assim autores continuam produzindo e 
não devem parar. Cantores e músicos nos 
alegram com suas apresentações e cenas 
cotidianas que passavam desapercebidas 
passaram a nos emocionar.

Repartições públicas conseguem dar 
prosseguimento ao seu trabalho, como, 
por exemplo, a Justiça do Trabalho e o Tri-
bunal de Contas do Município do RJ, fora 
as escolas e faculdades e exemplos solidá-
rios como a Escola de Turismo Cieth.

Se no campo empresarial e do entre-
tenimento importantes estratégias são 
traçadas, temos também o privilégio de 
conhecer as inúmeras atividades de solida-
riedade nas regiões mais desfavorecidas e 
buscar formas de compartilhá-las em redes 
sociais e ajudar da forma que podemos.

Fora a troca de experiências entre médi-
cos mundo afora e ministros da saúde para 
conhecer os avanços e as soluções emer-
genciais que vão sendo encontradas. É o 
momento também que a tecnologia precisa 
chegar mais rápido de todos com redes de 
wi-fi free e manutenção de avisos periódi-
cos nos telefones das precauções que de-
vem ser tomadas. Embora não seja espe-
cialista em tecnologia, quero deixar claro 
sua relevância no momento em que a in-
formação é vital para nossa sobrevivência.

  Bayard Do Coutto Boiteux
Professor, pesquisador, escritor, 

cidadão do mundo e faz parte do Instituto 
Preservale e da Associação dos Embaixadores 

de Turismo do RJ.
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Governo Bolsonaro, o  
pior da América Latina

Pesquisa feita pela Ipsos com 353 líderes de opinião 
de 14 países da América Latina, entre 26 de março e 6 
de abril, mostra o estrago na imagem dos governantes, 
especialmente os que mais resistiram – ou ainda resistem 
– a adotar medidas mais fortes para conter a propagação 
do coronavírus.

O governo de Luis Alberto Lacalle Pou, recém-eleito 
presidente do Uruguai, conta com maior aprovação no 
manejo da crise (62%), junto com a Argentina. O gov-
erno do presidente Lopes Obrador, do México, vem no 
final, tecnicamente empatado com o Brasil, com apenas 
12% e 14% de aprovação, respectivamente.

Na aprovação dos chefes de Estado, Obrador caiu de 
36% de aprovação em dezembro do ano passado para 
19%. Jair Bolsonaro caiu dos já baixos 25% para 16% e 
segura a lanterna do ranking. (Observação sobre a pes-
quisa: o último colocado seria Nicolás Maduro, da Ven-
ezuela; mas a pesquisa não ouviu líderes de opinião do 
país de Maduro, o que contamina os resultados em rela-
ção a seu país).

Sobre a expectativa para a economia, menos de 10% 
creem em recuperação este ano; em torno de um terço 
acredita que a melhora virá em 2021, enquanto outro 
tanto aposta em dois ou três anos adiante. Uns 20% (de-
pende de cada país) estima que a recuperação demorará 
muito tempo – especificamente o Brasil, 31% dos ent-
revistados marcaram esta opção.

Acordo justo
Entrou no ar nesta segunda um aplicativo para as em-

presas metalúrgicas acessarem e fecharem acordos com 
trabalhadores na crise sanitária e econômica. Ele pode 
ser acessado em assinebem.com.br/acordos/sindmetsp e 
é uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Paulo e Mogi das Cruzes.

Para a entidade, o sistema eletrônico ajudará na elab-
oração de propostas e na formalização dos acordos, de 
forma justa e mais rápida, diante da possibilidade tem-
porária de redução proporcional da jornada de trabalho 
e de salário e/ou a suspensão temporária do contrato 
de trabalho, prevista no Programa Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da Renda. O Sindicato destaca 
que não cobra nenhuma taxa por estes acordos.

Fake
O deputado estadual Carlos Jordy (PSL-RJ) encampou 

em sua conta no Twitter a versão de que a Prefeitura de 
Niterói teria arrendado por R$ 58 milhões, por 12 meses, 
um hospital que estava à venda por R$ 45 milhões. O dep-
utado poderia ter se socorrido na competente assessoria 
da Assembleia Legislativa para não cometer erro básico 
e ainda arriscar ser processado por calúnia e difamação, 
como afirma a Secretaria de Saúde do município.

O custo do arrendamento do Hospital Oceânico – o 
primeiro do país destinado a receber pacientes com Co-
vid-19 – foi de R$ 4,8 milhões. O custo de R$ 58 milhões 
se destina a pagar a ONG Viva Rio, que vai operar, por 
seis meses, a unidade (que terá 140 leitos de UTI), e in-
clui colocação de equipamentos, custo de pessoal e med-
icamentos. Segundo a Prefeitura, o valor está bem abaixo 
da média do Rio e do Brasil: equivale a R$ 2,3 mil por 
dia, enquanto o custo de um leito de atenção intensiva 
em rede privada fica entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil por dia.

Fonte
Na coluna deste final de semana, faltou registrar a 

fonte dos dados sobre número de leitos hospitalares por 
país: é a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Marketing do vírus
Empresas como Apple, Medtronic e Johnson & John-

son estão trabalhando em soluções para combater o coro-
navírus. Estas e outras companhias integram a lista de 
fuga de impostos via paraísos fiscais e outros métodos, 
retirando dos Estados o dinheiro que faz falta na saúde 
e pesquisa.

Rápidas
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realiza 

nesta terça, às 18h, evento ao vivo sobre as MPs 927 e 
936. O endereço é youtube.com/channel/UCpnbh9vh-
KFvjrCV644ROwmA *** Warde Advogados realizará 
seminário pela rede nesta quarta, às 10h, sobre o im-
pacto da Covid-19 nos seguros dos contratos públicos 
e privados, com a presença do presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito do Seguro, Ernesto Tzirulnik. In-
scrições: warde.com.br/1504/ *** Nesta quarta-feira, 
às 16h, a Abrasco realizará o painel “População Negra 
e Covid-19”, articulado pelo Grupo Temático Racismo 
e Saúde; na quinta, diretamente de Washington, Jarbas 
Barbosa, diretor-assistente da Organização Pan-amer-
icana de Saúde (OPAS/OMS), falará ao vivo sobre “A 
pandemia no mundo: uma perspectiva das Américas”. O 
canal fica em youtube.com/channel/UCZsVg7kvQGv7-
fuoGsWKyuw

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE”). Ficam os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 
e 124 da Lei nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum 
Logística S.A. (“Companhia”), a participar da AGOE a ser realizada no dia 
23/04/2020, às 11h, por videoconferência via aplicativo Microsoft Teams a 
partir da sede da Companhia, localizada na Av. Gal. Justo, 365, 6º andar, salas 
602 e 601/parte, Centro, Rio de Janeiro-RJ, a fim de debater e deliberar sobre 
as seguintes matérias: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciação das 
contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstra-
ções Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) destinação do resultado 
do exercício encerrado em 31/12/2019; (iii) eleição dos membros titulares e 
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Ex-
traordinária: (iv) Remuneração Global dos Administradores para o período 
de maio/2020 a abril/2021; (v) alteração do Estatuto Social para refletir ade-
quadamente o valor atual do Capital Social da Companhia; (vi) consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a 
serem deliberadas na AGOE estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia. O acionista poderá ser representado na AGOE por seu repre-
sentante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que seja 
acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que compa-
recerem à AGOE deverão exibir documento hábil de identidade e documentos 
comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga de 
procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 8 de abril de 2020. Luis Roberto 
Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 29 de abril 
de 2020 às 11h (onze horas), em primeira convocação, de forma virtual, a 
fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 
Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
auditadas de 2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas 
e do Parecer dos Auditores Independentes, assim como do parecer do 
Conselho Fiscal; 2. Aprovação da Distribuição de Resultados de 2019 e 
da Destinação de parte da Reserva de Expansão; 3. Eleição de membros 
do Conselho de Administração da Companhia; 4. Instalação e Eleição dos 
membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 5. Fixação da Remuneração 
da Administração e do Conselho Fiscal. Informamos aos Srs. acionistas 
que se encontram à disposição, na sede da companhia, os documentos 
constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os representantes 
dos acionistas deverão comparecer à AGO munidos de instrumento de 
procuração. Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2020. Antonio Gallart 
Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Kappa Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.149.489 - CNPJ/ME nº 10.189.141/0001-58

Extrato da 22ª Alteração do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, 
as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, 
de R$ 111.434.559,00 para R$ 81.434.559,00, sendo a redução de R$ 
30.000.000,00 realizada mediante a redução proporcional do número de 
quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em atendimento ao 
disposto na Cláusula 6.25.2, item (i) do Instrumento Particular de Escritura da 
13º Emissão de Debêntures, para Colocação Privada, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espécie Com Garantia 
Real, da Even Construtora e Incorporadora S.A (“Escritura de Emissão”), 
celebrada em 02/08/2019, com uma cópia devidamente arquivada na 
sede da Sociedade, todos os recursos decorrentes da redução de capital 
ora aprovada serão destinados integralmente à Conta Centralizadora da 
Debenturista, para que sejam utilizados para Amortização Antecipada. 
Desta forma, a redução de capital ora aprovada não produzirá qualquer 
efeito de geração de caixa para as Sócias, mas sim, os recursos que seriam 
transferidos para as Sócias serão integralmente utilizados para a Amortização 
Antecipada das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, em nome 
e por conta da Sócia Even Construtora e Incorporadora S.A.. A Debenturista 
comparece ao presente ato como interveniente da operação acima, para 
seu conhecimento e em manifestação de concordância com os seus 
termos, assim como do fi el cumprimento da Escritura de Emissão e demais 
documentos relacionados à esta operação. A sócia Evenpar Participações 
Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução de 
capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer reembolso 
decorrente da restituição das quotas. A redução implicará a diminuição 
proporcional do número de quotas, que passará a ser de 81.434.559 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. As sócias aprovaram, por 
votação unânime, sem ressalvas, as contas dos administradores, incluindo 
as demonstrações fi nanceiras, o balanço patrimonial e as demonstrações 
de resultados referentes ao exercício social de 2019, equivalente em 
moeda corrente nacional a R$ 5.920.000,00. As sócias aprovaram, por 
votação unânime, sem ressalvas, referente aos resultados mencionados na 
deliberação “2.1” acima, a distribuição de dividendos em moeda corrente 
nacional no valor de R$ 5.920.000,00 para a sócia Even Construtora e 
Incorporadora S.A., até a data de 30 de abril de 2020. Em atendimento ao 
disposto na Cláusula 6.25.2, item (i) da Escritura de Emissão, celebrada em 
02/08/2019, com uma cópia devidamente arquivada na sede da Sociedade, 
todos os recursos decorrentes da redução de capital ora aprovada serão 
destinados integralmente à Conta Centralizadora da Debenturista, para que 
sejam utilizados para Amortização Antecipada. Desta forma, a distribuição 
de lucros ora aprovada não produzirá qualquer efeito de geração de 
caixa para as Sócias, mas sim, os recursos que seriam transferidos para 
as Sócias serão integralmente utilizados para a Amortização Antecipada 
das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, em nome e por 
conta da Sócia Even Construtora e Incorporadora S.A.. A Debenturista 
comparece ao presente ato como interveniente da operação acima, para 
seu conhecimento e em manifestação de concordância com os seus 
termos, assim como do fi el cumprimento da Escritura de Emissão e demais 
documentos relacionados à esta operação. Em seguida, foi aprovada a 
Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 06/04/2020. Sócias: 
Even Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações 
Societárias Ltda. Interveniente anuente: True Securitizadora S.A.

Isolamento social X colapso da economia
R$ 600,00 para 
desempregado e 
isenção R$ 272 
bi de grandes 
fortunas

Em tempos de coronaví-
rus, ocorre o acirramento do 
debate no campo político em 
função do isolamento social 
X colapso da economia. Uma 
das medidas tomadas pelo 
governo federal até o mo-
mento é a liberação de uma 
ajuda de R$ 600,00 para os 
trabalhadores. Buscar recur-
sos para essas e outras ações 
que venham a amparar os ci-
dadãos e as empresas, neste 
momento em que a economia 
deve sofrer forte impacto da 
pandemia, é o maior desafio 
para os representantes dos 
poderes públicos. 

Glauco Honório, vice-
presidente do Sindicato dos 
Agentes Fiscais de Rendas 
do Estado de São Paulo (Si-
nafresp), destaca que neste 
cenário a busca por mais re-
cursos traz o contexto ideal 
para retomada da discussão 
sobre a necessidade de re-
gulamentar a tributação de 
grandes fortunas e outras 
medidas para taxação dos 
super-ricos.

De acordo com análise do 
Sinafresp e de outras entida-
des, a tributação dos super-
ricos permitiria que o país 
arrecadasse R$ 272 bilhões. 

“Este é o momento de o Bra-
sil repensar como distribuir 
melhor a carga tributária, de 
forma a reduzir a concentra-
ção de renda. Entre as suges-
tões para incrementar os co-
fres públicos estão a taxação 
dos super-ricos”, ressalta o 
dirigente sindical.

Super-ricos

“O que São Paulo, os ou-
tros Estados e municípios 
ganhariam dependeria ainda 
de como o governo federal 
fosse regulamentar os repas-
ses após as medidas serem 
implementadas. Mas o fato é 
que, para o nosso Estado, os 
recursos provenientes dessas 
medidas podem ser impor-
tantes para amenizar as per-
das de arrecadação, que po-
dem chegar a 30% a partir de 
abril, conforme o secretário 
da Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles”, desta-
ca o dirigente sindical.

Com base na estimativa 
do secretário, Glauco Honó-
rio prevê que a receita tribu-
tária do estado poderá ter R$ 
4,3 bilhões a menos a partir 
de abril já que a arrecadação 
projetada para este mês é de 
cerca de R$ 14,4 bilhões. “É 
uma perda significativa que 
pode comprometer a viabi-
lização pelo Eetado de polí-
ticas de amparo às empresas 
e aos cidadãos afetados pela 
crise”, completa o vice-pre-
sidente do Sinafresp.

Debater a realidade

O intuito da proposta é 

alertar a população e deba-
ter a realidade da política 
tributária, cuja maior carga 
recai sobre as faixas sociais 
que recebem os menores sa-
lários, contrariando a Cons-
tituição Federal (Art. 145) 
e a Constituição Estadual 
de SP (Art. 160). Ou seja, 
aqueles que ganham menos 
pagam proporcionalmente 
muito mais impostos que 
aqueles que possuem rendas 
maiores. Isso porque a maior 
parte da carga tributária está 
concentrada no consumo ao 
invés do patrimônio e da 
renda, o que impacta direta-
mente na justiça social.

A Constituição, desde 
1988, prevê a instituição 
deste tributo sobre grandes 
fortunas, mas por falta de re-
gulamentação, este é um im-
posto que nunca foi instituí-
do. E é isso que se pretende 
corrigir agora com o retorno 
da discussão e com o Projeto 
de Lei (PLP) PLP 183/2019, 
em tramitação no Senado 
Federal, que pode ser aces-
sado no portal e-Cidadania.

Desde outubro de 2019, 
esse PLP encontra-se em fase 
de consulta pública. Até 30 
de março, já eram mais de 
322 mil brasileiros a favor do 
projeto de Lei e 6485 contra. 
É o único dos sete tributos 
federais previstos na Cons-
tituição sem regulamentação 
até hoje. Trata-se  do PLP 
183/2019 que pretende ins-
tituir um imposto que recaia 
exclusivamente sobre gran-
des fortunas, ou seja, sobre 
aqueles cidadãos que detém 
patrimônio líquido de valor 

superior a 12 mil vezes o li-
mite mensal de isenção do 
imposto de renda de pessoa 
física, algo por volta de R$ 28 
milhões, e cuja alíquota varia 
de 0,5% a 1%, de acordo com 
o valor do patrimônio.

No Congresso tramita 
proposta de autoria do depu-
tado federal Assis Carvalho 
(PT-PI), que determina como 
contribuintes do imposto ti-
tulares de bens e direitos, 
no Brasil ou no exterior, no 
valor global superior a R$ 5 
milhões. O valor será atuali-
zado anualmente pelo Poder 
Executivo, que também re-
gulamentará os critérios de 
avaliação dos bens móveis 
e imóveis. Cada cônjuge ou 
companheiro será tributado 
com base no seu patrimônio 
individual, acrescido da me-
tade do patrimônio comum, 
na constância da sociedade 
conjugal ou união estável. E 
o patrimônio dos filhos me-
nores será tributado junta-
mente com o dos pais.

Em debate na Câmara 
dos Deputados no começo 
de março sobre a votação da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional do chamado Or-
çamento de Guerra, voltado 
exclusivamente a medidas 
de combate ao coronavírus, 
o deputado federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), 
tentou exaltar as ações dos 
mais ricos em relação aos 
problemas do Brasil ao afir-
mou que “os milionários e 
bilionários já fazem muito 
pelo país”. Em contrapartida 
redução dos salários do fun-
cionalismo público. 

Recessão sem precedentes na AL, com PIB encolhendo 4,6%
A crise global causada 

pelo coronavírus e a re-
cessão que provocará na 
América Latina são “sem 
precedentes” e os governos 
terão que tomar “medidas 
extraordinárias”, como reca-
pitalizar bancos e empresas 
estratégicas e socializar per-
das. A afirmação é do chefe 
do Banco Mundial para a 
América Latina e o Caribe, o 
economista uruguaio Martín 
Rama.

Segundo o Banco Mun-
dial, um conjunto de fatores 
agravou a situação: con-
vulsões sociais, seguidas 
pelo colapso dos preços 
internacionais do petróleo 
e a pandemia do coronaví-
rus. Com isso, o Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos na região (ex-
cluindo Venezuela) deverá 
encolher 4,6% em 2020, 
de acordo com relatório do 
Banco Mundial, divulgado 
domingo (12). Para 2021, 

é esperado um retorno ao 
crescimento de 2,6%. Para o 
Brasil, a previsão de queda 
do PIB este ano é 5%. Em 
2021, a expectativa é de ex-
pansão de 1,5%, e em 2022, 
crescimento de 2,3%.

“Se as crises forem tão 
sérias quanto pensamos que 
possam ser, os governos te-
rão que tomar muitas vezes 
medidas extraordinárias, se 
os bancos tiverem de ser re-
capitalizados, se as empresas 
estratégicas tiverem que ser 
apoiadas, se as dívidas não 
pagas tiverem que ser assu-
midas, o governo terá que 
socializar muitas perdas”, 
explicou o economista à 
agência AFP.

A entrevista foi realizada 
em Washington por video-
conferência, devido o dis-
tanciamento social, uma das 
medidas recomendadas para 
interromper a pandemia do 
Covid-19. Rama acredita 
que o buraco provavelmente 
será “mais profundo do que 

a crise financeira global de 
mais de uma década atrás” 
em 2008.

Com a desaceleração da 
atividade devido à pandemia 
que teve um epicentro na 
China e causou estragos na 
economia mundial, o Banco 
Mundial prevê que o PIB da 
América Latina e do Cari-
be (excluindo a Venezuela) 
contrairá 4,6% em 2020.

Segundo ele, a situação na 
América Latina adquire ca-
racterísticas específicas de-
vido à informalidade do em-
prego, entre outros fatores.

