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Tecnologia: cidadãos no ônibus exibem o seu código verde de saúde

Cao Hongzhong, Diário do Povo Online

China retorna à normalidade e
retoma cadeia de suprimentos global

Coronavírus derruba 
planos de privatização

Guayaquil é logo aqui
Quatro mil novecentos e oitenta e cinco quilôme-

tros separam Manaus de Guayaquil (Equador) pela 
BR-319. Mas a distância geográfica não impede que 
a capital do Amazonas se aproxime da cidade equa-
toriana, que ganhou os noticiários recentemente pela 
incapacidade de atender aos doentes e enterrar os 
mortos devido ao coronavírus.

A quantidade de sepultamentos diários em Ma-
naus, uma das capitais mais afetadas pela pande-
mia do coronavírus, subiu de 30, em média, para 
mais de 100, desde o início da crise. De acordo 
com a Associação Brasileira de Empresas e Dire-
tores do Setor Funerário  (Abredif), se não haver 
um plano de contingenciamento imediato pelo go-
verno, o setor funerário local vai entrar em co-
lapso e poderão faltar até urnas para sepultar os 
mortos. Os caixões já estão sendo enterrados em 
uma vala comum.

“Se não tivermos ajuda do governo, poderemos 
ter corpos espalhados no chão em Manaus”, alerta 
presidente da Associação, Lourival Panhozzi. “Se o 
governo não colocar imediatamente a nossa dispo-
sição um avião cargueiro para levar urnas para Ma-
naus, poderemos ter, em breve, corpos jogados pelas 
esquinas”, alerta.

Ainda segundo Panhozzi, além de Manaus, tam-
bém estão em sinal de alerta os municípios de For-
taleza e Belém.

Reprodução da internet

Em Hangzhou e em outros luga-
res da China, os cidadãos passaram 
a exibir um código QR pessoal de 
saúde em seus celulares quando 
viajam de transporte público, en-
tram em supermercados ou retor-
nam ao trabalho. Com um código 
verde é possível circular normal-
mente. Em pouco tempo, o código 
de saúde já é utilizado por mais de 
15 milhões de pessoas.

É assim que a China vai retor-
nando à normalidade, após a qua-
rentena para impedir a dissemina-
ção do coronavírus. À medida que 
o vírus é controlado, várias regiões 
têm adotado medidas para promo-
ver toda a cadeia industrial e, as-
sim, acelerar a retomada do traba-
lho e da produção.

Isso não apenas fornece apoio 
imediato às empresas para res-

ponder aos seus problemas mais 
urgentes, mas também oferece um 
forte suporte para manter a esta-
bilidade e a segurança da cadeia 
industrial e de suprimentos glo-
bal.

A mensagem da China – expli-
citada em 26 de março, na Cúpula 
Especial para o Novo Coronavírus 
do G20 – é que urgente que todos 
os países deem as mãos para o 
combater a pandemia. O presiden-
te da China, Xi Jinping, reiterou a 
determinação do país exercer seu 
papel de mediador entre todas as 
partes para combater a epidemia 
em conjunto e estabilizar a econo-
mia mundial.

Essas reportagens estão na se-
gunda edição do especial do Diário
do Povo chinês no Monitor Mer-
cantil. Página 8

Governo anuncia 
adiamento da venda 
de ativos da União 
para 2021

A crise econômica fez o governo 
adiar para 2021 a venda de ações 
do governo em empresas privadas 
ou de ações excedentes em empre-
sas públicas que estavam no crono-
grama para este ano. A informação 
é do secretário especial de Deses-
tatização, Desinvestimento e Mer-
cados do Ministério da Economia, 
Salim Mattar.

Alheio às mudanças no mundo 
trazidas pelo coronavírus, como a 
volta da consciência de que o Es-

tado é fundamental para manter a 
qualidade de vida, Mattar prometeu 
retomar o programa com mais in-
tensidade a partir do próximo ano.

De acordo com o secretário, a 
recessão econômica global des-
valorizou o preço dos ativos, in-
viabilizando qualquer venda neste 
momento. Ele admitiu que a meta 
de vender, em 2020, 300 ativos fe-
derais avaliados em R$ 150 bilhões 
não será cumprida. Essa meta tinha 
sido estabelecida no início do ano.