Crise anterior

“E não é apenas a profun-
didade que choca, é a natu-
reza da crise” disse o eco-
nomista, explicando que na 
América Latina havia uma 
crise antes porque a deman-
da mundial caiu ou porque 
as condições financeiras in-
ternacionais mudaram.

Em uma região em que 

pequenas e médias empre-
sas são uma fonte muito im-
portante de emprego, Rama 
afirmou que uma fórmula 
para ajuda econômica pode 
ser “ter linhas de crédito e 
incentivar bancos e interme-
diários financeiros a forne-
cer a liquidez necessária” às 
empresas e negócios.

“Deixe os bancos realiza-
rem de maneira descentra-
lizada a avaliação de quais 
empresas realmente têm 
capacidade de sobreviver e, 
portanto, devem ser apoia-
das”, afirmou.

Na opinião de Rama, a 
crise afetará as diferentes re-
giões da América Latina de 
uma maneira muito diferen-
te, dependendo da recupe-
ração nos principais centros 
econômicos, uma vez que 
existem países na região que 
dependem muito mais do G7 
das economias industriali-
zadas e de outros países da 
China, onde a pandemia se 
originou.
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Exportações do agronegócio: 
US$ 9,2 bilhões em março

As exportações do agronegócio brasileiro de mar-
ço não foram afetadas negativamente pela pandemia do 
novo Coronavírus. As vendas externas no mês foram de 
US$ 9,29 bilhões, com expansão de 13,3% em relação 
a março do ano anterior (US$ 8,20 bilhões), crescimen-
to em valores absolutos de US$ 1,09 bilhão. As exporta-
ções do agronegócio subiram em função do aumento da 
quantidade exportada (18,8%). Já o índice de preço dos 
produtos exportados caiu 4,7%, de acordo com a Balança 
Comercial do Agronegócio, elaborada pela Secretaria de 
Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

As importações do agronegócio alcançaram US$ 1,28 
bilhão, em março deste ano (12,3%). Portanto, o saldo 
comercial da balança ficou em US$ 8 bilhões, com a par-
ticipação do agro nas exportações totais brasileiras em 
48,3%. Os três produtos responsáveis pelo incremento 
das exportações do agronegócio foram soja em grão (US$ 
3,98 bilhões), açúcar (US$ 441 milhões) e carne bovina in 
natura (US$ 555 milhões).

De acordo com a SCRI, a participação da China nas 
exportações agropecuárias brasileiras passou de 34,2% 
(março/2019) para 41% (março/2020). As exportações de 
soja e carne bovina in natura ocorreram, principalmente, 
para esse país asiático. As vendas de soja em grão para o 
mercado chinês subiram de 5,9 milhões de toneladas (US$ 
2,10 bilhões) para 8,8 milhões de toneladas (US$ 3,02 bi-
lhões). A China foi mais uma vez o destaque nas aqui-
sições de carnes, com US$ 451,45 milhões (+101,1%), 
praticamente, uma terça parte do valor total exportado 
pelo Brasil. Em março do ano passado as vendas foram 
de US$ 224,52.

Novos mercados para 
produto agropecuário

Ao mesmo tempo em que garante o abastecimento in-
terno durante a pandemia do Coronavírus, a agropecuária 
brasileira continua ganhando espaço no mercado inter-
nacional. O mês de março foi marcado pela abertura de 
novos mercados para os produtos nacionais e ampliação 
das vendas em outros locais. O Egito, por exemplo, ha-
bilitou 42 estabelecimentos brasileiros para fornecimento 
de carnes, sendo 27 de frango e 15, de bovina, além da 
renovação da habilitação de 95 empresas, (82 de carne 
bovina e 13 de carne de frango). O governo egípcio tam-
bém autorizou o início da importação de miúdos bovinos.

A China atualizou a lista de estabelecimentos autori-
zados a vender pescado para o país asiático, o que não 
ocorria desde 2015. Agora, 108 estão habilitados. Já a In-
donésia acertou com o governo brasileiro uma cota extra 
de importação de 20 mil toneladas de carne bovina, o que 
aponta ampliação da participação brasileira, já que a Aus-
trália é o principal fornecedor de carnes para os indoné-
sios. O Kuwait também começa a importar carne bovina.

O Brasil também passará a exportar material genético 
de aves (como ovos férteis) para o Marrocos e os Emi-
rados Árabes Unidos. Na América do Sul, a Argentina 
aceitou as certificações sanitárias para importação de em-
briões bovinos, sêmen suíno e carne de rã. A Colômbia 
oficializou a compra de milho de pipoca.

Segundo a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento), diante do atual cenário, algumas 
medidas sanitárias, que muitas vezes tornam os processos 
mais demorados ou eram usadas até como barreiras co-
merciais, “estão sendo deixadas para trás”. Em recentes 
entrevistas, a ministra destacou que o Brasil “tem sido 
demandado” por outros países que buscam produtos agrí-
colas e estão preocupados com um possível desabasteci-
mento “pós-pandemia do Coronavírus”. É caso da Malá-
sia e Singapura que já entraram em contato com o Minis-
tério para retomar ou aumentar as importações de carnes 
de frango e bovina.

Crescem exportações de frango
As exportações brasileiras de carne de frango (conside-

rando todos os produtos, entre in natura e processados) to-
talizaram 349,5 mil toneladas em março, informa a Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número 
é 2,6% superior ao registrado no mesmo período do ano 
passado, quando foram exportadas 340,5 mil toneladas. 
A receita dos embarques chegou a US$ 552,5 milhões, 
número 1,7% inferior ao registrado em março de 2019, 
quando foram obtidos US$ 562,2 milhões.

No acumulado do ano, foram exportadas 1,021 milhão 
de toneladas, volume 8,8% maior que as 939 mil tone-
ladas embarcadas no mesmo período do ano passado. A 
receita trimestral ficou em US$ 1,635 bilhão, número 6% 
maior que o saldo relativo a 2019, com US$ 1,542 bilhão. 
“Mesmo com os impactos gerados pelo Covid-19, o setor 
segue desempenhando seu papel estratégico de auxílio à 
segurança alimentar da população brasileira e de diver-
sas nações em todo o mundo, várias delas, que enfrentam 
neste momento o quadro epidêmico”, destaca Francisco 
Turra, presidente da ABPA.

Carne suína – As exportações brasileiras de carne 
suína (considerando todos os produtos, entre in natura e 
processados) totalizaram 72,1 mil toneladas em março, 
resultado 31,45 acima do registrado no mesmo período 
de 2019, quando foram embarcadas 54,8 mil toneladas. 
O saldo cambial das exportações de março alcançou US$ 
166 milhões, número 56,1% maior que o efetivado no 
mesmo mês do ano anterior, com total de US$ 106,3 mi-
lhões. No ano (janeiro a março) os embarques do setor 
chegaram a 208 mil toneladas, número 32% acima do ob-
tido no primeiro trimestre de 2019, quando foram expor-
tadas 157,5 mil toneladas. Em receita, houve aumento de 
62,6%, com US$ 485,1 no primeiro trimestre deste ano, 
contra US$ 298,3 milhões nos três primeiros meses do 
ano passado.

Una pizza, per favore!
Assim que a pandemia da Covid-19 começou em 

Wuham, na China, especulou-se que o vírus teria sido 
transmitido ao homem por meio da carne do morcego, 
muito apreciada por lá nos “mercados banhados”, isto é, 
mercados onde os animais são esfolados vivos (a expres-
são “banhado” é alusão ao fato de que o sangue dos ani-
mas se mistura à água corrente usada para lavar as vísce-
ras). Para os chineses, a carne de morcego é afrodisíaca, e 
o bicho pode ser comigo na sopa ou à caçarola, uma espé-
cie de guisado em que entram vegetais diversos e batata.

A exótica gastronomia chinesa é muito conhecida. Os 
chineses explicam que essa opção nasceu nos grandes 
períodos de fome na década de 30 e, também, por reco-
mendação da medicina popular, que atribui à carne desses 
bichos poderes afrodisíacos e curatórios. Um dos pratos 
mais finos e, claro, mais caros, é a sopa de andorinha. 
O prato, raríssimo, é preparado com a saliva da ave. Um 
quilo de ninho de andorinhas chega a custar US$ 10 mil, 
e uma tigela dessa guloseima pode custar US$ 60. Den-
tre outras “iguarias”, os restaurantes chineses costumam 
servir ratos, cães, morcegos e insetos. O rato não é mono-
pólio da gastronomia chinesa. É também muito apreciado 
em outros países da Ásia como a Tailândia e o Vietnã. 
Carne de cão é comida também na Coreia e nas Filipinas.

Num fino jantar chinês, você pode ser surpreendido 
logo no primo prato, isto é, na entrada: uma omelete de 
larvas de bicho da seda temperadas com fatias de cebola 
frita e ovos de galinha. Como tira-gosto, enquanto você 
espera a sua vez no cabeleireiro, podem servir-lhe um pe-
tisco de escorpião e barata espetados numa delicada vare-
tinha de bambu.

Não é só por seus ingredientes exóticos que a culinária 
chinesa é conhecida. A forma de prepará-los, ou degustá-
los, também não fica nada a dever. Os “camarões bêba-
dos” (zui xia), por exemplo, são servidos crus. Os crustá-
ceos são mergulhados numa bebida alcoólica, geralmente 
a baijiu. Enquanto ainda estão “sóbrios”, os bichos tentam 
pular da tigela, e o cliente tem de “pescá-los” no ar para 
comê-los. Depois de algum tempo, a bebida alcoólica co-
meça a fazer efeito, e os animais se acomodam no fundo 
do recipiente e são mastigados vivos.

Outra iguaria é o “ying yang yu”, ou “peixe vivo e mor-
to”. Ainda vivo, o peixe é jogado rapidamente num tacho 
de óleo quente e servido enquanto a cabeça ainda se mexe. 
O mergulho no óleo fervente deve ser rápido, apenas para 
flambar a carne, mas sem danificar os órgãos internos 
porque o peixe deve continuar vivo por pelo menos mais 
meia hora, tempo que o cliente leva para se empanturrar 
e falar de negócios. Cobras vivas são outra especialidade 
dos chefs chineses. Assim como o “peixe vivo e morto”, 
as cobras devem ser apenas banhadas no óleo quente para 
que o cliente as saboreie enquanto ainda se contorcem. 
Cabeça, pele e espinhas são removidas rapidamente pelo 
chef e a cobra é comida praticamente crua.

Apesar de banido no país, o “huo jiao lu”, ou “carne 
de burro vivo”, ainda pode ser encontrado em algum res-
taurante sofisticado, principalmente em Wuham, onde 
o coronavírus nasceu. O animal é amarrado pelas patas, 
vivo, de cabeça para baixo, e o chef vai tirando os peda-
ços de carne e servindo ao freguês. Outro canapé também 
mito procurado é o “cérebro cru de macaco”. Prato carís-
simo, somente para bolsos privilegiados, muito comum 
em Guangdong, antiga Hong Kong. Amarra-se o macaco 
pelo pescoço em uma mesa e os clientes comem o seu 
cérebro cru, com o animal ainda vivo. O “san zhi er”, ou 
“filhotes de rato”, é consumido nas províncias do inte-
rior da China. Comem-se filhotes de ratos crus. O prato é 
apreciado porque a carne dos ratinhos é tenra e os ossos 
fáceis de triturar na mastigação. Filhotes de pato também 
têm sua importância na degustação. Devem ser comidos 
vivos, enquanto ainda estão nos ovos.

O jornal italiano Corriere della Sera informa na edição 
de 10/4 que um decreto do Ministério da Agricultura e 
dos Negócios Rurais chinês aumentou a lista dos animais 
que não mais poderão ser comidos no país. A partir des-
se decreto, cães e gatos já não podem mais ser comidos. 
Suspeita-se que também sejam agentes transmissores do 
coronavírus, e não apenas os simpáticos morcegos, como 
antes se pensava. É a primeira vez que cães e gatos, tidos 
no Ocidente como animais de estimação, entram na lis-
ta da gastronomia proibida. Até então, eram especiarias 
muito procuradas em restaurantes de luxo e casas de gente 
de posses. Além deles, outros 18 animais não podem ser 
comidos, como o camelo, a alpaca, a avestruz, o faisão, o 
lobo e a marta.

O jornal informa, ainda, que a China fatura cerca de € 
25 milhões por ano apenas com carne de cachorro. Em 
fevereiro, o Comitê permanente da Assembleia Legisla-
tiva de Pequim proibiu o consumo de carnes de animais 
selvagens por suspeita de que também possam disseminar 
o coronavírus, e revogou todas as licenças anteriormen-
te existentes. Segundo Martina Pluda, diretora da seção 
italiana da Humane Society International, organização 
internacional de proteção aos animais, cerca de 20% dos 
chineses consomem carne de cachorro. A mesma organi-
zação estima que, por ano, cerca de 10 a 20 milhões de 
cães são mortos na China por causa da sua carne.

CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ nº 34.125.641/0001-94.

CONVOCAÇÃO. Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, que 
será realizada no dia 30/04/2020 às 8 hrs, na Av. Vieira Souto, 320, nesta cidade, 
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1– Prestação de Contas dos 
Administradores, Relatórios e Demonstrações em 31/12/19. 2 – Destinação dos 
Resultados. 3 – Re-ratificação da AGEO/AGO de 10/04/2019 e reforma do Estatuto 
Social . 4 -Assuntos gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos srs. 
Acionistas, na séde social os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76 
relativo ao exercício encerrado em 31/12/19. Rio de Janeiro, 31/03/2020 – A Diretoria.

Famílias de alunos do 
estado receberão 
‘vale-merenda’ de R$100

O Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio 
da Secretaria de Educação 
(Seeduc), vai disponibili-
zar um vale-compras, no 
valor de R$ 100, para aqui-
sição de alimentos para as 
famílias dos estudantes 
da rede estadual de ensi-
no fluminense. A iniciati-
va contemplará alunos da 
rede que se enquadram no 
perfil socioeconômico de 
extrema pobreza. A base de 
atendimento é a mesma do 
CAD Único, do Governo 
Federal, e beneficiários do 
Bolsa Família.

Os vouchers serão dispo-
nibilizados por meio de um 
aplicativo de pagamento de 
contas, que pode ser insta-

lado no aparelho de tele-
fone celular. “O valor será 
mantido enquanto durarem 
as restrições de circulação 
e interrupção das ativida-
des presenciais nas escolas 
como prevenção ao corona-
vírus”, explicou o secretário 
de Estado de Educação, Pe-
dro Fernandes.

Segundo o secretário, o 
recurso, que seria destina-
do à merenda das escolas, 
será revertido para os alunos 
comprarem alimentos. “Vale 
destacar que estamos estu-
dando uma parceria com a 
organização Comunitas para 
viabilizar a distribuição des-
te recurso para um número 
ainda maior de alunos”, dis-
se Pedro Fernandes.

Gás fi ca mais barato 
a partir de maio

O Rio de Janeiro terá ta-
rifas de gás natural mais 
baixas a partir do dia 1º de 
maio. A medida, aprovada 
pela Agência Reguladora 
de Energia e Saneamento 
Básico do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa), foi pos-
sível graças à queda do custo 
de aquisição do insumo for-
necido pela Petrobras. Na 
Região Metropolitana, aten-
dida pela CEG, a redução 
média será de 2,5% para o 
segmento residencial; 3,2% 
para o comercial; 5,3% a 7% 
para o industrial e 7,7% para 
GNV. Os novos percentuais 
foram publicados no Diário
Oficial desta segunda-feira 
(13/04).

“O mundo passa por uma 
grave crise dos preços dos 
produtos derivados do pe-
tróleo e, com isso, o Tesouro 
do Estado já está perdendo 
muita receita. A medida vai 
nos ajudar a investir nas me-
lhorias que o Rio de Janeiro 

tanto precisa. O trabalho da 
nossa equipe de Desenvol-
vimento Econômico foi no 
sentido de possibilitar a revi-
são desses preços e passá-los 
para o consumidor final. A 
intenção foi diminuir os cus-
tos para os cidadãos e tam-
bém para as empresas que 
geram empregos”, afirmou o 
governador.

No interior do estado, 
atendido pela Ceg Rio, os 
percentuais médios de re-
dução serão de 3,6% para o 
segmento residencial; 5,4% 
para o comercial; 6,5% a 
8,5% para o industrial; e 
8,8% para GNV. “Esse é 
mais um fator que contribui-
rá para atravessarmos esse 
período de dificuldades. A 
medida beneficia todos os 
segmentos de consumo, do 
residencial ao industrial”, 
disse o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Energia e Relações Interna-
cionais, Lucas Tristão.

Cummins e DuPont ajudarão a 
reduzir falta de máscaras N95

A Cummins e a DuPont 
unem forças para contribuir 
com a saúde e reduzir a es-
cassez de máscaras respi-
ratórias N95, diante do ce-
nário de pandemia causada 
pelo Covid-19. A Cummins 
coloca à disposição o ma-
terial NanoNet, dos seus 
filtros, para ajudar a aten-
der a essa necessidade nos 
Estados Unidos e em outros 
lugares do mundo, incluin-
do o Brasil.

De acordo com Amy 
Davis, vice-presidente da 
Cummins Filtros, “com 
muitos dos principais fa-
bricantes de máscaras do 
mundo precisando de ma-
teriais críticos para montar 
esses equipamentos de pro-
teção individual e lutando 
para atender à demanda, a 
Cummins usará a tecnolo-
gia de filtro pré-existente 
em parceria com a DuPont 
para ajudar com o forneci-
mento”.

As tecnologias NanoNet 
e NanoForce, pertencentes 
à Cummins Filtration, em 
complemento com a mem-
brana híbrida da DuPont, são 
encontradas em filtros de ar, 
combustível e lubrificante e 
também podem ser usadas 
nas máscaras N95 utilizadas 

pelos profissionais de saúde. 
São capazes de filtrar as par-
tículas transportadas pelo ar 
que podem espalhar o coro-
navírus.

A designação N95 signi-
fica que o respirador pode 
impedir que pelo menos 
95% das partículas entrem 
pelo nariz e boca do usu-
ário. Quando o material 
NanoNet da Cummins foi 
testado, usando um méto-
do de teste padrão do setor, 
excedeu aos requisitos de 
desempenho para a desig-
nação N95. Desde então, 
as instalações da Cummins 
forneceram amostras do 
material para os fabricantes 
em todo o mundo verifica-
rem sua eficácia.

Embora os produtos com 
a mídia da Cummins preci-
sem ainda ser examinados 
e aprovados pelo Instituto 
Nacional de Segurança e 
Saúde Ocupacional (NIO-
SH), nos EUA, a empresa já 
está se preparando para fazer 
sua parte e ajudar a aliviar o 
fardo que o setor de saúde 
enfrenta. No Brasil, a Cum-
mins Filtros também está em 
fase de aprovação com os 
órgãos competentes para o 
uso do elemento filtrante nas 
máscaras N95 e/ou PFF2.
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Arábia reduz preços  
para Ásia e eleva para EUA

Devido à forte queda na demanda causada pelo coro-
navírus, a Saudi Aramco reduziu nesta segunda-feira os 
preços que cobrará por seu petróleo para os clientes da 
Ásia, Mediterrâneo e noroeste da Europa. Paralelamente, 
sem a menor explicação, a petrolífera estatal, elevou to-
dos os seus preços para os EUA. Acontece que, na sema-
na passada, o presidente Donald Trump ameaçou elevar 
tarifas sobre importações da commodity, numa tentativa 
de persuadir sauditas e russos a cortarem sua produção, 
ameaça que não seria concretizada caso Rússia e Arábia 
Saudita chegassem a um bom termo.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo 
e a Rússia e o México concluíram um acordo no do-
mingo para a redução de 10 milhões de barris por dia 
para vigorar em maio e junho. Quase que houve prob-
lema, pois o México não concordava com a quota de 
produção lhe destinada, mas os mexicanos conseguiram 
uma vitória diplomática, de vez que lhes foram cortados 
apenas 100 mil barris diários. Os 13 membros da Opep+ 
e os 10 países parceiros irão reduzir a extração em 9,7 
milhões de barris por dia. Os EUA, o Brasil e o Canadá, 
membros do G20, mas que não fazem paarte do cartel, 
contribuirão com um corte adicional de 3,7 milhões de 
barris por dia.

Governo manda Sabesp postegar aumento
Apesar de ter conhecimento do decreto que reconhece o 

estado de calamidade pública devido a pandemia de coro-
navírus, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo autorizou Sabesp a fazer o reajuste 
tarifário de 2,4924% . Porém, a Secretaria de Infraestru-
tura e Meio Ambiente desautorizou a autarquia do gov-
erno de São Paulo e a obrigou a postergar a publicação das 
novas tabelas tarifárias para o dia 10 de junho de 2020. A 
Arsepe recuou e a Sabesp informou à Comissão de Valores 
Mobiliários que o aumento só vai valer a partir daquela 
data.

Para os analistas da XP Investimentos, as ações 
da Sabesp poderiam ter reação levemente negativa à 
postergação do aumento de tarifas da empresa, apesar 
de que um aumento de apenas 2,5% não seria de grande 
impacto nesse momento, principalmente em vista da 
isenção já existente às famílias de baixa renda e da 
pequena representatividade das contas de água e esgoto 
na renda das famílias. E mantineram a nota das ações 
como neutra. 

Itaú recomenda a compra de Eneva
A alçao da Eneva tem um valuation classificado de de-

cente pelos analistas do Itaú BBA que consideram que a 
empresa será beneficiada com mais movimentos de cresci-
mento no futuro. Além disso, colocam a Eneva como um 
dos nomes mais defensivos da crise da Covid-19, porque 
sua geração de energia é quase totalmente contratada. A 
ação da Eneva teve a recomendação de desempenho acima 
da média do mercado, com preço-alvo para 2020 de R$ 39 
por ação.

Coteminas gasta merreca na Argentina
A Tropical Agroparticipações teve prejuízo de 1,1 

milhão no ano passado. A Coteminas gastou R$ 23 mil-
hões para liquidar essa unidade argentina. No ano pas-
sado, a têxtil mineira teve prejuízo de R$ 42,4 milhões, 
invertendo o lucro líquido de R$ 231,5 milhões apurado 
em 2018 e segundo a empresa, os resultados sofreram 
o impacto da variação cambial de investimentos feitos 
no exterior. A receita líquida da Coteminas aumentou 
de R$ 1,77 bilhão para R$ 1,86 bilhão no ano passado, 
mas sua dívida teve pequena redução, baixando de R$ 
1,26 bilhão para R$ 1,12 bilhão. Taí uma explicação 
melhor para o prejuízo: vendeu muito mas as despesas 
financeiras absorveram tudo.

Os árabes são muito espertos
Em abril, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Uni-

dos e o Kuwait produziram acima da quota que lhes cor-
respondia conforme a decisão de março feita pela Opep+.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 11.421.994/0001-36

Convocação AGE: Convidamos os Acionistas a comparecer a AGE, a 
ser realizada às 07hs do dia 20/04/2020, na sede da Cia, na Rua Joaquim 
Palhares, 40, 1º andar, Cidade Nova/RJ, para deliberar sobre o seguinte: 
Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: a lavratura da ata da 
AGE na forma de sumário; e a ratificação das deliberações e aprovações 
tomadas na RCA da Cia, realizada em 25/03/2020, quais sejam: a 
aprovação da formalização, renegociação e repactuação da dívida entre 
a Synthesis Empreendimentos e Participações S.A. e a Cia, cuja quitação 
se dará nos termos e condições do Quarto Termo Aditivo ao Instrumento 
Particular de Confissão de Dívida e Repactuação de Termos e Condições, 
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e do Instrumento Particular 
de Assunção de Dívida a ser firmado entre a Cia e o Banco Bradesco; A 
aprovação da formalização da Confissão de Dívida com a nomeação da sua 
controlada direta, a Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A., com 
CNPJ n° 03.279.285/0001-30 como sua garantidora e devedora solidária; A 
aprovação de que a proposta de assunção de dívida a ser firmada pela 
Cia e o Banco Bradesco será discutida em reunião própria; A aprovação de 
todos os termos e condições do Quarto Aditivo e da Confissão de Dívida, e 
da assinatura pelos representantes da Cia nos referidos atos; A autorização 
conferida aos Diretores da Cia a praticarem todos os atos que se fizerem 
necessários à formalização e conclusão das negociações aprovadas. Os 
documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas 
na sede da Cia. RJ, 08/04/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.

O’BRIEN’S DO BRASIL CONSULTORIA
EM EMERGÊNCIAS E MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ/MF nº 14.532.052/0001-13 - NIRE 33.3.0030033-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15/01/2020. 
1. Data, Hora e Local: Em 15/01/2020, às 15h, na sede da Cia., na Rua da 
Glória, nº 122, 10º andar, parte, Glória, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.241-180. 
2. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade; Secretária: Sra. Maria Cristina Pantoja da Costa Faria. 
4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram o quanto segue: 4.1. Aprovar a reeleição, para os cargos 
de membros da Diretoria da Cia., com mandato de 2 anos, a contar de 31/01/2020, 
dos Srs.: (a) Adriano Ranieri Cervinho Viana, brasileiro, casado, engenheiro 
químico, portador da carteira de identidade 11713750-5-IFP-RJ, CPF/MF  
nº 028.356.117-38, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, Rua Moura Brasil, 
58, apt. 801, Laranjeiras, CEP.22.231-200, para o cargo de Diretor Presidente, (b)
Pedro de Moraes Rego Martins, brasileiro, solteiro, oceanógrafo, portador da 
carteira de identidade nº 10754443-9-IFP/RJ, CPF nº053272567-07, residente 
e domiciliado a Rua Barata Ribeiro 181 cobertura 06 Copacabana CEP 22.011-
001, para o cargo de Diretor sem Designação Específica e (c) Pedro Rafael 
Nonato Perez, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, portador da carteira 
de identidade nº 2007112151 emitida pelo CREA/RJ, CPF nº 091.158.997-05, 
residente e domiciliado a Rua das Laranjeiras, 197, apt. 604, Laranjeiras, CEP 
22.240-004, para o cargo de Diretor Técnico. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 15/01/2020. 
Mesa: Presidente: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Secretária: Maria 
Cristina Pantoja da Costa Faria. Conselheiros Presentes: Tim Decker Whipple, 
por: Maria Cristina Pantoja da Costa Faria, procuradora; Flavio Nogueira Pinheiro 
de Andrade e Gregory Paul Fenton, por: Maria Cristina Pantoja da Costa Faria, 
procuradora. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 
15/01/2020. Maria Cristina Pantoja da Costa Faria - Secretária. Jucerja  
nº 3841310, em 27/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Montadora na China  
já registra crescimento
Com maior 
controle da 
Covid-19 vendas 
da FAW cresceram 
238% em março

A FAW-Volkswagen Au-
tomobile, uma joint venture 
de automóveis de passa-
geiros entre a China FAW 
Group e a Volkswagen AG, 
reportou crescimento nas 
vendas em março. A empresa 
informou nesta segunda-fei-
ra que o crescimento ocorre 
à medida que a epidemia da 
Covid-19 diminui na China. 

No mês passado, a marca 
Volkswagen vendeu 67.609 
veículos, um aumento men-
sal de 238%. As vendas das 
marcas Audi e Jetta atingi-
ram 40.448 unidades e 9.300 

unidades, aumento de 373% 
e 384% em relação a feve-
reiro, respectivamente, in-
formou a FAW.

A FAW-Volkswagen en-
tregou 337.096 veículos no 
primeiro trimestre deste ano. 
Continua sendo a fabricante 
de veículos de passageiros 
que mais vende na China, o 
maior mercado automobilís-
tico do mundo.

Conforme a agência Xi-
nhua, a montadora estabe-
leceu uma meta de vendas 
de 2,325 milhões de unida-
des para 2020, sendo 1,425 
milhão de unidades da mar-
ca Volkswagen, 200 mil 
unidades da marca Jetta e 
700 mil unidades da marca 
Audi.

A FAW-Volkswagen pos-
sui atualmente cinco bases 
de produção em toda a Chi-
na. Suas vendas e produção 
ultrapassaram 20 milhões de 
unidades desde sua funda-
ção, em 1991.

Expectativa

Nesta segunda-feira, ana-
listas chineses disseram à 
imprensa que o setor deve 
continuar se recuperando no 
segundo trimestre, pois as 
montadoras retomam a pro-
dução e a demanda reprimi-
da está sendo liberada.

As fabricantes de autope-
ças e as montadoras de veí-
culos sobreviveram ao pior 
período no primeiro trimes-
tre, quando a Covid-19 cau-
sou grande pressão sobre a 
oferta e a demanda, disse a 
Shenwan Hongyuan Securi-
ties em uma nota de pesqui-
sa.

“Visto que a epidemia foi 
gradualmente controlada no 
país, as empresas retomaram 
a operação em março e os 
compradores potenciais co-
meçaram a visitar as lojas fí-
sicas, mostrando mais sinais 
de recuperação do mercado 
automotivo”, disse a nota.

Os últimos dados da As-
sociação Chinesa de Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores mostraram que 
a produção e as vendas 
na China se recuperaram 
notavelmente em março, 
com salto mensal de qua-
se 400% na produção e de 
361,1% nas vendas.

As autoridades do país 
implementaram uma série 
de medidas para reanimar o 
maior mercado de automó-
veis do mundo, com subsí-
dios prolongados e isenções 
fiscais para a compra de ve-
ículos movidos a nova ener-
gia.

No segundo trimestre, 
devem impulsionar ainda 
mais o setor as medidas 
específicas e as políticas 
fiscais e monetárias mais 
amplas, destinadas a man-
ter estáveis o crescimento 
e as expectativas do mer-
cado, disse a Huajin Secu-
rities.

Governo prevê lançar programa de crédito de R$10 bi a microempresas 

Mercado financeiro espera queda de 1,96% do PIB

O governo federal deve 
lançar um programa de cré-
dito a microempresas via 
Caixa Econômica Fede-
ral, que assumirá o risco de 
inadimplência para negócios 
com faturamento anual de 
até R$ 360 mil que apre-
sentarem histórico de bom 
pagamento no Simples, afir-
maram duas fontes da equipe 
econômica à Reuters.

O Simples Nacional é 
um regime simplificado de 

arrecadação tributária que 
contempla micro e pequenas 
empresas, com receita bru-
ta de até R$ 4,8 milhões ao 
ano.

O outro programa, de R$ 
40 bilhões, anunciado pelo 
governo foi voltado para 
empresas com faturamento 
anual de R$ 360 mil a R$ 10 
milhões. O Tesouro entrará 
com R$ 17 bilhões por mês, 
e os bancos contribuirão 
com R$ 3 bilhões.

Segundo as fontes, que 
falaram em condição de ano-
nimato, cerca de 3 milhões 
de empresas poderão ser 
contempladas e a expectati-
va é que o volume de crédito 
some R$ 10 bilhões, com ca-
rência nas parcelas iniciais e 
pagamento dos empréstimos 
em prestações alongadas.

O programa deve ser 
anunciado nesta semana. A 
opção por canalizar os re-
cursos via Caixa veio pela 

percepção de que a medida é 
urgente, em meio ao conge-
lamento das atividades com 
as medidas de isolamento to-
madas para frear o contágio 
pelo coronavírus.

A ideia é ofertar às empre-
sas um crédito equivalente a 
30% de dois faturamentos 
mensais. Segundo uma das 
fontes, essa é a estimativa 
do valor, em média, que as 
empresas precisariam “para 
sobreviver”.

A previsão de recuo 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – passou de 1,18% 
para 1,96%, revelou o mer-
cado financeiro em pesquisa 
do boletim Focus divulga-
da nesta segunda-feira pelo 
Banco Central.

Essa foi a nona redução 
consecutiva. A previsão para o 
crescimento do PIB em 2021 
subiu de 2,50% para 2,70%. 
As previsões de expansão do 
PIB em 2022 e 2023 perma-

necem em 2,50%.
A cotação do dólar deve fe-

char o ano em R$ 4,60, contra 
R$ 4,50 na semana passada. 
Para 2021, a expectativa é 
que a moeda norte-americana 
fique em R$ 4,47, contra R$ 
4,40 da semana passada.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC redu-
ziram a previsão de inflação 
para 2020 pela quinta vez 
seguida. A projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
caiu de 2,72% para 2,52%.

Para 2021, a estimativa 
de inflação segue em 3,50%, 
assim como para 2022 e 
2023.A projeção para 2020 
está praticamente no limite 
inferior da meta que deve ser 
perseguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 4% 
em 2020, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo, ou seja, o limite in-
ferior é 2,50% e o superior, 
5,50%. Para 2021, a meta é 
3,75% e para 2022, 3,50%, 

também com intervalo de 
1,5 ponto percentual em 
cada ano.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é que a Se-
lic tenha mais uma redução 
e encerre 2020 em 3,25% ao 
ano a mesma previsão da se-
mana passada. Para o fim de 
2021, a expectativa é que a 
taxa básica chegue a 4,50% 
ao ano. A previsão anterior 
era de 4,75% ao ano. Para o 
fim de 2022 e 2023, as insti-
tuições mantiveram a previ-
são em 6% ao ano.

CVM orienta sobre preenchimento do modelo de investimento imobiliário
Está disponível uma nova 

versão do Informe Trimestral 
de Fundos de Investimento 
Imobiliário (FII), informou a 
Comissão de Valores Mobili-
ários (CVM) nesta segunda-
feira.  Segundo a autarquia, os 
ajustes atendem diversos plei-
tos do mercado e facilitam o 
preenchimento do documen-
to. Adicionalmente, foram 
realizados aperfeiçoamentos 
na aba Ajuda, para tornar as 
orientações mais claras, por 
exemplo.

A Superintendência de 
Relação com Investidores 
Institucionais (SIN) divul-
gou o Ofício Circular CVM/
SIN 7/2020, com esclareci-
mentos sobre as mudanças 
para os administradores.

“O documento se insere no 
escopo dos Projetos Estraté-
gicos da CVM de Ciência de 
Dados e de Transformação 
Digital. Buscamos, assim, 
preservar a consistência de in-
formações importantes para a 
supervisão da CVM, e em um 

formato e abordagem escala-
dos e o mais informatizado 
possível”, destaca Daniel Ma-
eda, Superintendente da SIN/
CVM.

O Informe Trimestral re-
ferente ao 1º trimestre/2020, 
que deverá ser encaminha-
do até 15/5/2020, já deverá 
observar o novo modelo. A 
CVM acrescentou no ofício 
que a área técnica da autar-
quia, com alguma frequên-
cia, tem observado erros de 
diversas naturezas no pre-

enchimento do Informe Tri-
mestral de FII. ´

“Ressaltamos que o cor-
reto preenchimento de todos 
os campos do Informe Tri-
mestral de FII insere‐se no 
dever de diligência exigido 
dos administradores de fun-
dos de investimento em ge-
ral. A CVM solicita especial 
atenção dos administradores 
de FII para que sempre reali-
zem o correto preenchimen-
to de todos os campos do In-
forme Trimestral”.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4

Ata de AGE realizada no dia 30/12/2019. 1. Hora, Local e Data: Às 17h do 
dia 30/12/2019, na sede social, na Avenida Dr. José Alves de Azevedo nº 233, 
Centro, Campos dos Goytacazes, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais 
de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no 
dia 18/12/2019 na página 8, dia 19/12/2019 na página 6 e no dia 20/12/2019 
na página 7 e no Jornal Monitor Mercantil, no dia 18/12/2019 na página 
4, dia 19/12/2019 na página 3 e no dia 21/12/2019 na página 6. 3. Mesa:
Presidente: Cláudio Bechara Abduche; Secretário: Marcelo Augusto Raposo 
da Mota. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Foram tomadas as seguintes 
deliberações, observados os impedimentos legais, com a acionista presente 
representando 94,98% do capital social votante: 4.1. Aprovar a transferência 
no valor de R$ 10.000.000,00, da conta de “reserva de retenção de lucros” 
para a conta de “dividendos a distribuir”, ocorrida nesta data; 4.2. Aprovar o 
aumento de capital social da Companhia, em R$ 15.000.000,00, mediante 
capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, conforme balanço 
patrimonial levantado em 30/11/2019, sem emissão de novas ações, ocorrido 
nesta data; 4.3. Em razão do acima deliberado, o capital social da Companhia 
passa de R$ 90.500.000,00 para R$ 105.500.000,00, passando o caput do 
art. 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 105.500.000,00, 
dividido em 8.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.670 
ações ordinárias e 5.330 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a 
forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, 
aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Cláudio Bechara Abduche, Presidente; 
Marcelo Augusto Raposo da Mota, Secretário; Saneamento Ambiental Águas 
do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro 
próprio. Campos dos Goytacazes, 30/12/2019. Cláudio Bechara Abduche 
- Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota - Secretário. Jucerja nº 
3844336 em 31/01/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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O’BRIEN’S DO BRASIL CONSULTORIA EM EMERGÊNCIAS
 E MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ/MF nº 14.532.052/0001-13 - NIRE 33.3.0030033-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORIDNÁRIA REALIZADA EM 
15/01/2020. 1. Data, Hora e Local: Em 15/01/2020, às 11h, na sede da Cia., 
na Rua da Glória, nº 122, 10º andar, Glória, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.241-
180. 2. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, em decorrência de 
estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:
Presidente: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Secretária: Maria Cristina 
Pantoja da Costa Faria. 4. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando 
início à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, o que segue: 4.1 Aprovar a reeleição, para os cargos 
do Conselho de Administração da Cia., com mandato de 2 anos, a contar 
do dia 30/01/2020, dos Srs.: (a) Tim Decker Whipple, cidadão americano, 
casado, empresário, portador do passaporte Norte-americano nº 531139424, 
com endereço profissional na 1201 15th Street NW, sala 600, Washington, 
DC, 20005, Estados Unidos da América e (b) Gregory Paul Fenton, cidadão 
americano, casado, empresário, portador do passaporte Norte-americano nº 
483556561, CPF nº 062.051.597-08, com endereço profissional na 1201 15th 
Street NW, sala 600, Washington, DC, 20005, Estados Unidos da América; (c)
o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro 
naval, portador da carteira de Identidade 1988103778 emitida pelo CREA-RJ 
e do CPF/MF 805.926.197-53, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, 
Rua Timóteo da Costa nº 1033, bl.03, cob. 03, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP: 22.450-130, os quais declararão, em documento apartado, conhecer 
plenamente a legislação, preencherem todos os requisitos legais para o 
exercício do cargo para os quais foram eleitos e não estarem incursos em 
nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade 
mercantil e/ou administrar sociedades mercantis. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Rio 
de Janeiro, 15/01/2020 Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - 
President/Presidente. Maria Cristina Pantoja da Costa Faria - Secretary/
Secretária. Acionistas Presentes: O’Brien’s Response Management 
LLC. Por: Maria Cristina Pantoja da Costa Faria - Attorney-in-fact - 
Procuradora. OceanPact Serviços Marítimos S.A. Por: Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade e Cargos: Chief Executive Officer - Diretor Presidente.
Environpact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Por:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Manager - Administrador. Jucerja
nº 3845285, em 03/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA DISTRIBUIDORA 
DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), a se realizar no próximo dia 29 de abril de 2020, às 10h 
(dez horas), em primeira convocação, no endereço Av. Presidente Vargas, 
nº 1001, 9º andar, sala 901 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: 1. Exame e aprovação do Relatório da Administração, 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras auditadas de 
2019, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer 
dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal;  
2. Aprovação da Distribuição de Resultados de 2019; 3. Eleição dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia e do Presidente do órgão;  
4. Instalação e Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e 
5. Fixação da remuneração da administração da Companhia e do Conselho 
Fiscal. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na 
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme 
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à 
AGO munidos de instrumento de procuração. O percentual mínimo de 
participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto 
múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