Ainda assim, o governo pretende 
enviar ao Congresso um projeto de 
lei para a reinclusão da Eletrobras 
no Programa Nacional de Desesta-
tização (PND), outros projetos para 
autorizar a quebra de monopólio 
de três estatais: Correios, Casa da 
Moeda e Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC). A desestatização da 
Hemobrás, estatal de produção de 

hemoderivados, necessita de pro-
posta de emenda à Constituição 
(PEC), segundo Mattar.

No caso da EBC, o governo 
pretende incluir a empresa num 
programa de parcerias de investi-
mentos em 2022, segundo a apre-
sentação mostrada aos jornalis-
tas. Editada em novembro do ano 
passado, a medida provisória que 
quebrava o monopólio da Casa da 
Moeda caducou no último dia 15.

O cronograma apresentado nesta 
quarta-feira ainda inclui duas de-
sestatizações para este ano: a ven-
da de parcela de garantia da Agên-
cia Brasileira Gestora de Fundos 
Garantidores e Garantias (ABGF) 
e a venda da Empresa Gestora de 
Ativos (Emgea). A venda de parte 
da ABGF ficaria para o terceiro tri-
mestre, e a da Emgea, para o último 
trimestre.

Proposta para 
LDO de 2021
não traz aumento 
para servidor

As Consultorias de Orçamento, 
Fiscalização e Controle do Senado 
e da Câmara dos Deputados divul-
garam um informativo conjunto so-
bre o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) para 2021 
(PLN 9/2020). A proposta foi en-
viada pelo governo ao Legislativo 
no dia 15 de abril e deve passar por 
audiências públicas, receber emen-
das e ser votada até 17 de julho, em 
Plenário, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional. 

A apresentação das consultorias 
é descritiva e detalha 11 tópicos da 
norma elaborada pela equipe eco-
nômica do governo. Em relação à 
despesa de pessoal, por exemplo, 
o PLDO 2021 não traz autorização 
para aumentos de remuneração de 
servidores civis, militares ou mem-
bros de Poderes.

As admissões dependerão da 
existência de cargo e emprego pú-
blico vagos. Fica vedado o reajuste 
de auxílio-alimentação, de auxílio-
moradia e da assistência pré-escolar 
pagos aos servidores, empregados 
e seus dependentes. Essa vedação é 
válida também para os militares e 
os empregados das estatais.

Apesar de ter apresentado núme-
ros relat ivos à macroeconomia, o 
governo já informou que terá de re-
visá-los, por conta da pandemia de 
coronavírus, até a apresentação do 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2021.

Witzel quer incluir aposentados para 
cortar verbas das universidades

Ao propor incluir aposentados e 
pensionistas no mínimo constitu-
cional de 25% das receitas de im-
postos para o custeio da educação, 
o Governo do Rio de Janeiro ame-
aça uma redução substancial nos 
recursos dirigidos à educação, à 
ciência, à tecnologia e à inovação.

O governador Wilson Witzel en-
viou na segunda-feira à Assembleia 
Legislativa (Alerj) os projetos de 
lei 2419/2020 e 2421/2020. O pri-
meiro propõe a retomada do Pro-
grama Estadual de Desestatização, 
criado em 1995, porém revogando 
os dispositivos que protegiam, en-
tre outros entes, as universidades 
públicas e fundações fluminenses.

As medidas propostas pelo 
governo chamam a atenção pelo 
momento de crise, em que as uni-

versidades estatais assumiram a 
ponta nas pesquisas para encon-
trar remédios e vacinas para o co-
ronavírus e implantar tecnologia 
para produção de materiais, como 
os ventiladores pulmonares. O 
Hospital Pedro Ernesto, da Uerj, 
integra a linha de frente do com-
bate à doença.

De acordo com documento con-
junto divulgado pelo Conselho de 
Reitores das Universidades Estadu-
ais do Rio de Janeiro (Cruerj), enti-
dade que reúne Uerj, Uenf e Uezo, 
“não  sendo  as  despesas  com  apo-
sentados  e  pensionistas,  que  não  
mais prestam serviços ao Estado, 
associadas à educação, sua inclu-
são no índice constitucional viola o 
artigo 212 da Constituição Federal, 
como reconheceu decisão do STF 

no julgamento da ADI 6.049 contra 
a lei goiana que propunha medida 
similar”.

“Como o combate à pandemia 
revela, as universidades estaduais 
só vêm alcançando esses resul-
tados, ontem, hoje e sempre, por 
serem instituições públicas, que 
colocam o interesse da sociedade 
e da pesquisa científica antes dos 
interesses imediatos do mercado”, 
afirmam no documento os reitores 
da Uerj, Uenf e Uezo.

“Nesse sentido, a mera existên-
cia de projeto de lei prevendo a 
possibilidade de privatização das 
universidades públicas constitui 
um forte abalo no esforço que toda 
a comunidade acadêmica, das três 
universidades, vem fazendo no 
combate ao coronavírus”, alertam.
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A Terra vive um dos seus 
períodos mais dramáticos e 
conturbados, só comparado 
ao evidenciado durante a Se-
gunda Grande Guerra Mun-
dial, no século passado. No 
Mundo, milhares de pessoas 
já morreram, por causa do 
coronavírus – Covid-19. No 
Brasil, a situação é alarman-
te, com cerca de 40 mil casos 
já confirmados e quase 3 mil 
óbitos.

Em meio a esse cenário 
para lá de sombrio, extre-
mamente preocupante e 
gravíssimo, o presidente da 
República, em mais uma 
manifestação tresloucada, 
demite o seu qualificado mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta, por ciúmes, 
rusgas palacianas e por con-
siderar Mandetta um inimi-
go do Estado.

Logo Mandetta, que, com 
cautela, didática e conhe-
cimento específico, vinha 
desempenhando, com zelo 
e eficiência, todas as ações 
da pasta da Saúde, observan-
do protocolos e os ditames 
da Organização Mundial da 
Saúde.

Em seu lugar, nomeou o 
oncologista Nelson Teich, 
que, em sua primeira fala, 
demonstrou insegurança e 
total “alinhamento ao che-
fe”. Nos pronunciamentos 
seguintes, da mesma manei-
ra, não soube dizer qual ca-
minho traçaria e muito me-
nos quais são ou serão seus 
planos à frente da Saúde 
brasileira. Uma verdadeira 
incógnita em um momento 
em que o Brasil precisa de 
ações e de políticas públicas 
eficientes e eficazes.

Sua omissão em relação 
ao problema é evidente, uma 
vez que, além de não dar 
entrevistas e não dar infor-
mações sobre a escalada do 
vírus, ainda permitirá a inter-
ferência direta de Bolsonaro 
na escolha do seu secretário-
executivo – mais um general 
no governo.

Diante desse cenário, 
sombrio, e como se não 
bastasse todos os gestos 
pretéritos do mandatário do 
Brasil, ele saiu às ruas, no 
final dessa semana, e, com 
sua claque, pequena, diga-
se de passagem, conclamou 
os brasileiros a irem às ave-
nidas, becos, largos, vilas e 
demais espaços, para, com 
ele, protestar contra a de-
mocracia, pelo fechamento 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, pelo fechamento do 
Congresso Nacional, ou 
seja, para protestar contra a 
liberdade. Ele convidou os 
generais Fernando Azevedo 
e Silva, ministro da Defesa, 
e Luiz Eduardo Ramos, mi-
nistro-chefe da Secretaria de 
Governo, para acompanhá-
lo à manifestação antidemo-
crática, mas ambos os ofi-
ciais declinaram do convite. 
Convite, aliás, esdrúxulo.

Esse percentual mínimo 
da população, como se pôde 
comprovar pelas imagens 
das emissoras de televisão, 

seduzido por Bolsonaro, 
ainda pediu o retorno da di-
tadura militar e a adoção do 
famigerado Ato Institucional 
nº 5, que, em 1968, assinado 
pelo então presidente-mare-
chal Arthur da Costa e Silva, 
cassou o mandato de depu-
tados, senadores e instituiu 
a mais nefasta legislação 
contra os princípios da or-
dem social, da soberania, da 
democracia e da liberdade de 
imprensa.

Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, como 
Marco Aurélio Mello, Luís 
Roberto Barroso e Gilmar 
Mendes, em suas mensa-
gens, repudiaram o ato pre-
sidencial, e, perplexos, com 
atitude que beirou o desva-
rio, teceram declarações as 
quais demonstraram grande 
preocupação com a trucu-
lência do comportamento 
descabido do presidente da 
República.

Marco Aurélio, um dos 
mais antigos da Corte, disse 
que não sabia onde o “ca-
pita” estaria com a cabeça, 
acrescentando que “não há 
espaço para retrocessos e 
que a visão totalitária mere-
ce a excomunhão maior.” Na 
mesma linha, Barroso quali-
ficou o traço do movimento 
como “assustador” e que as 
pessoas de bem não desejam 
o retorno do estado de exce-
ção vivido em décadas pas-
sadas.

Por seu turno, Gilmar 
postou que invocar o AI-5 
e a volta da ditadura é ras-
gar o compromisso com a 
constituição e com a ordem 
democrática. O presidente 
do STF, ministro Dias To-
ffoli, qualificou de nefasto 
o autoritarismo e o ataque à 
democracia. Nessa mesma 
linha, o ministro Alexandre 
de Moraes disse que condu-
tas antidemocráticas não se 
confundem com o direito à 
liberdade de expressão.

Moraes determinou a 
abertura de inquérito para 
apurar a organização dos 
atos contra a democracia, 
atendendo a um pedido do 
procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, que, em 
uma triste e repugnante ma-
nifestação de subserviência, 
não incluiu Bolsonaro nessa 
apuração.

O ex-presidente da Re-
pública Fernando Henrique 
Cardoso também redigiu 
uma nota, mostrando sua 
indignação em relação ao 
comportamento do atual pre-
sidente, lamentando que ele 
adira a manifestações anti-
democráticas. FHC prega 
que o momento é de união 
ao redor da Constituição e 
contra ameaças à democra-
cia.

Da mesma forma, pratica-
mente todos os governadores 
dos estados da Federação re-
pudiaram o comportamento 
de Bolsonaro. Com palavras 
duras e condenando a ação 
do presidente da Repúbli-
ca, por ser autoritária e sem 
compromisso com o princí-

pio da democracia e com o 
povo brasileiro, os governa-
dores de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Maranhão, Ceará, 
Rio Grande do Sul e Bahia 
reagiram com ênfase ao que 
chamaram de uma afronta 
ao Brasil o comportamento 
insano do presidente brasi-
leiro.

A Ordem dos Advogados 
do Brasil e a Associação dos 
Magistrados do Brasil, den-
tre tantas outras entidades 
representativas da socieda-
de civil, imediatamente re-
pudiaram o acontecido e a 
presença, sobretudo, do pre-
sidente da República à mani-
festação.

No Congresso Nacional, 
os presidentes da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, e do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre, se po-
sicionaram com energia, 
atacando o comportamento 
inapropriado daquele que 
governa o Brasil. Líderes 
dos partidos políticos, com 
veemência, repudiaram o 
ocorrido. E coube ao sena-
dor Randolfe Rodrigues co-
brar atitude imediata do pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, para abrir 
processo contra o presidente 
por mais esse violento aten-
tado ao povo brasileiro. Há, 
na Câmara dos Deputados, 
vários pedidos de impeach-
ment contra o presidente da 
República, aguardando de-
liberação do presidente da 
Câmara.

Os manifestantes, em 
pequena quantidade e sem 
máscaras e dispostos em 
aglomerações, pediam a re-
vogação de medidas de iso-
lamento social, o impeach-
ment dos ministros do STF, 
dentre outros disparates, 
com gritos e xingamentos 
ofensivos, faixas que exi-
giam o fechamento do Con-
gresso Nacional e defendiam 
a intervenção militar.

Um fim de semana abso-
lutamente preocupante, uma 
vez que essa massa está sen-
do instrumentalizada para 
defender posições que não 
coadunam com os tempos 
democráticos. Com uma 
pandemia a ser vencida, com 
um vírus que leva a morte 
milhares de pessoas e todos 
os dias, com um governo 
em frangalhos, o presidente 
da República, cada vez mais 
isolado, sai do palácio em 
que vive para colocar brasi-
leiros contra brasileiros, di-
vidir a Nação, e apoiar, com 
sua presença, claramente 
atos de vandalismo.