Even - RJ 09/11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.209.152.661 - CNPJ/ME nº 14.883.161/0001-85

Extrato da 16ª Alteração do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da Socieda-
de, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital so-
cial, de R$ 103.517.793,00 para R$ 76.999.200,00, sendo a redução de R$ 
26.518.593,00, dos quais R$ 3.518.593,00  se referem a compensação de 
prejuízo, e a qual é realizada mediante a redução proporcional do número 
de quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em atendimento 
ao disposto na Cláusula 6.25.2, item (i) do Instrumento Particular de Escri-
tura da 13º (Décima Terceira) Emissão de Debêntures, para Colocação Pri-
vada, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária a Ser Convo-
lada em Espécie Com Garantia Real, da Even Construtora e Incorporadora 
S.A (“Escritura de Emissão”), celebrada em 02/08/2019, com uma cópia de-
vidamente arquivada na sede da Sociedade, todos os recursos decorrentes 
da redução de capital ora aprovada serão destinados integralmente à Con-
ta Centralizadora da Debenturista, para que sejam utilizados para Amortiza-
ção Antecipada. Desta forma, a redução de capital ora aprovada não produ-
zirá qualquer efeito de geração de caixa para as Sócias, mas sim, os recur-
sos que seriam transferidos para as Sócias serão integralmente utilizados 
para a Amortização Antecipada das Debêntures, nos termos da Escritura de 
Emissão, em nome e por conta da Sócia Even Construtora e Incorporadora 
S.A.. A Debenturista comparece ao presente ato como interveniente da ope-
ração acima, para seu conhecimento e em manifestação de concordância 
com os seus termos, assim como do  el cumprimento da Escritura de Emis-
são e demais documentos relacionados à esta operação. A sócia Evenpar 
Participações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a 
devolução de capital ora aprovada, sendo certo que não receberá qualquer 
reembolso decorrente da restituição das quotas. A redução implicará a dimi-
nuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de 76.999.200 
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. As sócias aprovaram, 
por votação unânime, sem ressalvas, as contas dos administradores, incluin-
do as demonstrações  nanceiras, o balanço patrimonial e as demonstrações 
de resultados referentes ao exercício social de 2019, equivalente em moeda 
corrente nacional a prejuízo de R$ 3.518.593,00. Em seguida, foi aprovada 
a Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 06/04/2020. Sócias: 
Even Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Socie-
tárias Ltda. Interveniente anuente: True Securitizadora S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 NIRE: 33300031359

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, 
ficam convocados os acionistas da WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, que se realizará às 17h00min do dia 30 de abril de 2020, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas dos Administra-
dores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e Votar o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; Item 3: Examinar e 
Votar Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 
de dezembro de 2019, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre 
o lucro líquido ajustado do exercício de 2019, no valor de R$ 12.277.955,48, 
(doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta e oito centavos) que corresponde a R$ 0,31975 por ação ON 
e R$ 0,35172 por ação PN, a serem distribuídos aos acionistas, conforme 
Proposta da Administração; Item 4: Considerando o estado de calamidade 
pública decorrente da COVID-19, a Administração, com base no § 3º, do 
art. 205, da Lei 6.404/76, propõe à Assembleia Geral que o pagamento de 
dividendos seja efetuado até a data limite de 31 de dezembro de 2020, ca-
bendo a Administração determinar a data de pagamento dentro do exercício 
social do ano de 2020; Item 5: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que 
comporão o Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para 
o mandado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021; Item 6:
Fixar em até R$822.000,00 (oitocentos e vinte e dois mil reais) a verba média 
mensal para remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2020 a abril de 
2021; e Item 7: Eleição dos membros do Conselho de Administração para o 
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021. Informa-
ções Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada 
pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital 
social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo 
para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por 
cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia 
para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia, na rede mundial de computadores no website da empresa 
(www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações previstas 
neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também, o 
Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o 
voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras 
estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o 
acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há 
menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos 
de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade 
da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita ob-
servância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das 
exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação de 
exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma: 
1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim 
de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para 
Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários 
para Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem 
a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 13 de 
abril de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - 
Presidente do Conselho de Administração.

Bancos devem fazer um fundo emergencial
Presidente da 
Câmara diz 
que setor pode 
colaborar de 
forma mais ativa

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, acredita 
que, se todos os bancos pú-
blicos e privados compu-
sessem um fundo emergen-
cial sinalizaria um “ótimo 
apoio” do sistema finan-
ceiro ao combate à crise do 
coronavírus.

Ele voltou a propor, nesta 
segunda-feira uma abertura 
de linha de crédito para ga-
rantir a solvência de hospi-
tais de médio e pequeno por-
te, já que todo o sistema de 
saúde vai ser impactado pela 
crise. Também destacou que 
grandes redes têm recursos e 
hospitais públicos, como as 
Santas Casas, têm linhas de 
financiamento, segundo in-

formação da agência Câma-
ra de Notícias.

Para Maia, a sociedade 
entende que os bancos nun-
ca participam dos momen-
tos de crise no país e que 
sempre querem ter lucro e 
resultados positivos em to-
das as situações. Maia par-
ticipou de uma live com o 
presidente da Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban), Isac Sidney, nesta 
segunda-feira. 

“É importante que os ban-
cos tenham transparência e 
mostrem para a sociedade o 
que estão fazendo e que po-
dem colaborar muito, tantos 
os públicos quanto os pri-
vados. Temos uma crise de 
liquidez em muitos setores, 
como os hospitais médios e 
pequenos, as empresas aé-
reas e de transporte urbano, 
por exemplo. O setor bancá-
rio pode e deve ter um papel 
fundamental e devem cola-
borar de forma mais ativa”, 
afirmou Rodrigo Maia.

 “Seria importante que o 
sistema financeiro tivesse 
uma linha de crédito para 

esses hospitais, porque está 
tudo parado, esperando a 
chegada dos pacientes com 
coronavírus, mas eles têm 
que ter condição de pagar 
salários”, propôs Maia.

Liquidez

Maia destacou que a cri-
se atual impacta a atividade 
econômica real e pode conta-
minar a liquidez das famílias 
e das empresas. Segundo ele, 
é preciso que o governo ga-
ranta que a liquidez chegue 
a toda sociedade. “A gente 
sabe que há apoios pontu-
ais, mas as pessoas batem na 
porta do banco e as respostas 
são diferentes do que estão 
sendo prometidas”, disse.

De acordo com o presi-
dente da Câmara, ainda há 
algumas demandas que pre-
cisam ser atendidas, mas co-
brou que haja um papel do 
governo nessa negociação.

“Tem muita demanda de 
microcrédito, muitas pes-
soas no crédito consignado, 
tem uma demanda das em-
presas médias e grandes de 

liquidez, mas isso depende 
de uma negociação com o 
governo”, afirmou.

Próximos passos

As ações do Governo Fe-
deral e os próximos passos do 
Congresso Nacional frente à 
pandemia de Covid-19 foram 
alguns dos temas debatidos 
pela Associação Brasileira da 
Indústria do Trigo (Abitrigo) 
e o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, em 
videoconferência realizada 
nesta segunda-feira. 

Durante a reunião online, 
Rodrigo Maia respondeu al-
gumas perguntas feitas por 
associados da entidade sobre 
ações para auxiliar o mer-
cado neste momento e para 
retomada da economia após 
a pandemia. “O presidente 
da Câmara foi muito franco 
e direto ao responder as per-
guntas dos associados”, ava-
liou o presidente-executivo 
da Abitrigo, Rubens Barbo-
sa, que moderou o encontro.

Dentre as ações destaca-
das por Maia estão as con-

versas com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
e com o Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, que 
visam avançar as discussões 
sobre o projeto emergencial 
de socorro aos Estados e mu-
nicípios, que pode ser vota-
do esta semana pela Câmara. 

“A nossa proposta está 
preocupada com as urgên-
cias dos municípios e dos 
estados, que é garantir pre-
visibilidade da arrecada-
ção. E isso só a União pode 
garantir”, explicou o pre-
sidente, que também men-
cionou diálogo entre os três 
poderes para ampliar a lista 
de trabalhadores informais 
beneficiados com a renda 
emergencial de R$ 600,00, 
dentre os quais trabalhado-
res rurais.

Ainda durante a video-
conferência, Rodrigo Maia 
defendeu uma profunda re-
forma do Estado, a qual, se-
gundo ele, será o grande de-
safio na segunda fase, após 
a pandemia. “O Estado ga-
nhou um papel ainda maior 
do que imaginávamos há três 

meses. Temos que trabalhar 
com cuidado para que sua 
atuação seja para reduzir a 
desigualdade e melhorar a 
condição de todos, incluindo 
a retomada da atividade eco-
nômica”, enfatizou.

Redução de salários

Questionado sobre uma 
possível redução salarial 
por parte dos três Poderes, o 
presidente da Câmara se po-
sicionou a favor da medida, 
mas enfatizou que essa dis-
cussão deve incluir o Exe-
cutivo e Judiciário e não ter 
demagogia. “Essa ação só 
terá eficácia se todos apli-
carem juntos. Se o Governo 
Federal mandar esta propos-
ta colocaremos em votação 
rapidamente”, afirmou.

Ao final da reunião, quan-
do questionado pelo pre-
sidente da Abitrigo sobre 
quem irá pagar a conta da 
reconstrução do país, Maia 
afirmou que ela será pesa-
da e que todos devem estar 
preparados para assumir sua 
parte neste processo.

Itaú Unibanco doa R$ 1 bi para o combate ao coronavírus
O banqueiro Candido 

Bracher, presidente do 
Itaú Unibanco, fez uma 
radiografia sobre o que re-
presenta para a instituição 
a pandemia do coronaví-
rus. Em uma live, reali-
zada para a imprensa, que 
reuniu o executivo e o di-
retor de investimentos do 
banco, Claudio Sanches, 
foi apresentado o cenário 
atual do país e os impactos 
que a pandemia causará no 
setor financeiro.

A instituição - que apu-
rou em 2019 lucro líquido 
recorrente de R$ 28,4 bi-
lhões, com retorno sobre o 
patrimônio de 23,7% - ao 
anunciara a doação de RS 

1 bilhão vira a responsável 
pelo maior valor destinado 
por uma instituição priva-
da,, até o momento, para o 
combate do coronavírus no 
país.

Bracher, que é formado 
em administração de em-
presas, disse que esta crise é 
diferente das demais por ser 
de saúde: além do campo 
financeiro, impacta na pro-
dução, nas lojas e nos ser-
viços, em uma interrupção 
inédita de faturamento. “O 
setor, que sempre foi objeto 
da crise, hoje é chamado e 
tem que ser parte da solu-
ção”, pontuou.

O diretor-geral do Hos-
pital Sírio Libanês, Pau-

lo Chapchap, que lidera o 
grupo formado pelo Itaú 
Unibanco na iniciativa “To-
dos pela Saúde”, afirmou 
em uma reportagem que o 
objetivo do grupo e da do-
ação de R$ 1 bilhão feita 
pela banco privado é para 
ajudar o governo federal e 
o sistema público de saúde 
a implementar medidas no 
combate à covid-19.

Bracher explicou que 
a ação não foi combinada 
com o Ministério da Saúde 
ou com o governo. “Trata-
se de uma iniciativa de 
solidariedade”, explicou. 
Segundo ele, a proposta é 
contribuir para combater 
a pandemia nas diferentes 

classes sociais e apoiar as 
iniciativas da saúde públi-
ca.

Segundo Chapchap, en-
tre as propostas de traba-
lho estão tentativas de uma 
ampla testagem de pessoas 
no país para que a atividade 
econômica possa ser reto-
mada com segurança.

Projeção

Sobre o panorama eco-
nômico pós crise, Bracher 
contou que Mário Mesqui-
ta, economista-chefe do 
Itaú Unibanco, desenhou 
dois cenários. Um mais 
otimista, com um possível 
fim da quarentena em 14 

de abril e recuperação de 
100% no terceiro trimestre 
e recuo do PIB de 0,5%. E 
um cenário mais pessimista, 
com quarentena indo até 26
de maio, com uma recupe-
ração de 25% no terceiro 
trimestre e o PIB com baixa 
de 6,4%. Apesar da incerte-
za, Candido considera que 
dificilmente teremos uma 
queda menor que 2,5%.

Bracher considera que 
o setor financeiro tem três 
papéis: permanecer sólido, 
permitir às pessoas faze-
rem transações e irrigar 
a economia. O primeiro 
já vem desde 2008, quan-
do os bancos passaram a 
se capitalizar mais. Isso, 

hoje, leva as pessoas a 
confiarem que seus recur-
sos estão sendo bem guar-
dados nos bancos. 

O segundo papel requer 
fornecer canais digitais para 
que as transações sejam fei-
tas de casa e mantendo tam-
bém agências abertas, para 
quem não tem essa possi-
bilidade. E o terceiro papel 
envolve a rolagem de ven-
cimentos, ou, por exemplo, 
quando o Banco Central 
insistiu que os bancos com-
prassem os títulos de quem 
quis resgatar investimentos 
nesta crise. “E é fato que 
não houve fundo que tenha 
dito que o cliente não pode-
ria resgatar”, conclui.
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1 - Contexto Operacional: A Construtora Queiroz Galvão S.A., no exercício 
de 2019, desenvolveu regularmente suas atividades, promovendo as 
operações financeiras e securitárias inerentes à natureza dos seus serviços, 
atuando na indústria da construção civil, preponderantemente, nos segmentos: 
metroviário, de usinas hidrelétricas e barragens, executando pontes, túneis, 
viadutos e estradas. CQG Brasil: No ano de 2019 foram iniciados o contrato 
do Arco da Inovação em São José dos Campos (SP) e o contrato para 
execução da Ponte sobre o Rio São Jorge, em Santos/SP, além da 
continuidade dos serviços de macrodrenagem pluvial de Natal (RN) e de 
ampliação da infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro. Diversos contratos 
de serviços permaneceram em execução durante o período de 2019 nos 
segmentos de obras de infraestrutura rodoviária e mobilidade urbana, tais 
como: a Duplicação da Rodovia dos Tamoios (SP), com alta complexidade 
executiva, a Ponte sobre o Rio Guaíba (RS), o Complexo Viário Gal Costa 
(BA), Monotrilho Leste (SP) e a implantação do BRT Transbrasil - Avenida 
Brasil (RJ), assim como os contratos de melhorias urbanas: a execução dos 
serviços de reparação da calha do Rio Ipitanga, na região metropolitana de 
Salvador (BA) e a execução de macrodrenagem pluvial na cidade de Natal 
(RN), obras de significativa importância no combate às enchentes. Destacam-
se também os contratos de ampliação da infraestrutura hídrica no estado da 
Paraíba, como a execução do trecho norte da Transposição do Rio São 
Francisco e as obras do Canal de Acauã, além da participação na construção 
do complexo hidrelétrico de Belo Monte, no estado do Pará. CQG Internacional: 
Em Honduras, a empresa concluiu em julho de 2019 as obras de construção 
da rodovia chamada de “Canal Seco”. O projeto está em fase de entrega/
recepção pelo cliente. O empreendimento com 46 km de extensão em pista 
dupla de concreto asfáltico, contempla 10 pontes com longitudes entre 15m e 
90m, e 1 Intercambiador. Essa rodovia faz parte do Corredor Logístico que 
une Puerto Cortés a principal infraestrutura portuária de Honduras, na costa 
Atlântica, com o porto de El Salvador, La Unión, no Pacífico.  O novo corredor 
dará mais autonomia para transporte de mercadorias entre os países. Ainda 
em Honduras, concluímos o escopo inicial contratado das obras para a 
Reabilitação da Estrada Los Ranchos – El Florido. Está em fase de negociação 
de um aditivo no valor de USD 4 milhões de obras adicionais ao projeto inicial. 
O empreendimento com extensão de 36,6 km, previa a reciclagem do 
pavimento existente, a construção de novos pavimentos em concreto, 1 ponte 
e muros de terra armada para estabilização de falhas. O projeto foi desenhado 
para aumentar o fluxo comercial entre Honduras e Guatemala e turístico na 
região de Copán Ruinas. Conta com financiamento dos Bancos Europeu de 
Investimento e do Banco Centro-americano de Integração Econômica. Na 
Argentina, a CQG com participação de 65% constitui um consórcio com a 
empresa local Centro Construciones, o qual já apresenta uma evolução com 
a mobilização ao longo do primeiro semestre de 2019, de 4 das 5 Dragas 
necessárias a realização do projeto. A obra de “Ampliación de la capacidad del 
Río Salado” no valor total de USD 124 MM, contempla o melhoramento das 
secções do Rio Salado nas imediações da cidade de Roque Perez, mediante 
escavação por dragagem, com o objetivo de garantir a capacidade de 
condução fluvial para uma recorrência de 10 anos, em extensão total de 26,64 
Km, o projeto conta com o financiamento do Banco Mundial. No Paraguai, a 
empresa, através do Consórcio do Corredor Rodoviário Bioceânico, firmado 
com a construtora paraguaia, Ocho A SA, ambas com 50% de participação, 
atingiu um avanço de 9% das obras de construção no valor total de USD 443 
milhões. A estruturação financeira desse projeto teve seu closing no início do 
mês de maio, com a emissão de Bonds do Governo Paraguaio estruturado 
com o UBS Securities LLC, incluindo ainda uma importante e ativa participação 
de Bancos Locais (Banco Nacional de Fomento, Sudameris Bank, Banco 
Regional y Banco Atlas), com um empréstimo rotativo de mais de USD 40 
milhões. O projeto cruzará a região do Chaco e unirá Loma Plata (coração do 
Chaco) e Carmelo Peralta, na fronteira com o Brasil. Este trecho tem extensão 
de 277 quilômetros, com duas pistas de rolamento em concreto asfáltico, e 
plataforma de 12m. A nova rota ajudará na comunicação entre Brasil, Paraguai 
e Chile, permitindo a saída para o mar das exportações do Paraguai através 
da zona franca no porto chileno de Antofagasta. No Peru, está em fase de 
conclusão os aditivos contratuais da obra de Llocllamayo com solução para 
setores críticos da Concessão da Interoceânica, que consiste em variante pela 
margem direita do Rio San Gaban, no KM 295, com 2 pontes tipo arco 
atirantado, cerca de 1 km de via asfaltada, obras de drenagem e proteção para 
pontes, e no KM 240, composto por 4 pontes com extensão total de 225m. 
Ainda no Peru, em janeiro de 2019 foi recebido o adiantamento para 
construção do Túnel Ollachea, compreendido no Tramo 4, setor crítico do Km 
231 + 700 até o Km 232 + 800 da Rodovia Interoceânica, pelo valor total de 
USD 52 MM e participação da CQG de 33%. Estamos em fase de obtenção 
das licenças ambientais, atualmente o projeto foca no detalhamento dos 
projetos de engenharia. Ainda em fase de contratação, para construção em 
Gana, de 3 pontes com estrutura extradossada de aproximados 780 metros 
no total, denominadas: Buipe, Yapei e Daboya (Lotes 1, 2 e 3 respectivamente). 
O valor do projeto é de USD 96 MM. O projeto promoverá a conexão, a partir 
da rodovia nacional N10, da região de Kumasi (um importante polo ao norte de 
Gana) com o extremo norte do país, permitindo o escoamento de bens, 
fluidificando esta rota comercial e permitindo o deslocamento dos habitantes 
de maneira segura. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos 
contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. A preparação das demonstrações contábeis 
de acordo com as normas IFRS e as normas CPC exigem que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. Em atendimento ao 
CPC 36, as demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas e estão 
disponíveis aos interessados na Companhia. As demonstrações contábeis 
foram aprovadas para publicação pela Administração em 25 de março de 
2020. 3 - Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em 
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Caixa e 
equivalente de caixa: Representam os recursos da companhia, sem 
restrições para uso imediato, na movimentação das operações da empresa, 
incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e as aplicações financeiras 
de liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a valor justo 
por meio dos resultados disponíveis para negociação, e estão registrados pelo 
valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de 
encerramento das demonstrações contábeis apurados pelo critério pró-rata 
que equivalem aos seus valores de mercado. b) Títulos e valores mobiliários: 
Os ativos financeiros da companhia estão classificados como ativos financeiros 
a valor justo e por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial 
a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidas na 
demonstração do resultado. Os ativos financeiros da companhia incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e títulos e valores 
mobiliários. c) Ativos financeiros (incluindo recebíveis): Um ativo financeiro 
não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data 
de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido 
perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável 
se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