No Planalto, militares não 
viram, e nem podiam ver, 

com bons olhos os aconte-
cimentos havidos, em Bra-
sília, em frente ao Quartel-
General do Exército. Mas a 
nota do ministro da Defesa, 
em defesa à Constituição e à 
democracia, demorou a ser 
emitida. Somente na segun-
da-feira, dia 20, e à noite, ela 
foi divulgada. Havia neces-
sidade de as Forças Arma-
das se posicionarem frente 
ao descalabro havido, para 
tranquilizar o povo.

Cabe registrar que a dita-
dura militar no Brasil durou 
21 anos, teve cinco man-
datos militares, marechais 
Castelo Branco e Costa 
e Silva e generais Emílio 
Médici, Ernesto Geisel e 
João Figueiredo, quando 
foram baixados 16 atos 
institucionais, mecanismos 
legais que se sobrepunham 
à constituição. Nesse longo 
período de trevas, houve 
restrição à liberdade, re-
pressão aos opositores do 
regime e censura. Apesar 
das restrições à liberdade 
de imprensa e de expressão 
– impostas pela crueldade 
da censura – artistas, mú-
sicos e cineastas manifes-
tavam seu posicionamento 
contrário ao regime, ainda 
que de maneira metafórica, 
para não serem condenados 
como opositores ao regime.

O Decreto-Lei 1.077 es-
tabeleceu a possibilidade 
de o Estado aprovar o que 
seria ou não publicado por 
jornais, revistas e livros e o 
que poderia ser veiculado na 
televisão e no rádio. Era a 
institucionalização da censu-
ra. Mas, ao contrário do que 
se podia esperar, a repressão 
impulsionou a produção du-
rante o regime militar, em 
especial a partir de 1970. 
Prova viva foram os traba-
lhos desenvolvidos por Tom 
Jobim, Vinícius de Moraes, 
Chico Buarque, Gilberto Gil 
e Caetano Veloso, cantores e 
compositores, que utilizaram 
a música para manifestar sua 
opinião. O Tropicalismo, por 
exemplo, foi um movimento 
forte de oposição à ditadura 
e de construção da identida-
de cultural brasileira. Diver-
sos artistas, músicos e escri-
tores foram exilados durante 
o período ditatorial, como 
Caetano e Gil.

A ditadura militar no Bra-
sil foi um longo período da 
história no qual o regime de-
mocrático foi suprimido por 
um regime autoritário, de 
exceção.

É verdade que houve cres-
cimento econômico, porém 
sem distribuição de renda. 
Sabe-se que esse foi um pe-
ríodo de restrição das liber-
dades de expressão, e que a 
violência e a tortura foram 
utilizadas como a principal 
forma de repressão. Ape-
sar dessa página duríssima 
dessa história, e diante do 
acontecido no último fim 
de semana, é preciso que a 
sociedade fique atenta para 
prevenir que os valores de-
mocráticos não sejam jamais 

desrespeitados, novamente.
De todas as ações toma-

das pelos militares no pe-
ríodo em que estiveram no 
poder, nenhuma foi tão mar-
cante como o Ato Institucio-
nal n° 5 (AI-5), decretado 
em dezembro de 1968 – esse 
mesmo ato defendido por 
tolos, no domingo último. 
Não sabem certamente o que 
pregam, o que falam, o que 
bradam.

Conhecido como “o golpe 
dentro do golpe”, é o marco 
inicial dos “anos de chum-
bo”, em que a repressão e o 
poder do Estado foram ainda 
mais intensos. O AI-5 cance-
lou todos os dispositivos da 
Constituição de 1967, que 
porventura ainda pudessem 
ser utilizados pela oposi-
ção. A cassação de direitos 
políticos, agora descentrali-
zada, poderia ser decretada 
com extrema rapidez e sem 
burocracia; o direito de de-
fesa ampla ao acusado foi 
eliminado; suspeitos pode-
riam ter sua prisão decretada 
imediatamente, sem neces-
sidade de ordem judicial; os 
direitos políticos do cidadão 
comum foram cancelados e 
os direitos individuais foram 
eliminados pela instituição 
do crime de desacato à auto-
ridade. Os militares, naquela 
ocasião, assumiram defini-
tivamente que não estavam 
dispostos a ser um poder 
moderador e sim uma dita-
dura.

O final do governo mili-
tar de 1964 culminou com a 
hiperinflação e grande parte 
das obras paralisadas pelo 
Brasil. Devido ao sistema 
de medição e pagamento es-
tatal, as empreiteiras aban-
donaram as construções, 
máquinas, equipamentos e 
edificações.

Em 1985, o Congresso 
Nacional aprovou emenda 
constitucional que acaba-
va com alguns vestígios 
da ditadura. Dentre elas, 
foi aprovada a eleição di-
reta para presidente (em 
dois turnos); foi aprova-
do o direito ao voto para 
os analfabetos; os partidos 
comunistas deixaram de ser 
proibidos; os prefeitos de 
capitais, estâncias hidromi-
nerais e municípios conside-
rados de segurança nacional 
voltariam a ser eleitos dire-
tamente; o Distrito Federal 
passou a ser representado 
no Congresso Nacional por 
três senadores e oito de-
putados federais e acabou 
com fidelidade partidária.

Finalmente, em julho, o 
então presidente José Sar-
ney enviou a Emenda Cons-
titucional que convocava a 
Assembleia Nacional Cons-
tituinte, aprovada em 22 de 
novembro (Emenda Cons-
titucional nº 26). Na verda-
de, por uma conveniência 
política, a Constituinte foi 
composta pelos mesmos de-
putados legisladores. Em 5 
de outubro de 1988, o ilustre 
deputado Ulysses Guimarães 
promulga a nova Constitui-

ção. A Constituição Cidadã. 
Aliás, o Dr Ulysses deve ter 
se revirado em sua sepultura 
ao ouvir Bolsonaro dizer “eu 
sou a Constituição”.

Dessa forma, ele se com-
para a Luiz XIV, o Rei Sol, 
da França, que, no auge dos 
seus delírios e deslumbra-
mentos, dizia que ele era o 
Estado. Ninguém está acima 
evidentemente da Constitui-
ção, por ser a Carta Magna 
de uma Nação.

E é justamente essa mais 
do que triste e angustiante 
passagem da nossa História 
que o presidente da Repú-
blica ínsita negativamente 
à sociedade, prestando um 
desserviço ao Brasil e aos 
brasileiros de bem. É de fato 
assustador ver manifesta-
ções pela volta do regime 
militar, após 30 anos de de-
mocracia no Brasil. Só pode 
desejar intervenção militar 
quem perdeu a fé e a espe-
rança no futuro e sonha, in-
fantilmente, com um passa-
do que jamais aconteceu. As 
ditaduras chegam com vio-
lência e truculência contra 
os adversários. A sociedade 
brasileira precisa repudiar, 
e de pronto, todo e qualquer 
ato que queira promover a 
desunião entre o povo, pre-
gando apenas o diálogo por 
via democrática e respeitan-
do os poderes constituídos, 
que devem trabalhar de for-
ma autônoma, mas harmôni-
cos entre si.

É preciso, neste instan-
te, cuidar da saúde pública, 
zelar pela vida dos brasilei-
ros, ajudar na construção de 
uma mentalidade que acre-
dite que o isolamento social 
é imprescindível para que, 
ao término dessa pandemia 
que muito tem deprimido a 
todos, possamos viver dias 
melhores, com paz, tranqui-
lidade e, sobretudo, respeito 
ao próximo. Saúde-educa-
ção-cultura-emprego-mora-
dia devem ser perseguidos 
por todos, pois são esses os 
grandes pilares de uma so-
ciedade mais justa e mais 
digna.