construtora queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
da Construtora Queiroz Galvão S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores 
de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

7 - Impostos e Contribuições a Recuperar
2019 2018

IRRF a compensar (a) ................................................. 1.353 16.347
IRPJ a recuperar (b) .................................................... 43.422 25.333
CSLL a recuperar (b) ................................................... 1.294 1.389
INSS a compensar ...................................................... 17.617 5.087
ISS a compensar ......................................................... 4.140 5.973
ICMS a recuperar ........................................................ 5.683 5.740
PIS/COFINS a compensar .......................................... - 29
Reintegra – Lei 12.546/11 ........................................... 13.387 (6.012)

86.896 53.886
a) IRF a compensar – refere-se basicamente a Imposto Renda Retido na Fonte 
de aplicações financeiras e de outras retenções. b) IRPJ/CSLL a recuperar – 
refere-se basicamente ao Imposto de Renda e Contribuição social retidos na 
fonte sobre os faturamentos da Companhia contra seus clientes, e o Imposto 
de Renda pago no exterior por coligada/controlada investida pela Companhia. 
Este último só é utilizado para compensação quando da adição ao Lucro Real 
do resultado tributável das investidas no exterior, conforme legislação vigente.
8 - Outras Contas a Receber

2019 2018
Despesas Antecipadas ................................................ 14.546 14.641
Adiantamento funcionário ............................................ 12.326 10.709
Cauções ...................................................................... 2.807 2.823
Outros  ......................................................................... 344 4.766

30.023 32.939
9 - Participações em Sociedades Controladas e Coligadas: Durante o 
exercício de 2019 a Companhia registrou (R$ 74.258), e R$ 217.323 em 2018 
de equivalência patrimonial. O quadro abaixo apresenta a composição do saldo 
do Investimento em controladas, coligadas e empreendimentos controlados 
em conjunto. Os investimentos apresentavam a seguinte composição:

2019 % 2018 %
Constructora Recife S.A.C. ............... 22.311 100,00 22.479 100,00
Constructora SUR S.A....................... 157 33,33 110 33,33
Operadora SURPERU S/A ................ 7.252 33,33 8.233 33,33
Intersur Concesiones S.A. ................. 19.726 33,33 17.167 33,33
Construtora Queiroz Galvão S.A. – 
Sucursais no exterior ....................... 669.196 100,00 475.103 100,00

RIG Oil & Gás Contractors ................ 3.110 25,48 3.168 25,48
QGI Oil & Gás Contractors ................ 64.823 80,00 61.056 80,00
Quebec – Constr., Montagem e 
Transp. de Estruturas Ltda. .............. - 65,00 17 65,00

LOCAV Locadora Ltda. ..................... 17.637 50,00 16.829 50,00
Queiroz Petro S.A.............................. 83 40,59 106 40,59
QUIP S/A ........................................... 4.590 29,75 6.215 29,75
Transportadora Guarany Ltda ........... 6.130 100,00 6.743 100,00
Queiroz Galvão ZCS 
Desenvolvimento Imobiliário S/A ..... 20.868 25,00 20.824 25,00

QGI Brasil S/A ................................... 107.017 78,12 106.404 78,12
NEDL Dutos do Nordeste .................. 1.130 14,61 1.019 14,61
Queiroz Galvão Mineração S/A ......... 33.120 100,00 40.220 100,00
Agropecuário Rio Arataú S.A. ........... 6.889 100,00 9.066 100,00
Guarany Siderurgia e Mineração S.A. .. 171.558 100,00 177.929 100,00
Frontis Construções e Montagens Ltda 113 100,00 119 100,00

1.155.710 972.807
a) As Provisões para Perda em Investimento apresentavam a seguinte 
composição em 2019 e 2018:
Investidas 2019 2018
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Líbia ............. (53.274) (43.295)
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Bolívia .......... (2.045) (253)
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Venezuela .... (214) (183)
Quebec – Fábrica de Montagens ................................ (3) -
Construtora Queiroz Galvão – Sucursal Panamá ....... (39) -
Consórcio Corredor Vial Bioceanico............................ (1.309) -
Queiroz Galvão Construccion Colômbia ..................... (7) (20)

(56.621) (43.751)
• Sucursal Líbia: Em 2011, as atividades da Companhia foram suspensas 
na Líbia em função da guerra civil que se instaurou naquele país. Com o fim 
dos conflitos em 2014 a Companhia vinha negociando com o novo governo 
a retomada das operações. Apesar de todos os esforços da Companhia em 
negociar a reativação das atividades, o cenário vem se mostrando cada vez 
mais complexo e por isso a Administração entendeu que no curto prazo 
as perspectivas são baixas para se efetivar tal retomada nos negócios. 
Assim, para melhor evidenciação desta situação em suas demonstrações 
financeiras, a Companhia realizou uma provisão para perda em investimentos 
no valor de R$ 286 milhões, que representavam o patrimônio líquido negativo 
da Sucursal em 31/12/2017. Em 2019 houve uma liquidação parcial dos 
passivos, o que reduziu a provisão inicial para R$ 53 milhões.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve efeito 
negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de 
uma maneira confiável. d) Estoques: Os estoques são mensurados pelo 
menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é 
baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui gastos incorridos 
pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação e outros 
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. e) 
Imobilizado: Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de 
aquisição ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos 
anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido 
da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável 
(impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente 
atribuíveis à aquisição de um ativo. Quando partes de um item do imobilizado 
têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de 
um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos 
da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras 
receitas/despesas operacionais no resultado. Os itens do imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil 
econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados 
a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em 
caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é 
finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos de depreciação, 
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas 
contábeis. f) Ativo intangível: É representado por gastos com aquisição de 
Softwares e registro de logomarca, anteriormente registrados no grupo Ativo 
Imobilizado. g) Investimentos: Investimentos em controladas e coligadas, 
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em 
demonstrações Contábeis das Empresas investidas. Os resultados apurados 
estão demonstrados como resultado operacional na conta de resultado de 
equivalência patrimonial. Investimentos em entidades controladas e 
coligadas: Entidades controladas são aquelas que de forma direta ou indireta, 
a controladora exerce o poder de regular as políticas contábeis e operacionais, 
para a obtenção de benefícios de suas atividades normalmente acompanhadas 
de uma participação de mais do que a metade dos direitos de voto (capital 
votante). Coligadas são investimentos onde a companhia tem o poder de 
exercer uma influência significativa, mas em que não detém o controle ou o 
controle conjunto através da participação nas decisões financeiras e 
operacionais da Companhia. O uso do método da equivalência patrimonial é 
suspenso a partir da data em que a Companhia deixar de ter influência 
significativa sobre a coligada. h) Imposto de renda e contribuição social: A
empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do 
imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a 
duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 9% sobre o 
lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. i) Receitas 
diferidas: Em atendimento à Lei nº 11.638/07, o resultado das obras de curto 
prazo (anteriormente classificado como Resultado de Exercícios Futuros) está 
registrado em Receitas Diferidas. O reconhecimento em conta de resultado é 
feito por ocasião do encerramento da obra. j) Provisões: Uma provisão é 
reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma 
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, 
e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros 
esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de 
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 
passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. k) 
Contratos de construção: A receita do contrato compreende o valor inicial 
acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de solicitações 
adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, na condição 
em que seja provável que elas resultem em receita e possam ser mensuradas 
de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de construção possa 
ser estimado de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no 
resultado na medida do estágio de conclusão do contrato. Despesas de 
contrato são reconhecidas quando incorridas, a menos que elas criem um 
ativo relacionado à atividade do contrato futuro. O estágio de conclusão é 
avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. Quando o 
resultado de um contrato de construção não pode ser medido de maneira 
confiável, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos custos 
reconhecidos na condição de que os custos incorridos possam ser 
recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no 
resultado. Em 2016, o CPC emitiu o CPC 47 (IFRS 15) Receita de Contrato 
com Cliente. O novo pronunciamento contábil que trata do reconhecimento de 
receita, com aplicação inicial a partir de 1° de janeiro de 2018. A Administração 
da Companhia avaliou essa nova norma e concluiu não haver impacto 
relevante sobre o patrimônio da Companhia. l) Apuração do resultado: As
receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e 
despesas são reconhecidos pelo regime de competência do exercício. m) 
Arrendamento Mercantil: Em 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o CPC 
06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil, em substituição à versão 
anterior da referida norma (CPC 06 (R1)), estabelecendo os princípios para o 
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e introduzindo um modelo único de contabilização de 
arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário 
reconhece um ativo de direito de uso, que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado, em contrapartida de um passivo de arrendamento, que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A 
norma incluiu duas isenções de reconhecimento para os arrendatários: 
arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo (ou 
seja, arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). A Cia. não identificou 
efeitos nas demonstrações financeiras como consequência da aplicação 
desta norma.
4 - Caixa e Equivalente de Caixa e Aplicações Financeiras
a) Caixa e equivalente de Caixa 2019 2018
 Caixa ............................................................................ 101 72
 Depósitos bancários à vista.......................................... 3.229 12.322

3.330 12.394
b) Títulos e valores mobiliários 
 Fundo de investimento – renda fixa (i) ......................... 44.338 65.700

47.668 78.094
(i) As aplicações financeiras refere-se a instrumentos de renda fixa (operações 
compromissadas e CDBs), remunerados em média à taxa de 98,5% do CDI.
5 - Clientes: Os registros contábeis do Contas a Receber da sociedade 
são efetuados de acordo com o regime de competência dos exercícios, 
incluindo as medições de serviços a faturar, cujos custos correspondentes 
já transcorreram até a data do balanço. a) Contas a Receber Longo Prazo: 
Os valores reconhecidos (R$ 602 milhões) são representados integralmente 
por ações transitadas em julgado e constituídos, portanto, por precatórios 
devidamente inscritos e execuções judiciais. 6 - Estoques: Em 31 de 
dezembro de 2019 e 2018 o saldo de estoques é composto como segue:

2019 2018
Almoxarifado................................................................ 6.478 11.335
Material para revenda.................................................. 3.668 33.999
Outros .......................................................................... 1.885 1.124

12.031 46.458

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício ....................... (268.629) 69.322

Ajustes por:
Depreciação ............................................................. 16.852 35.544
Renda de Investimento (Equivalência Patrimonial) . 74.258 (217.323)
Resultado líquido financeiro ..................................... 190.043 230.120
Valor residual do imobilizado baixado ..................... 7.009 21.517

Lucro ajustado ............................................................ 19.532 139.180
Variações nos ativos e passivos operacionais:

(Aumento) diminuição no contas a receber ............. 87.023 75.422
(Aumento) diminuição nos estoques ........................ 34.427 14.702
(Aumento) diminuição em impostos a compensar ... (33.010) 70.837
(Aumento) diminuição de outras contas a receber .. 20.621 44.677
(Aumento) diminuição em partes relacionadas  ....... (250.251) 751.276
Aumento (diminuição) em fornecedores a pagar ..... (37.725) 7.871
Aumento (diminuição) salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar ..................................... (92.946) (15.985)
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar .... 3.636 (1.023.246)

Caixa proveniente das operações .............................. (248.694) 64.734
(-) Juros pagos ......................................................... (422.302) (458.714)

Recursos líquidos usados nas atividades operacionais (670.996) (393.980)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:

(-) aquisição de ativo imobilizado e intangível ......... (4.444) (25.335)
(-) aquisição de controlada (líquido do caixa 

incluído na aquisição) ............................................ (244.291) 208.619
Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. 119 119
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior .. (9.402) (143.234)
Juros recebidos ........................................................ 232.259 228.594

Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades 
de investimento ........................................................ (25.760) 268.763

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de Capital AGE 17 dez 2019 .................... 683.462 -
Recebimento (pagamento) de empréstimo/

financiamento ........................................................ (17.131) 119.876
Recursos líquidos gerados nas atividades do 

financiamento ........................................................... 666.331 119.876
Redução do caixa e equivalentes de caixa ................ (30.425) (5.341)
Demonstração da redução do caixa e equivalentes 

de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 78.093 83.434
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício .. 47.668 78.093

Redução do caixa e equivalentes de caixa ................ (30.425) (5.341)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  ..................... 4.a 3.330 12.394
Títulos e valores mobiliários  ........................ 4.b 44.338 65.700
Contas a receber de clientes  ....................... 5 788.120 1.074.705
Estoques  ...................................................... 6 12.031 46.458
Imposto a compensar ................................... 7 86.896 53.886
Outras contas a receber ............................... 8 30.023 32.939

964.738 1.286.082
Não Circulante

Realizável a longo prazo 
Títulos e valores mobiliários ........................ 16.322 28.741
Contas a receber de clientes  ...................... 5 601.691 402.128
Dépositos Judiciais ...................................... 62.233 67.517
Outras contas a receber .............................. - 1

680.246 498.387
Investimentos

Coligadas e controladas  .............................. 9 1.155.710 972.807
Outros investimentos .................................... 3.821 3.821

Imobilizado  .................................................... 10 128.926 148.230
Intangível  ....................................................... 11 32.462 32.575

2.001.164 1.655.820
2.965.903 2.941.902

Passivo Nota 2019 2018
Circulante

Fornecedores ................................................. 59.895 97.620
Financiamentos  ............................................. 12 9.041 183.266
Obrigações fiscais, salários e encargos sociais 14 76.555 55.518
Outras contas a pagar ................................... 16 75.532 71.325

221.023 407.729
Não Circulante

Financiamentos  ............................................. 12 863.973 706.879
Obrigações fiscais e sociais ........................... 14 27.899 33.917
Partes relacionadas  ...................................... 13 139.862 390.113
Contingências  ............................................... 15 71.882 68.559
Provisão para perda em Investimento  .......... 9.a 56.621 43.751
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.490 109.455
Receitas diferidas  ......................................... 8.898 12.793

1.170.625 1.365.467
Patrimônio líquido

Capital social  ................................................. 18 1.941.377 1.257.915
Reserva de capital ......................................... 751 751
Reserva de reavaliação ................................. 30.868 30.868
Reservas de lucros ........................................ 17 176.500 176.500
Prejuízos acumulados .................................... (460.616) (192.484)
Ajuste Avaliação Patrimonial ......................... (114.625) (104.844)

1.574.255 1.168.706
2.965.903 2.941.902

Nota 2019 2018
Receita operacional líquida ........................... 19 1.264.899 1.356.460
Custos dos serviços prestados...................... 20.a (1.146.065) (1.160.190)
Lucro bruto .................................................... 118.834 196.270
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas ........................... 20.b (133.456) (111.681)
Depreciações .............................................. (165) (257)
Despesas tributárias ................................... (1.166) (1.870)
Resultado de equivalência patrimonial  ...... 5 (74.258) 217.323
Outros resultados operacionais .................. 21 (60.227) 20.831

(269.272) 124.346
Receitas financeiras .................................... 22.a 232.259 228.594
Despesas financeiras .................................. 22.b (422.302) (458.714)

(190.043) (230.120)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 

e da contribuição social .............................. (340.481) 90.496
Contribuição social ...................................... (7.551) (11.874)
Imposto de renda ........................................ (29.324) (32.169)
Reversão do imposto de renda e 

contribuição social diferidos ..................... 108.727 22.869
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ............. (268.629) 69.322
Lucro líquido (prejuízo) por ação  .................. (0,18) 0,07

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício ....................................... (268.629) 69.322
Outros Resultados Abrangentes:
Itens a serem posteriormente reclassificados para 

o resultado
Ajuste de conversão de investimento no exterior .... (9.402) (143.234)

Resultado abrangente total ......................................... (278.032) (73.912)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reserva de 
capital Reserva

de reava-
liação

Reserva
de Lucro

Prejuízos
acumulados

Resultados
abrangentes

Ajuste de 
avaliação

patrimonial
Capital
social

Incentivos
fiscais

Lucros a 
realizar Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 ........................ 1.257.915 751 30.868 176.500 (262.304) (160.501) 199.270 1.242.499
Ajuste de Avaliação Patrimonial ............................. - - - - 498 - (379) 119
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior - - - - - (143.234) - (143.234)
Lucro líquido do exercício....................................... - - - - 69.322 - - 69.322
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ................... 1.257.915 751 30.868 176.500 (192.484) (303.735) 198.891 1.168.706
Ajuste de Avaliação Patrimonial ............................. - - - - 498 - (379) 119
Aumento de Capital AGE 17 dez 2019................... 683.462 - - - - - - 683.462
Ajuste de conversão de Investimentos no Exterior - - - - - (9.402) - (9.402)
Prejuízo do exercício .............................................. - - - - (268.629) - - (268.629)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................... 1.941.377 751 30.868 176.500 (460.616) (313.137) 198.512 1.574.255

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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construtora queiroz galvão s.a.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 33.412.792/0001-60

10 - Imobilizado
Vida útil 

Esti-
mada

(Anos)

2019 2018

Custo

Deprecia-
ção Acu-

mulada
Valor

Líquido
Valor

Líquido
Equipamentos de campo 5 416.049 (340.965) 75.084 84.521
Veículos .......................... 5 184.245 (182.031) 2.214 3.675
Edifícios .......................... 25 31.305 (18.329) 12.976 14.404
Equipamentos de 
informática ..................... 10 8.222 (7.908) 314 2.061

Equipamentos de oficina 10 37.326 (32.223) 5.103 7.773
Móveis e utensílios ......... 10 6.212 (5.542) 670 5.530
Terrenos ......................... - 29.048 - 29.048 29.047
Construções em 
andamento .................... - 3.348 - 3.348 935

Outras imobilizações ...... 10 726 (577) 149 284
716.481 (587.575) 128.926 148.230

11 - Intangível
2019 2018

Custo
Amortização

Acumulada
Valor

Líquido
Valor

Líquido
Marcas e tecnologia ............. 31.946 - 31.946 31.946
Software ............................... 1.008 (492) 516 629

32.954 (492) 32.462 32.575
12 - Financiamentos: Os saldos desta rubrica em 31 de dezembro de 2019 
e 2018 eram compostos como segue:

Modali-
dade

2019 2018
Instituição
Financeira

Encar-
gos

Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Itaú – BBA  ............ Finame
4,83% 
TJLP 2.261 7.001 2.261 9.260

Banco Bradesco  ... Finame
5,75% 
TJLP 2.412 7.273 176.702 9.688

Caterpillar
Financial  .............. Finame

4,75% 
TJLP 2.897 7.947 2.861 10.907

Banco Santander  ..