E como dizia Martin Lu-
ther King, “pior do que o 
grito dos maus é o silêncio 
dos bons”. Não fiquemos, 
pois em silêncio, por sermos 
bons, mas nos manifestemos 
pela democracia conquistada 
a duras penas e há décadas e 
a elejamos como o único ins-
trumento para a sustentabili-
dade do Brasil. Tudo o mais 
e que gira perifericamente 
deve ser banido, esses gritos 
dos maus, por exemplo, por 
constituírem-se verdadeiros 
devaneios e acintes à vida da 
nação brasileira. Façamos, 
pois, tremular, em nossas 
casas, repartições, organiza-
ções, veículos de comuni-
cação, a Bandeira Nacional, 
com a inscrição Ordem e 
Progresso. Esse é o lema que 
precisamos ter sempre em 
mente.

  Paulo Alonso
Jornalista.
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Não fiquemos em 
silêncio, mas nos 
manifestemos 
pela democracia 
conquistada

Gravíssimo atentado contra o Brasil
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Ir de bicicleta ou dar a ré de carro
Milão ficou em destaque no noticiário sobre o coro-

navírus pela violência como a cidade e região foram 
atingidas – 69.092 casos e 12.740 mortos na Lombardia. 
Também ganhou as redes a convocação inicialmente feita 
pelo prefeito Giuseppe Sala, que pedia aos cidadãos que 
seguissem trabalhando porque “Milão não pode parar”. 
(Ele fez dolorosa autocrítica diante dos fatos, algo que 
ainda não aconteceu no Brasil)

Pois agora que a crise começa a dar sinais de que 
está enfraquecendo, a cidade se prepara para o re-
começo, mas em novas bases. Milão vai introduzir um 
dos mais ambiciosos planos para tirar os carros das 
ruas, abrindo espaço para bicicletas e pedestres. A ci-
dade é uma das mais poluídas da Europa – ou era, até 
ser obrigada a parar e repensar seu modo de existência.

Facilita a mudança o fato de Milão ser pequena e 
de alta concentração demográfica. Seu 1,4 milhão de 
habitantes ocupam o espaço que tem 15km de ponta a 
ponta. Pouco mais da metade (55%) já usa sistema pú-
blico de transportes. Outras cidades pelo mundo estão 
reprogramando seus modais.

Extrapolando dos transportes para outros setores, a 
pandemia provou que caminhos errados levam a lugares 
errados. Remontar o que já está carcomido ou aproveitar 
o momento para aprofundar os equívocos – especial-
mente refletidos na desigualdade – é dar alguns passos 
em direção ao abismo. Mudar o rumo depende da cor-
relação de forças que sairá desta crise.

O vírus do petróleo
Especialista no setor de energia critica o foco das notí-

cias sobre o preço do petróleo. “O caos no mercado do 
petróleo não é a Covid-19. A queda da demanda poderia 
ser resolvida por cortes de produção da Opep+. O caos 
tem endereço e nome: EUA e Trump.”

E explica lembrando frase do presidente norte-amer-
icano no Twitter: “Eu instruí o secretário de Energia e 
o secretário do Tesouro a formular um plano que dis-
ponibilize fundos para que essas empresas (de petróleo) 
e empregos muito importantes sejam garantidos por mui-
to tempo no futuro!”

Ansiedade dobra
O impacto do coronavírus na saúde das pessoas vai 

além da própria doença. A Med-Rio Check-up registrou 
que, com a pandemia, a taxa de pacientes com estresse 
aumentou de 65% para 87%. O percentual dos que so-
frem de ansiedade cresceu de 18% para 36% e dos que 
padecem de insônia, de 23% para 35%. Além disso, 29% 
passou a se automedicar – antes era 12%.

Colaboração
Fintechs – empresas de serviços financeiros baseadas 

em plataformas tecnológicas – querem ser um canal para 
fazer o “coronavoucher” chegar até o trabalhador que 
precisa. A expectativa é que o repasse atinja 54 milhões 
de pessoas, e o volume financeiro total chegue a R$ 44 
bilhões por três meses.

O grande desafio que se apresenta para a distribuição 
é a quantidade de desbancarizados. Segundo a Caixa,  
cerca de 85% do público potencial do benefício não tem 
conta em banco. A “poupança virtual” criada pela insti-
tuição estatal tem se mostrado falha.

As fintechs afirmam que 60% da população desban-
carizada do país tem acesso a celular e internet, o que 
facilitaria a distribuição. A proposta é boa e pode ajudar, 
ainda mais se os beneficiados puderem sacar em máqui-
nas do Banco 24 Horas, sem tarifas.