 Bens 
em Ga-
rantia

1,48% - 
Euro 1.471 736 1.442 3.604

Queiroz G. 
Internacional .........

Capital
Giro - - - - 35.249

Itaú ........................ CCB
130% 

CDI - 139.416 - -

Debêntures  ...........
Debên-
tures

130% 
CDI - 701.600 - 638.171

9.041 863.973 183.266 706.879
a) Os financiamentos das modalidades Finame, e Bens em garantia tem prazo 
médio para pagamento de 38 meses com vencimentos das últimas parcelas 
entre 2020 e 2022. b) As modalidades CCB e Debêntures, fizeram parte de 
um processo de reestruturação financeira do Grupo, que se consolidou em 
25 de outubro de 2019. O prazo final para pagamento é em 2037.
13 - Partes Relacionadas

2019 2018
 Receber  Pagar  Receber  Pagar

Queiroz Galvão S.A. ................ - (3.762) - (15.226)
Queiroz Galvão Negócios........ - - - (2.443)
Queiroz Galvão Tec. Defesa ... 3.917 - 1.308 -
QUIP S/A ................................. 49.771 - 50.236 -
Operações com o exterior ....... - (206.502) - (549.704)
Queiroz Petro .......................... - (8.824) - (8.824)
Queiroz Galvão Imobiliário ...... - - 8.000 -
Queiroz Galvão Naval  ............ - - 25.478 -
Queiroz Galvão Alimentos ....... - - - -
LOCAV .................................... - - 74.997 -
Queiroz Galvão Mineração ...... 23.781 - 25.781 -
Outras partes ligadas .............. 1.757 - 284 -
Subtotal ................................... 79.226 (219.088) 186.084 (576.197)

2019 2018
A receber ..................................................................... 79.226 186.084
A pagar  ....................................................................... (219.088) (576.197)
Total Líquido ................................................................ (139.862) (390.113)
14 - Obrigações Fiscais, Salários e Encargos Sociais

2019 2018
Circu-
lante

Não cir-
culante

Circu-
lante

Não cir-
culante

Obrigações fiscais s/ faturamento ..... 18.962 - 10.386 -
Parcelamento de impostos e contribuições 121 156 - -
Retenções de impostos de terceiros . 10.128 - 8.013 -
Obrigações fiscais - diferido .............. - 27.743 - 33.917
Obrigações fiscais s/ receitas financeiras 109 - 256 -
Salários e encargos sociais ............... 24.429 - 14.445 -
Provisões trabalhistas ....................... 22.806 - 22.418 -

76.555 27.899 55.518 33.917
15 - Contingências: O prazo estimado para liquidação das provisões foi 
baseado na melhor estimativa da Administração na data das demonstrações 
contábeis. A Companhia está envolvida em processos trabalhistas 
considerados como prováveis de perda, envolvendo ex-empregados da 
Companhia, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos 
envolvem, principalmente, pedidos de horas extras, intervalo intrajornada e 
insalubridade, bem como seus reflexos e respectivos encargos. A Companhia, 
igualmente, está envolvida em processos cíveis considerados como prováveis 
de perda, devidamente contingenciados. A Companhia é parte em outros 
processos para os quais a Administração, com base na avaliação de seus 
assessores legais, internos e externos, não constituiu provisão para riscos 
trabalhistas, tributários e cíveis, por entenderem que os riscos de perda são 
possíveis. Os processos cujo risco de perda é possível referem-se, a processos 
tributários, cíveis e trabalhistas. Em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de 
dezembro de 2018, os processos cuja probabilidade de perda é considerada 
como possível totalizam R$ 1.499.042 e R$ 1.586.843, respectivamente.
16 - Outras Contas a Pagar

2019 2018
Retenções contratuais ................................................. 41.774 41.081
Credores diversos ....................................................... 32.984 28.987
Obrigações por incorporação ...................................... 72 72
Empréstimos a funcionários ........................................ 63 71
Outras obrigações ....................................................... 639 114

75.532 71.325
17 - Debêntures Perpétuas: Em 25 de maio de 2011, a Construtora Queiroz 
Galvão S.A. emitiu 250 debêntures conversíveis em ações com o Brazil 
XXI Fundo de Investimento em Participações (BRAZIL FIP). As Debêntures 
são da forma nominativa, escritural e serão conversíveis a qualquer tempo 
a partir da data de emissão em ações preferenciais, sem direito a voto, de 

emissão da Emissora (“Ações Preferenciais”). As Debêntures são da espécie 
quirografária e têm prazo de vencimento indeterminado e estão registradas na 
rubrica de Reserva de lucros – Lucros a realizar. Considerando os termos dos 
CPCs 38, 39 e 40, convergidos às IAS 39, IAS 32 e IFRS 7, a Administração 
classificou as Notas Perpétuas Híbridas como instrumento patrimonial. 
A Administração entende, com base também no posicionamento emitido 
pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e 
aprovado pelo International Financial Reporting Standards Board (IASB), 
que um incentivo ou a intenção da administração para pagar não geram uma 
obrigação presente para a entidade e por isto não pode gerar classificação 
de um instrumento financeiro como passivo financeiro. A Administração da 
Companhia observou ainda a prática internacional em relação ao registro 
de instrumentos perpétuos de natureza similar, constatando que várias 
Companhias em vários países que adotam as normas internacionais de 
contabilidade IFRS, como emitidas pelos IASB, apresentam tais instrumentos 
como títulos patrimoniais. Adicionalmente, a Administração avaliou que a 
Companhia, conforme a Lei 6.404/76 inclui os seus acionistas como parte da 
sua estrutura corporativa, mantém o direito de destinar os saldos de reservas 
de lucros que eventualmente ultrapassem os limites legais/estatutários 
para aumento de capital, sem prejuízo do dividendo mínimo obrigatório. 
18 - Patrimônio Líquido: a) Capital social: O Capital Social subscrito 
e integralizado em 31 de dezembro de 2019, em milhares de reais é de 
R$ 1.941.377, dividido em 1.515.888.074 ações ordinárias, todas nominativas, 
sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 o valor patrimonial 
da ação era de R$ 1,04 e R$ 1,19, respectivamente. Em 17 de dezembro de 
2019 a Companhia, em AGE, aprovou o aumento do capital social no valor de 
R$ 683.461.911,77 (seiscentos e oitenta e três milhões, quatrocentos e sessenta 
e um mil, novecentos e onze reais e sessenta e sete centavos), mediante a 
conversão de adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFAC”) já 
realizados, passando o capital social da Companhia de R$ 1.257.914.890,24 
(um bilhão, duzentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e quatorze mil, 
oitocentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) para R$ 1.941.376.802,01 
(um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta 
e seis mil, oitocentos e dois reais e um centavo), mediante a emissão de 
533.668.559 (quinhentas e trinta e três milhões, seiscentas e sessenta e 
oito mil, quinhentas e cinquenta e nove) ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal ao preço de aproximado de R$ 1,2807 cada uma, subscritas e 
integralizadas pela acionista única Queiroz Galvão S.A. b) Dividendos: De 
acordo com o Estatuto Social, é assegurado aos acionistas da companhia um 
dividendo mínimo obrigatório de 3% do lucro líquido ajustado na forma legal. 
c) Reserva legal: A reserva legal é constituída mediante apropriação de 5% 
do lucro líquido do exercício social, em conformidade com o artigo 193 da lei 
nº. 6.404/76. d) Resultado por ação: Em 31 de dezembro de 2019 o Prejuízo 
por ação foi de (R$ 0,18), e lucro por ação de R$ 0,07 em 2018.
19 - Receita Operacional Líquida

2019 2018
a) Receitas brutas
 Receita Prestação de Serviços .................................. 1.357.487 1.244.832
 Receita Revenda Mercadorias ................................... 3.326 311
 Ajuste IN SRF 21/79 ................................................... (32.027) 191.908
 Abatimentos Incondicionais ........................................ (78) (30)

1.328.708 1.437.021
b) Impostos Incidentes
 Impostos Federais ...................................................... (37.913) (39.810)
 Impostos Estaduais .................................................... (675) (139)
 Impostos Municipais ................................................... (26.297) (33.388)
 Impostos diferidos ...................................................... 1.076 (7.224)

(63.809) (80.561)
1.264.899 1.356.460

20 - Custos e Despesas Gerais e Administrativas
2019 2018

a) Custos 
 Custos de Materiais ................................................ (326.132) (338.886)
 Custos de Pessoal.................................................. (430.619) (443.849)
 Custos c/ Serviços Prestados................................. (246.514) (220.471)
 Custos c/ Depreciação ........................................... (16.687) (35.287)
 Custos gerais.......................................................... (126.113) (107.571)

(1.146.065) (1.160.190)
b) Despesas Administrativas
 Despesas c/ Pessoal .............................................. (71.609) (79.383)
 Despesas c/ Serviços Prestados ............................ (39.519) (21.764)
 Despesas gerais ..................................................... (22.328) (10.534)

(133.456) (111.681)
21 - Outros Resultados Operacionais

2019 2018
Resultado na baixa do imobilizado .............................. 11.367 5.975
Receitas eventuais ...................................................... 4.019 14.856
Perda no recebimento de créditos............................... (75.613) -

(60.227) 20.831
22 - Resultado Financeiro, Líquido

2019 2018
a) Receitas Financeiras
 Rendimento aplicação financeira ............................... 4.020 6.620
 Variação cambial ativa ............................................... 201.476 217.557
 Outras receitas financeiras  ........................................ 28.400 6.126
 Deduções sobre receitas financeiras  ........................ (1.637) (1.709)

232.259 228.594
b) Despesas Financeiras
 Encargos sobre financiamentos ................................. (106.562) (68.782)
 Variação cambial passiva ........................................... (297.945) (369.844)
 Outras despesas financeiras ...................................... (19.178) (20.088)

(422.302) (458.714)
(190.043) (230.120)

23 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A 
administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias 
operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as 
vigentes no mercado. A sociedade não tem a prática de operar com derivativos 
ou quaisquer outros ativos de risco. A companhia possui exposição para os 
seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco 
de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da 
Companhia foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir 
limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a 
aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos 
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do 
grupo. 24 - Notícias Veiculadas: a) Operação Lava Jato: A Construtora 
Queiroz Galvão S/A (CQG) tem sido objeto de notícias veiculadas em diversos 
meios de comunicação, no tocante às investigações em andamento relativas à 
operação denominada “Lava Jato”. Em razão disto, instaurou processos de 

investigações internas e externas, visando identificar eventuais descumprimentos 
e/ou inobservâncias à legislação aplicável às licitações públicas, as quais, não 
produziram qualquer resultado que aponte irregularidades deste gênero. Por 
consequência de depoimentos colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” 
alguns processos administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar 
eventuais irregularidades. b) TCU: O Tribunal de Contas da União, em sessão 
plenária de julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de 
conformidade de contratos, realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. 
TC 016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo 
como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, 
onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas 
integrantes do consórcio contratado para construção e montagem 
eletromecânica da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, 
por 5 (cinco) anos, de licitação na Administração Pública Federal.” A CQG havia 
interposto recurso denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora 
denegado em 20 de março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de 
declaração face a essa decisão. Assim, a Companhia impetrou junto ao 
Supremo Tribunal Federal, em 11 de junho deste ano, mandado de segurança 
contra a decisão meritória do TCU, tendo sido o pedido liminar concedido em 8 
de agosto de 2019 para manter a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão do 
Tribunal de Contas da União até o julgamento final do mandado de segurança 
pelo STF. Por sua vez, no dia 30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 
013.383/2017-5, que guarda relação com a licitação para as obras de 
implantação da Refinaria Abreu e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo 
Brasileiro S.A., o TCU declarou a inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) 
anos para participar de licitação na Administração Pública Federal, bem como 
em certames promovidos por estados e municípios cujos objetos sejam 
custeados mediante recursos federais repassados por força de instrumentos de 
repasses pactuados. Igualmente ao caso tratado no parágrafo acima, a CQG 
apresentou Pedido de Reexame ao TCU, recebido por este Tribunal com efeito 
suspensivo e ainda pendente de julgamento. O Tribunal se pronunciou, ainda, 
nos autos do processo nº 036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG 
para participar de licitação promovida pela Administração Pública Federal pelo 
prazo de 3 (três) anos, bem como por entes estaduais ou municipais onde haja 
repasse de recursos federais através da formalização de instrumentos de 
repasse com a entidades públicas envolvidas nos certames. Esse processo se 
vincula a licitações promovidas pela Petrobras para a realização de obras na 
Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). Após a rejeição de Embargos de 
Declaração pelo TCU em 30 de abril de 2019, a CQG apresentou, em 25 de 
junho de 2019, o chamado Pedido de Reexame, tendo sido deferido efeito 
suspensivo ao referido Pedido, ocasião em que se mantêm suspensos os 
efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Sem prejuízo do cabimento dos 
respectivos recursos administrativos, e conforme ocorrera no caso de Angra 3 
acima, a CQG poderá recorrer ainda ao Poder Judiciário com o intuito de 
suspender e/ou afastar as penalidades aplicadas por aquele Tribunal de 
Contas. É importante destacar que as atividades da Companhia não são 
diretamente afetadas pelas decisões supramencionadas. Os contratos 
celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, igualmente não 
sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem tampouco, é atingida 
a capacidade de seus representantes legais de darem regular continuidade aos 
negócios e operações da Companhia. 25 - Programa de Integridade: Em 
contínuo alinhamento às melhores práticas de mercado, a CQG obteve, em 
agosto de 2019, a recomendação de auditores externos pela manutenção do 
Certificado ISO 37.001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno, conquistado 
em 2017, sendo a primeira empresa de seu segmento a obter este certificado. 
Os auditores também recomendaram novamente a atestação de conformidade 
à norma ISO 19.600:2014, que trata de Diretrizes de Sistema de Gestão de 
Compliance. A CQG vem cada vez mais reforçando o compromisso com a ética 
e a integridade no seu ambiente de negócios. Para tanto, vem adotando 
iniciativas de apoio e fomento do tema de Compliance e Ética nos seus 
negócios, inclusive por meio da implantação de projetos em parceria com o 
Terceiro Setor, com vistas a promover maior transparência, integridade e 
participação da sociedade na gestão pública. Ao longo do primeiro semestre de 
2019, a CQG, juntamente com o Instituto Ethos e a Agenda Pública, deu 
continuidade na implementação de ações do Programa Governo Aberto. Este 
projeto visa promover a ética e a transparência pública, o fortalecimento tanto 
do controle interno, quanto do social, bem como integrar ações de participação, 
colaboração e integridade de forma a aprimorar os controles democráticos e a 
gestão das políticas públicas no município de São Sebastião - SP. Em setembro 
de 2019, os resultados deste programa foram apresentados pela CQG na 
Conferência Ethos, realizada na cidade do São Paulo, marcando assim o 
encerramento do programa. A CQG dedicou-se, ainda, à melhoria contínua do 
seu Programa de Compliance, através das seguintes ações, dentre outras: 
revisão de políticas internas e contratação de nova ferramenta para o 
monitoramento automático de terceiros e parceiros, além da consolidação de 
novos indicadores do Programa. No primeiro semestre de 2019, o Programa de 
Compliance foi ainda mais reforçado, através de um calendário intenso de 
reciclagem de treinamento para os colaboradores da Companhia, tendo como 
foco inclusive as empresas controladas pela CQG. Ressalte-se, por fim, que a 
evolução do Programa de Compliance pode também ser constatada através do 
resultado obtido pela CQG no âmbito do “Guia Temático Ethos: Integridade, 
Prevenção e Combate à Corrupção”. Com base em dados e informações 
referentes a 2018, conforme regramento daquele Guia, o Programa de 
Compliance da CQG obteve em 2019 a nota 8,2, demonstrando uma evolução 
de 19% referente ao período anterior. 26 - Eventos Subsequentes: A
Companhia avaliou os acontecimentos entre a data base da presente 
Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mesmas e encontrou os 
seguintes eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas gerais das 
normas contábeis pertinentes ao assunto: 1) Em 30/01/2020, foi publicada no 
Diário Oficial da União Controladoria Geral da União, nos autos do Processo 
Administrativo de Responsabilização (“PAR”) n⁰ 00190.025830/2014-63, com 
despacho de instauração datado de 02/12/2014, para a apuração de condutas 
tipificadas nos incisos II e III do art. 88 da Lei de Licitações no âmbito de 
contratações da PETROBRAS, a decisão do Sr. Ministro WAGNER DE 
CAMPOS ROSARIO de declarar a inidoneidade da CQG para participar de 
licitações promovidas pela Administração Pública. Em 05/02/2020, a CQG 
apresentou pedido de reconsideração, o qual, até a presente data, ainda não foi 
apreciado. O referido pedido de reconsideração possui efeito suspensivo, tendo 
sido conferida a suspensão dos efeitos da decisão pela própria CGU, portanto, 
não é definitiva e não tem eficácia imediata. Ressalta-se que os contratos 
celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, igualmente não 
sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem tampouco, é atingida 
a capacidade de seus representantes legais de darem regular continuidade aos 
negócios e operações da Companhia. 2) As consequências da epidemia do 
COVID-19 não são totalmente conhecidas. A redução no ritmo de obras e o 
adiamento do fechamento de novos contratos impõem importante desafio no 
curto prazo. Neste sentido, a companhia já vem adotando medidas para 
preservação de caixa e manutenção de suas operações. Entendemos que a 
retomada da atividade econômica, associada ao fim das restrições de 
movimentação e contato social, trará importante impulso aos setores de 
infraestrutura e de construção, beneficiados pelos juros mais baixos e retomada 
dos programas de investimentos públicos e concessões.

Aos Acionistas da Construtora Queiroz Galvão S.A. Rio de Janeiro - RJ - 
Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da 
Construtora Queiroz Galvão S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Construtora Queiroz Galvão S.A., 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. 
Base para opinião sem ressalva: 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 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Incertezas: 1. A Construtora 
Queiroz Galvão S/A (CQG) tem sido objeto de notícias veiculadas em diversos 
meios de comunicação, no tocante às investigações em andamento relativas à 
operação denominada “Lava Jato”. Em razão disto, instaurou processos de 
investigações internas e externas, visando identificar eventuais descumprimentos 
e/ou inobservâncias à legislação aplicável às licitações públicas, as quais, não 
produziram qualquer resultado que aponte irregularidades deste gênero. Por 
consequência de depoimentos colhidos no âmbito da “Operação Lava a Jato” 
alguns processos administrativos e judiciais foram instaurados, visando apurar 
eventuais irregularidades. Nota 24 a. O Tribunal de Contas da União, em sessão 
plenária de julgamento do processo de acompanhamento de auditoria de 
conformidade de contratos, realizada em 22.03.2017, relativa ao Processo N. 
TC 016.991/2015-0 e apensos TC 011.765/2012-7 e TC 017.445/2016-7, tendo 
como entidade fiscalizada a Eletrobrás Termonuclear S.A., proferiu acórdão, 
onde decidiu declarar a inidoneidade de 4 (quatro) das 7 (sete) empresas 
integrantes do consórcio contratado para construção e montagem eletromecânica 
da Usina Angra 3, dentre elas a Companhia, “para participar, por 5 (cinco) anos, 
de licitação na Administração Pública Federal.” A CQG havia interposto recurso 
denominado Pedido de Reexame, o qual, no entanto, fora denegado em 20 de 
março de 2019, tendo sido rejeitados, ainda, embargos de declaração face a 
essa decisão. Assim, a Companhia impetrou junto ao Supremo Tribunal Federal, 
em 11 de junho deste ano, mandado de segurança contra a decisão meritória do 
TCU, tendo sido o pedido liminar concedido em 8 de agosto de 2019 para 
manter a suspensão dos efeitos jurídicos da decisão do Tribunal de Contas da 
União até o julgamento final do mandado de segurança pelo STF. Por sua vez, 
no dia 30 de maio de 2018, nos autos do processo TC 013.383/2017-5, que 
guarda relação com a licitação para as obras de implantação da Refinaria Abreu 
e Lima (“RNEST”) no âmbito da Petróleo Brasileiro S.A., o TCU declarou a 
inidoneidade da CQG pelo prazo de 5 (cinco) anos para participar de licitação na 
Administração Pública Federal, bem como em certames promovidos por estados 
e municípios cujos objetos sejam custeados mediante recursos federais 
repassados por força de instrumentos de repasses pactuados. Igualmente ao 

caso tratado no parágrafo acima, a CQG apresentou Pedido de Reexame ao 
TCU, recebido por este Tribunal com efeito suspensivo e ainda pendente de 
julgamento. O Tribunal se pronunciou, ainda, nos autos do processo nº 
036.694/2018-5 para declarar a inidoneidade da CQG para participar de licitação 
promovida pela Administração Pública Federal pelo prazo de 3 (três) anos, bem 
como por entes estaduais ou municipais onde haja repasse de recursos federais 
através da formalização de instrumentos de repasse com a entidades públicas 
envolvidas nos certames. Esse processo se vincula a licitações promovidas pela 
Petrobras para a realização de obras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas 
(REPAR). Após a rejeição de Embargos de Declaração pelo TCU em 30 de abril 
de 2019, a CQG apresentou, em 25 de junho de 2019, o chamado Pedido de 
Reexame, tendo sido deferido efeito suspensivo ao referido Pedido, ocasião em 
que se mantêm suspensos os efeitos da decisão de mérito do Tribunal. Sem 
prejuízo do cabimento dos respectivos recursos administrativos, e conforme 
ocorrera no caso de Angra 3 acima, a CQG poderá recorrer ainda ao Poder 
Judiciário com o intuito de suspender e/ou afastar as penalidades aplicadas por 
aquele Tribunal de Contas. É importante destacar que as atividades da 
Companhia não são diretamente afetadas pelas decisões supramencionadas. 
Os contratos celebrados e vigentes, inclusive com a Administração Pública, 
igualmente não sofrem qualquer descontinuidade em sua execução, nem 
tampouco, é atingida a capacidade de seus representantes legais de darem 
regular continuidade aos negócios e operações da Companhia. Nota 24b. 
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício 
anterior: As demonstrações contábeis da Construtora Queiroz Galvão S.A., 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para 
fins de comparação, foram por nós examinadas e sobre elas emitimos relatório 
dos auditores datado de 25 de março de 2019, contendo as incertezas 
mencionadas no parágrafo 1, acima. Outras informações que acompanham 
as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A
administração da Companhia 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 dessas 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 Companhia continuar operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles 

com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações 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. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma 
incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possam 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe 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 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações 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 governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.
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15 A 23 DE ABRIL/2020

CALENDÁRIO FISCAL
DIA ESPECIFICAÇÃO
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.

FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou 
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de março/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a 
título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação de assistência 
técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão 
e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem 
negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado, os produtores 
rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a 
consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a 
receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com 
faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, 
no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão 
transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da 
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega as 
imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As 
pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes 
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da 
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso 
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de 
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 
1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de 
terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 
RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras 
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas 
a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, 
que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição 
ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição 
ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição 
ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição 
ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em substituição 
ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de 
recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e 
valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen 
que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais 
casos, efetuados no 1º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre 
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive 
os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II 
da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

17 RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de 
empregados. A Rais retificação também deve ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores 
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as regras estabelecidas na 
Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a 
entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos que 
possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos 
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades 
de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e 
recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes 
individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor 
rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor 
rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento 
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; sociedades 
simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, 
locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, 
inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas 
à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a 
realização do evento desportivo. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de 
cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no 
Informe de Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer 
vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos 
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como 
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da 
ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de 
previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo 
RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, 
relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e 
variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil 
subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos 
e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.

23 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em 
geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive na contratação de 
pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

24 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de 
recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e 
valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar 
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen 
que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais 
casos, efetuados no 2º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil 
subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das 
empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre 
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive 
os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto 
de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem 
da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A 
da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados 
na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produção 
de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos 
ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas que optaram pela tributação com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 
29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que ausente no 
exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
d) relativamente à atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos 
do artigo 39 da Lei 11.196/2005.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em 
outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações 
que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou 
jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão 
dispensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a 
pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 2019.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de março/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em 
alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, 
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração 
por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de 
bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora 
ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, 
inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por 
escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos 
internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, 
exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao 
mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME e EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro presumido.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o 
regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não 
forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com 
criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária 
(aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II 
da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PLANO DE AÇÃO E RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – EBAS - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as entidades e organizações de assistência social 
inscritas nos Conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito
Federal.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com 
residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria 
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o 
licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso 
na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

Ata de AGE Realizada no dia 30/12/2019. 1. Hora, Local e Data: Às 11h do 
dia 30/12/2019, na sede social, na Rua Marques do Paraná nº 110, Centro, 
Niterói, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18/12/2019 na página 
8, dia 19/12/2019 na página 7 e no dia 20/12/2019 na página 7 e no Jornal 
Monitor Mercantil, no dia 18/12/2019 na página 4, dia 19/12/2019 na página 
3 e no dia 21/12/2019 na página 6. 3. Mesa: Presidente: Cláudio Bechara 
Abduche; Secretário: Marcelo Augusto Raposo da Mota. 4. Ordem do Dia 
e Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, observados 
os impedimentos legais, com a acionista presente representando 95,00% 
do capital social votante: 4.1. Aprovar a transferência no valor de R$ 
20.000.000,00, da conta de “reserva de retenção de lucros” para a conta 
de “dividendos a distribuir”, ocorrida nesta data; 4.2. Aprovar o aumento de 
capital social da Companhia, em R$ 24.500.000,00, mediante capitalização 
de parte da reserva de retenção de lucros, conforme balanço patrimonial 
levantado em 30/11/2019, sem emissão de novas ações, ocorrido nesta 
data; 4.3. Em razão do acima deliberado, o capital social da Companhia 
passa de R$ 105.000.000,00 para R$ 129.500.000,00, passando o caput do 
art. 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 129.500.000,00, 
dividido em 6.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.000 
ações ordinárias e 4.000 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, 
sob a forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual 
foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Cláudio Bechara Abduche, 
Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota, Secretário; Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S/A, Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Niterói, 30/12/2019. Cláudio Bechara Abduche - 
Presidente; Marcelo Augusto Raposo da Mota - Secretário. Jucerja nº 
3846656 em 05/02/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Ata de AGE realizada no dia 30/12/2019. 1. Hora, Local e Data: Às 13h do 
dia 30/12/2019, na sede social, na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bana-
neiras, Araruama, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18/12/2019 na 
página 8, dia 19/12/2019 na página 7 e no dia 20/12/2019 na página 6 e no Jor-
nal Monitor Mercantil, no dia 18/12/2019 na página 4, dia 19/12/2019 na pági-
na 3 e no dia 21/12/2019 na página 6. 3. Mesa: Presidente: Cláudio Bechara 
Abduche; Secretário: Marcelo Augusto Raposo da Mota. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, observados os im-
pedimentos legais, com a acionista presente representando 92,42% do capital 
social votante: 4.1. Aprovar o aumento de capital social da Companhia, em R$ 
5.563.707,60, mediante capitalização de parte da reserva de retenção de lucros, 
conforme balanço patrimonial levantado em 30/11/2019, sem emissão de novas 
ações, ocorrido nesta data; 4.2. Em razão do acima deliberado, o capital social 
da Companhia passa de R$ 30.036.292,40 para R$ 35.600.000,00, passando o 
caput do art. 5º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:  “Artigo 5º - 
O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 35.600.000,00, di-
vididos em 5.699.850 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 1.899.950 
ações ordinárias e 3.799.900 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a 
forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprova-
da e assinada. 6. Assinaturas: Cláudio Bechara Abduche, Presidente; Marcelo 
Augusto Raposo da Mota, Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S/A, Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. Ara-
ruama, 30/12/2019. Cláudio Bechara Abduche - Presidente; Marcelo Augusto 
Raposo da Mota - Secretário. Jucerja nº 3844467 em 31/01/2020. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6

Ata de AGE realizada no dia 30/12/2019. 1. Hora, Local e Data: Às 8h do 
dia 30/12/2019, na sede social, na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, Petrópolis, 
RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação publicados no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18/12/2019 na página 
8, dia 19/12/2019 na página 6 e no dia 20/12/2019 na página 7 e no Jor-
nal Monitor Mercantil, no dia 18/12/2019 na página 4, dia 19/12/2019 na 
página 3 e no dia 21/12/2019 na página 6. 3. Mesa: Presidente: Cláudio 
Bechara Abduche; Secretário: Marcelo Augusto Raposo da Mota. 4. Ordem
do Dia e Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações, obser-
vados os impedimentos legais, com a acionista presente representando 
95,00% do capital social votante: 4.1. Aprovar a transferência no valor de 
R$ 10.000.000,00, da conta de “reserva de retenção de lucros” para a conta 
de “dividendos a distribuir”, ocorrida nesta data; 4.2. Aprovar o aumento de 
capital social da Companhia, em R$ 6.600.000,00, mediante capitalização 
de parte da reserva de retenção de lucros, conforme balanço patrimonial le-
vantado em 30/11/2019, sem emissão de novas ações, ocorrido nesta data; 
4.3. Em razão do acima deliberado, o capital social da Companhia passa de 
R$ 38.000.000,00 para R$ 44.600.000,00, passando o caput do art. 5º do 
Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação:  “Artigo 5º - O Capital So-
cial, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 44.600.000,00, dividido em 
6.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 2.000 ações ordinárias 
e 4.000 ações preferenciais.” 5. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, 
nos termos do art. 130, § 1º da Lei das S/A, a qual foi lida, aprovada e assi-
nada. 6. Assinaturas: Cláudio Bechara Abduche, Presidente; Marcelo Au-
gusto Raposo da Mota, Secretário; Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S/A, Acionista presente. Confere com o original lavrado em livro próprio. 
Petrópolis, 30/12/2019. Cláudio Bechara Abduche  - Presidente; Marcelo 
Augusto Raposo da Mota - Secretário. Jucerja nº 3844498 em 31/01/2020. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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WATERLOO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 14.208.192/0001-30 - NIRE: 33.3.0029897-5

Ata da AGE em 07/04/2020. Data, hora e local. No dia 07/04/2020, às 10h, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, RJ/
RJ, CEP 22.431-002. Mesa. Presidente - Sr. Roberto Leuzinger; Secretário - Sr. Sergio Passos Ribeiro. Presenças. Presen-
tes os acionistas representantes da totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Presen-
ça dos Acionistas da Cia.. Convocação e instalação. O Sr. Presidente declarou instalada a AGE, esclarecendo que, face o 
disposto no art. 124, § 4º da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), estava dispensada a convocação 
da Assembleia. Ordem do dia. (i) retificar as deliberações constantes nos itens (1), (2) e (3) da Assembleia Geral da Cia. de 
13/01/2020, registrada na JUCERJA sob o nº 3867808 em 07.04.2020 (“AGE”); (ii) ratificar todas as demais deliberações 
adotadas na AGE; e (iii) consolidar o Estatuto Social da Cia. Esclarecimentos Preliminares. Na AGE, foi aprovada, pela una-
nimidade dos acionistas, a redução do capital social da Cia., na forma do caput do art. 173 da Lei das S.A., por julgá-lo exces-
sivo em relação ao seu objeto, no valor de R$ 40.900.000,00, mediante o cancelamento de 38.912.833 ações de emissão da 
Cia..Em decorrência do decurso do prazo de 60 dias contados da publicação da AGE, conforme art. 174 da Lei das S.A., a 
ata da AGE terá seu pedido de arquivamento protocolado no órgão do registro do comércio competente tão logo possível. 
Não obstante,uma vez que foi identificado erro material no valor da redução de capital, o qual deveria ser menor do que o lá 
indicado, verificou-se a necessidade de sua rerratificação, objeto da presente assembleia, na forma abaixo. Deliberações 
tomadas por unanimidade pelos acionistas da Cia.: 1. Os acionistas aprovaram as retificações tomadas no item (i) da AGE, 
por entenderem tratar-se de erro material, de modo que onde consta: A. No item “1”,“(...) aprovaram a redução do capital 
social da Cia., na forma do caput do art. 173 da Lei 6.404/1976, por julgá-lo excessivo em relação ao seu objeto, no valor de 
R$ 40.900.000,00, mediante o cancelamento de 38.912.833 ações de emissão da Cia.. (...)”;passe a constar: “(...) aprovaram 
a redução do capital social da Cia., na forma do caput do art. 173 da Lei 6.404/1976, por julgá-lo excessivo em relação ao seu 
objeto, no valor de R$ 39.720.000,00, mediante o cancelamento de 37.790.164 ações de emissão da Cia.. (...)”. B. No item 
“2”,“Em virtude da referida redução, o capital social passará de R$172.104.549,27, dividido em 163.742.678 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, para R$ 131.204.549,27 dividido em 124.829.845 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal.”;passe a constar: “Em virtude da referida redução, o capital social passará de R$ 172.104.549,27, dividido em 
163.742.678 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 132.384.549,27 dividido em 125.952.514 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. C. No item 3, “Em decorrência da deliberação acima, o art. 5º do Estatuto 
Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social é R$ 131.204.549,27 dividido em 124.829.845
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; passe a constar: “Em decorrência da deliberação acima, o Art. 5º do 
Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social é R$ 132.384.549,27, dividido em 
125.952.514 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. 2. Por fim, os acionistas ratificam todas as demais delibe-
rações aprovadas na AGE e decidem consolidar o Estatuto Social, conforme Anexo I à presente ata. Encerramento e lavra-
tura. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e achada conforme, 
foi aprovada e vai por todos os presentes assinada. Presenças: Mesa: Presidente - Sr. Roberto Leuzinger; Secretário - Sr. 
Sergio Passos Ribeiro.Acionistas:Vinci Capital Partners II D Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaeJosé 
Guilherme Cruz Souza. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 07/04/2020. Roberto 
Leuzinger - Presidente. Sergio Passos Ribeiro - Secretário. “Estatuto Social. Cap. 1º - Nome, Objeto, Sede e Duração:Art. 1
- A Sociedade tem a denominação de Waterloo Empreendimentos e Participações S.A. e reger-se-á pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais aplicáveis. Art. 2 - A Sociedade tem por objeto a participação em outras sociedades, brasi-
leiras ou estrangeiras, como acionista ou quotista. Art. 3 - A Sociedade tem sede e foro no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, parte, Leblon, podendo criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer ponto do território 
nacional ou do exterior. Art. 4 - A Sociedade terá duração por tempo indeterminado. Cap. 2º - Capital Social: Art. 5 - O capital 
social é de R$ 132.384.549,27, dividido em 125.952.514 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - A Socie-
dade poderá emitir ações preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classes existentes, sem 
guardar proporção com as demais, no limite permitido em lei. § 2º - As ações não poderão ser oneradas em parte ou na tota-
lidade, exceto com a expressa anuência de todos os acionistas. § 3º - É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Cia.. 
Art. 6 - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das A.G’s.. Cap. 3º - Assembléia Geral:
Art. 7 - A A.G., que é o órgão deliberativo da Sociedade, reunir-se-á na sede social ordinariamente, dentro dos 4 meses se-
guintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Art. 8 - A A.G. 
será convocada por iniciativa de qualquer dos diretores, do Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou de acionistas, de 
acordo com o que dispõe a legislação aplicável. § Único - Independentemente das formalidades previstas acima, na legisla-
ção aplicável ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede social, será considerada regular a A.G. a que comparecerem 
todos os acionistas. Art. 9 - A A.G. será instalada em primeira convocação com acionista(s) que represente(m) no mínimo 1/4 
do capital votante da Sociedade e, em segunda convocação, com qualquer número. Art. 10 - A A.G. será presidida por qualquer 
Diretor, acionista ou advogado da Cia., que convidará qualquer um dos presentes para secretariar os trabalhos. Art. 11 - Os 
acionistas poderão fazer-se representar nas A.G’s. por procurador constituído há menos de 1 ano, que seja acionista, admi-
nistrador da Sociedade ou advogado. § Único - A prova da representação deverá ser depositada na sede da Sociedade até 
o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia. Art. 12 - A A.G. tem poderes para decidir todos os negócios relativos à 
Sociedade, podendo tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Art. 13 - Os acio-
nistas terão os poderes para decidir todas e quaisquer matérias cuja competência para deliberação seja das A.G’s. dos 
Acionistas, conforme determinado pela lei 6404, de 15/12/1976, conforme alterada de tempos em tempos (“Lei das S.A.”) ou 
pelo Estatuto Social. Art. 14 - As deliberações tomadas constarão de atas, que deverão ser rubricadas e assinadas pelos 
presentes, registradas em livro próprio e perante o Registro do Comércio, se necessário. Cap. 4º - Administração: Seção I - 
Normas Gerais - Art. 15 - A administração da Sociedade compete à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato 
de 2 anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Cabe à A.G. fixar a remuneração dos membros da Diretoria. § 2º - Os administradores 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem 
à sua eleição, admitida a reeleição. Seção II - Diretoria:Art. 16 - A Diretoria, eleita pela A.G., será composta por no mínimo 2 
e no máximo 5 membros, todos Diretores sem designação específica. § 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários 
os diretores serão substituídos de acordo com a indicação da A.G.. § 2º - Em caso de vacância do cargo de Diretor, será 
imediatamente convocada A.G. para eleição do substituto, de forma a preencher o mínimo de cargos de diretoria exigido por 
este Estatuto. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores por escrito, através de fax 
ou correio eletrônico, com antecedência mínima de 3 dias úteis. O quórum de instalação da reunião é a maioria dos Diretores 
em exercício. § 1º - A convocação de que trata o caput desse Art. 17 se dará por dispensada quando presentes, à respectiva 
reunião, todos os Diretores. § 2º - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores 
presentes à reunião e, serão lavradas, em Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria, devendo as atas ser assina-
das pelos Diretores presentes. Art. 18 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Sociedade, cabendo-lhe executar 
a política e as diretrizes básicas definidas pela A.G., bem como a representação da Sociedade. Art. 19 - Competem à Direto-
ria, além daquelas fixadas em lei, as seguintes atribuições: (a) implementar os planos e programas previstos para a Socieda-
de, conforme definidos em A.G.; (b) executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da Sociedade, de 
acordo com os Planos de Negócios e orçamentos da Sociedade; (c) admitir e demitir empregados; (d) executar os orçamen-
tos anuais e plurianuais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela A.G.; (e) preparar e submeter à apreciação da A.G. 
todos os documentos exigidos na legislação aplicável e neste Estatuto Social, necessários à boa administração da Socieda-
de, incluindo, mas não limitado às demonstrações financeiras anuais; (f) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social e executar 
as deliberações da A.G.; (g) movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, aceitar e descontar cheques 
e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades sociais; (h) negociar e celebrar contratos, bem como assinar quais-
quer outros documentos em nome da Cia., sempre em operações relacionadas às finalidades sociais e respeitada ainda a 
eventual necessidade de aprovação prévia de determinados negócios jurídicos pela A.G.; (i) representar a Sociedade, em 
Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas; e (j) representar a Cia. nas A.G’s., reuniões 
ou assembleias de sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião em sociedades em que a Cia. detenha participação, inclusive 
no que diz respeito ao exercício do direito de voto pela Cia.. Art. 20 - A Cia. se obriga, observadas as exceções previstas no § 
Primeiro abaixo, por ato ou assinatura de (i) dois Diretores; (ii) um Diretor e um procurador com poderes específicos e outor-
gados na forma do § Segundo abaixo; ou (iii) dois procuradores, agindo em conjunto, com poderes específicos e outorgados 
na forma do § Segundo abaixo. § 1º - A representação da Cia. perante ICP-Brasil, órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, autarquias, cartórios, Receita Federal, Bco. do Brasil e CEF, em atos que não impliquem em qualquer responsa-
bilidade financeira ou obrigação pecuniária, e, ainda, nas A.G’s. das sociedades das quais a Cia. seja acionista ou cotista, 
poderá ser realizada por qualquer Diretor ou Procurador agindo isoladamente, constituindo tais hipóteses exceções únicas 
à regra disposta no caput do Art. 20 acima. § 2º - As procurações outorgadas em nome da Cia. deverão ser assinadas por 2 
Diretores, devendo ser especificados, no respectivo instrumento de mandato, os atos ou operações que o procurador pode-
rá praticar e a duração do mandato, que não poderá ser superior a 1 ano, exceto para procurações ad judicia, que podem ser 
outorgadas por prazo indeterminado. Art. 21 - É vedado, aos Diretores, obrigar a Cia. em negócios estranhos ao objeto social, 
bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais, fianças e outras garantias que não sejam 
necessárias à consecução do objetivo social, sendo certo que é permitida a outorga de avais, fianças e outras garantias em 
favor de qualquer sociedade que seja, direta ou indiretamente (i) controlada pela Cia., (ii) que esteja sob controle comum com 
a Cia., ou (iii) que seja controladora da Cia.. Cap. 5º - Conselho Fiscal: Art. 22 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal integra-
do por 3 membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. § 1º - O funcio-
namento do Conselho Fiscal não será permanente, sendo instalado pela A.G., a pedido de acionistas nos termos do art. 161 
da Lei das S.A.. § 2º- O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembleia, ainda 
que a matéria não conste do edital de convocação. § 3º - A Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho 
Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus membros e fixar-lhes a remuneração. § 4º - Cada período de funcionamento 
do Conselho Fiscal terminará na data da primeira AGO após a sua instalação. Cap. 6º - Exercício Social, dos Lucros e sua 
Distribuição: Art. 23 - O exercício social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do 
mesmo ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais demonstrativos exigidos por lei. Art. 24 - Salvo a 
deliberação em contrário, o dividendo será pago no prazo máximo de 60 dias da data em que for declarado e, sempre, dentro 
do mesmo exercício social em cujo pagamento tenha sido deliberado. Cap. 7º- Dissolução e Liquidação: Art. 25 - A Socieda-
de entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da A.G., que estabelecerá a forma da liquidação, 
elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e 
fixando-lhes as respectivas remunerações. Cap. 8º - Lei Aplicável: Art. 26 - Este Estatuto será regido por e interpretado de 
acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Cap. 9º - Juízo Arbitral:Art. 27 -A Cia., seus acionistas, administradores, 
os membros do Conselho Fiscal (quando instalado) e os membros dos Comitês técnicos e consultivos, quando criados nos 
termos deste Estatuto Social ou da Lei das Sociedades por Ações, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, de acordo com seu respectivo Regulamento de Arbi-
tragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplica-
ção, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
neste Estatuto Social e nas demais normas pertinentes. Cap. 10º - Boas Práticas de Governança Corporativa:Art. 28 -A Cia., 
com o fim de aperfeiçoar as práticas de governança corporativa em suas atividades, obriga-se a (i) disponibilizar aos acio-
nistas contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros 
títulos ou valores mobiliários de emissão da Cia.; (ii) no caso de obtenção de registro de Cia. aberta categoria A, aderir a 
segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado que assegure, no 
mínimo, práticas diferenciadas de governança corporativa previstos na Instrução 578 de 30/08/2016 da “CVM”; e (iii) realizar 
a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM.” 

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação da Consulta Formal de Certificados de Recebiveis Imobiliarios. A Reit Securitizadora 
de Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela 
presente, convocar os titulares, para que respondam à Consulta Formal da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securiti-
zadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (”Consulta Formal”), cuja data de apuração dos votos será o dia 05/05/2020. 
A presente Consulta Formal será realizada nos termos da autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
por meio do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da So-
cicam Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), 
informando que em virtude da crise da Covid-19 e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados 
pela companhia, evento de força maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que 
temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, (ii) solicita carência 
de 6 (seis) meses no pagamento de amortização e juros dos CRI, e ainda (iii) que fosse deliberada a substituição do 
agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, funções exercidas pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38 (Pentágono), a Emissora convoca os titulares para 
a Consulta Formal, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo 
carência à Socicam, de 6 (seis) meses, de forma retroativa a contar da parcela vincenda no mês de abril de 2020 
(“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, 
serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas as 
obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência; (ii) 
alternativamente, caso não seja aprovada a deliberação constante do item (i) acima, deliberar por conceder carência de 
3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês de abril de 2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas 
compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência Alternativa, serão incorporados ao saldo 
devedor dos CRI. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não 
pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar por repac-
tuar o prazo de vencimento da Emissão, condicionado à aprovação ou da matéria constante do item (i) ou da matéria 
constante do item (ii) acima, sendo que o prazo de vencimento da Emissão seria nessas hipóteses, prorrogado por 3 
(três) ou por 6 (seis) meses, conforme o caso;  (iv) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatorie-
dade de renovação da nota de classificação de risco de crédito da Emissão; (v) deliberar pela substituição da Pentá-
gono, das funções de agente fiduciário e instituição custodiante da Emissão, e a aprovação da contratação da SLW 
Corretora de Valores e Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ 50.657.675/0001-86 (“SLW”), em substituição, nos termos da 
proposta comercial da SLW encaminhada aos titulares bem como disponibilizada no site da Emissora; Procedimento 
de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada 
por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade 
dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos 
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o 
dia 05/05/2020 às 17 horas, aos cuidados da Emissora por e-mail para ri@reit.com.br. As deliberações constantes da 
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando pelo menos: (i) 90% 
(noventa por cento) dos CRI em circulação, para as matérias constantes dos itens (i), (ii), (iii) e (iv) da Ordem do Dia; e 
(ii) 66% dos CRI em circulação, para a matéria constante do item (v) da Ordem do Dia. Uma vez aprovadas, as matérias 
da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar, que para fins de apuração dos quóruns 
de aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza da deliberação (ii), apenas se tratando de 
prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da seguinte forma: (a) em qualquer dos casos, caso 
a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii) obtenham individualmente os votos necessários para 
atingir o quórum de aprovação, estará aprovada a matéria; (b) caso a matéria constante do item (i) acima, individual-
mente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas não seja na quantidade necessária para atingir o quórum 
de aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii) acima, não poderão ser somados para fins de atingimento do 
quórum de aprovação da matéria constante do item (i); (c) todavia, caso a matéria constante do item (ii) acima, individu-
almente falando, obtenha mais votos do que o item (i), mas não seja na quantidade necessária para atingir o quórum de 
aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (i) acima, poderão ser somados para fins de atingimento do quórum 
de aprovação da matéria constante do item (ii). A Emissora, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante do 
item (i) ou do item (ii) da ordem do dia, bem como a matéria constante do item (iii), estará autorizada a tomar todas as 
providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos 
de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI 
encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, 
caso seja necessário. Considerando a atual situação, totalmente atípica em virtude da crise do Covid-19, e considerando 
ainda que o histórico de arrecadação dos créditos imobiliários lastro da Emissão, bem como de pagamento das obriga-
ções da Socicam, no âmbito da Emissão, é irretocável, sendo a Socicam líder na área de mobilidade e infraestrutura de 
apoio ao transporte de passageiros no Brasil, responsável pela gestão de mais de 120 empreendimentos, dentre eles 
aeroportos, terminais rodoviários, urbanos e portuários, a Emissora entende serem pertinentes as solicitações feitas 
pela Socicam. Ademais, a Emissora ressalta que caso não haja quórum de deliberação para a Consulta Formal, em 
primeira ou em segunda convocação, adotará todas as providências previstas no Termo de Securitização, não obstante 
a eventual convocação de assembleia de titulares ou de consulta formal para nova deliberação acerca das matérias 
constantes da Ordem do Dia. A presente convocação, cujas deliberações serão tomadas por meio de consulta formal, 
será enviada, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem como 
aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme 
o previsto no Termo de Securitização. As informações necessárias ao exercício do direito de voto estarão disponíveis 
no site da Emissora, no endereço virtual www.reit.net.br. Qualquer informação adicional deverá ser solicitada à Emis-
sora no e-mail ri@reit.com.br. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM até o dia 06 de maio de 2020.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Anexo I . Consulta formal dos CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliá-
rios S.A. Termo de Apuração de Votos: Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM(  ) NÃO(  ) ABSTENÇÃO(  ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM(  ) NÃO(  ) ABSTENÇÃO(  ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM(  ) NÃO(  ) ABSTENÇÃO(  ); Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM(  ) NÃO(  ) ABSTENÇÃO(  ); Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM(  ) NÃO(  ) ABSTENÇÃO(  ).  
Nome do titular ou representante por extenso:
Assinatura:

Água e saneamento: direitos 
fundamentais para proteção da saúde

MEIO
AMBIENTE
Ana Rita Albuquerque

Apesar da abundância de água no Bra-
sil, que detém cerca de 12% de toda água 
doce do planeta, o acesso à água não é 
igual para todos. As características de 
cada região e as variações do volume dos 
rios devido às alterações do clima ao lon-
go do ano afetam a distribuição de água. 
A esses fatores somam-se os problemas 
de distribuição e qualidade da água, con-
sequência da industrialização, do cresci-
mento populacional em grandes cidades, 
e da falta adequada de gestão dos recursos 
hídricos.

Em relação ao tema de acesso à água, 
muitas situações são agravadas porque o 
Estado não realizou os projetos para as-
segurar a todos o acesso contínuo, susten-
tável e integral à água potável e ao sanea-
mento básico. A Organização Mundial de 
Saúde estabelece um mínimo de 20 litros 
por pessoa ao dia, e é necessário aumen-
tar a acessibilidade, a disponibilidade e a 
qualidade da água para muitos, especial-
mente para as comunidades mais pobres. 
É necessário garantir água tratada a cerca 
de 35 milhões de brasileiros e também 
serviço de coleta de esgoto a mais de 100 
milhões de brasileiros, segundo dados do 
Sistema Nacional de Informação sobre 
Saneamento (SNIS).

Nesse ponto sobressai a importância 
do novo marco regulatório do saneamen-
to a ser votado esse ano pelo Senado. O 
projeto, em discussão desde 2018, foi 
aprovado pela Câmara dos Deputados em 
dezembro de 2019 (PL 4.162/2019) e en-
contra-se na Comissão de Meio Ambiente 
do Senado Federal. O projeto é uma es-
perança para que as cidades menores ou 
mais pobres possam, por meio de parce-
rias público-privadas, ter acesso ao sanea-
mento básico. Nesse projeto está previsto 
que famílias de baixa renda possam rece-
ber subsídios tarifários ou não tarifários 
para cobrir os custos do fornecimento dos 
serviços de saneamento para suas residên-
cias, além de poderem ter gratuidade na 
conexão à rede de esgoto.

Hoje muitas famílias de baixa renda es-
tão expostas a doenças relacionadas à au-

sência de tratamento de água e esgoto em-
bora a maioria, especialmente em diversos 
municípios do Rio de Janeiro, pague por 
serviços de coleta e tratamento de esgoto 
não prestados. Muitas ações judiciais fo-
ram propostas no sentido de excluir das 
contas de água a cobrança indevida quan-
to ao tratamento de esgoto, mas o STJ 
decidiu no âmbito do RESP 1.339.313/RJ 
e 1.351.724/RJ quanto a possibilidade de 
cobrança da tarifa inteira, ainda que o ser-
viço tenha sido prestado apenas parcial-
mente. Ou seja, se a concessionária presta 
apenas uma das atividades previstas no 
art. 9º do Decreto 7.217/2010, realizando 
a coleta, transporte e escoamento dos de-
jetos, ainda que não promova o respecti-
vo tratamento sanitário antes do deságue, 
está caracterizada a prestação do serviço 
e a necessidade do pagamento integral 
como se todas as etapas fossem executa-
das.

Tais distorções devem ser corrigidas 
pelo novo marco legal, proporcionando 
os serviços de coleta e tratamento de es-
gotamento sanitário em todas as suas fa-
ses, inclusive vedando-se a cobrança por 
serviços não prestados em sua totalidade.

Nesse cenário de pandemia, o acesso 
à água potável e ao tratamento sanitário 
determinam a relevância do Novo Mar-
co Legal sobre Saneamento. Espera-se 
que os planos de saneamento possam 
ser executados com brevidade, a fim de 
minimizar a propagação de doenças e 
proteger a vida e a saúde de todos, es-
pecialmente das comunidades e pessoas 
menos favorecidas. A universalização 
da prestação dos serviços de saneamen-
to básico com a centralização da regu-
lação dos serviços de saneamento na 
esfera federal por meio da Agência Na-
cional de Águas (ANA) com uma maior 
participação dos estados, municípios e 
entidades privadas é uma urgência de 
saúde pública que traz esperanças de 
uma nova política de saneamento para 
milhões de pessoas carentes, promoven-
do a saúde e o desenvolvimento susten-
tável.

Hospitais de campanha do Rio 
fi carão no Leblon e na Barra

O governador Wilson 
Witzel assinou, nesta segun-
da-feira, com um grupo de 
empresários, tendo à frente 
a Rede D’Or São Luiz, con-
vênios para a construção de 
dois hospitais de campanha, 
no Leblon, e no Parque dos 
Atletas, na Barra da Tijuca. 
Cada um terá capacidade 
para 200 leitos. Com isso, 
o Estado do Rio ampliará 
unidades para receber pa-
cientes do SUS vítimas da 
Covid-19.

“Quero agradecer a to-
dos os empresários que se 
reuniram em uma demons-
tração de solidariedade ao 
povo do Estado do Rio de 
Janeiro. Assino este termo 
de convênio em que o Esta-
do celebra, por intermédio 
da Secretaria de Saúde, e 
o Instituto D’Or de Saúde 
pública visando à constru-

ção de hospitais de campa-
nha para atendimento dos 
casos de Covid-19. Toda 
ajuda é bem-vinda e será 
bem utilizada. Tenho certe-
za de que, neste momento 
tão difícil para muitas famí-
lias, a solidariedade é uma 
palavra muito importante. 
Este gesto que hoje vocês 
apresentam tem a marca da 
fraternidade. Agradeço pro-
fundamente em nome do 
povo nosso estado – disse o 
governador Wilson Witzel, 
durante videoconferência 
com os empresários e o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Edmar Santos.

Witzel ressaltou a impor-
tância do isolamento social 
para evitar uma explosão de 
casos em território flumi-
nense.

“É importante salientar 
que o mundo todo passa por 

um momento de reflexão. Se 
tivéssemos em mãos testes e 
condições de liberar aquelas 
pessoas que não estão con-
taminadas ou que já estão 
imunizadas, seria o melhor 
dos mundos. Mas, temos 
que explicar para a popula-
ção que não podemos fazer 
isso. Exatamente por não 
termos esta condição de co-
locar em quarentena quem 
efetivamente precisa ser co-
locado, todos temos de estar, 
exceto àqueles que estão em 
serviços essenciais. Se não 
for assim, teremos um pico 
elevado de contaminação 
e, sim, choraremos muitas 
mortes. Neste sentido que 
estamos clamando para que 
as pessoas fiquem em casa e, 
de forma muito lenta, iremos 
autorizar algum tipo de aber-
tura da atividade econômi-
ca”, lembrou o governador.