Mas as empresas financeiras dariam realmente uma 
contribuição se se comprometessem – a vera e com di-
reito a punição – a não guardarem só contatos ou terem 
qualquer lucro com os beneficiados.

Tio Patinhas
A Disney vai distribuir US$ 1,5 bilhão em dividendos 

e bônus aos seus executivos. O valor seria suficiente para 
cobrir 3 meses de salários dos 100 mil trabalhadores que 
tiveram seus contratos suspensos em abril.

Rápidas
A Associação dos Advogados de São Paulo (Aasp) 

realizará nesta quinta, às 11h, webinar gratuito com 
a participação da presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. Inscrições: 
mla.bs/e84c2b6a *** O Tribunal Superior do Trabalho 
acaba de lançar uma campanha chamada #MeuApren-
dizFica. O CAMP Mangueira, que inclui jovens adultos 
de área de risco social no mercado de trabalho, vai na 
contramão das demissões e registrou uma contratação 
durante o período do coronavírus, através da empresa 
Zeiki Medical Produtos Médicos *** Para apoiar profis-
sionais autônomos e pequenos empreendedores durante 
o período de isolamento, a plataforma imobiliária Quinto 
Andar criou o Classificados da Vizinhança, uma vitrine 
virtual gratuita para produtos e serviços oferecidos pelos 
clientes.

Governo lança Plano 
Marshall verde amarelo
Objetivo é 
integrar ações 
para retomada do 
crescimento após 
a pandemia

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Braga Netto, anunciou 
nesta quarta-feira um novo 
programa de investimento 
do governo federal, batiza-
do de Pró-Brasil. O objetivo, 
segundo ele, é gerar empre-
go e recuperar a infraestru-
tura do país em resposta aos 
impactos trazidos pela pan-
demia do novo coronavírus. 
Embora o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, tenha 
participado da reunião nesta 
manhã, as discussões estão 
sendo lideradas por Braga 
Netto. A equipe econômi-
ca, segundo a agência Bra-
sil,  é refratária à mensagem 
de uso de recursos públicos 
para alavancar a economia e 
tem defendido que isso deve 
ocorrer através da atração 
de investimentos privados a 

partir da realização de refor-
mas.

Mas o secretário especial 
de Desestatização, Desenvol-
vimento e Mercados, Salim 
Mattar, avaliou que o Plano 
Marshall brasileiro - denomi-
nado de Pró-Brasil, segundo 
a Casa Civil - ainda é muito 
embrionário e afirmou que 
a intenção do Ministério da 
Economia é diferente, volta-
da à busca de investimentos 
privados. Questionado se 
o fato de existirem planos 
distintos sob um mesmo go-
verno não denotava falta de 
consenso, emitindo sinal tro-
cado para investidores, Salim 
afirmou que isso faz parte da 
democracia.

Após reconhecer a rota 
traçada pela equipe do mi-
nistro Paulo Guedes vai para 
outra direção, disse . que 
“o Plano Marshall gestado 
pela Casa Civil é um pouco 
diferente dos planos do Mi-
nistério da Economia”. “O 
Plano Marshall dependeu do 
dinheiro americano, e nós 
não temos dinheiro sobran-
do mais, as finanças nossas 
foram absolutamente esgota-
das”, acrescentou. No Plano 
Marshall original, os Esta-

dos Unidos financiaram a re-
construção de países aliados 
na Europa após a Segunda 
Guerra Mundial.

Braga Netto, no entanto, 
disse que as propostas ainda 
estão sendo estruturadas pelo 
governo e não apresentou es-
timativas de volume total de 
investimentos nem o número 
de empregos a serem gera-
dos. “Ainda seria leviano eu 
levantar isso [estimativas]. 
A finalidade é gerar empre-
gos, recuperar infraestrutura 
e dar possibilidade do Brasil 
recuperar toda essa perda 
que nós tivemos”, disse du-
rante coletiva de imprensa, 
no Palácio do Planalto, nesta 
quarta-feira, para atualizar as 
ações do governo federal no 
enfrentamento da covid-19. 

O programa reúne ações 
de todos os ministérios e 
será coordenado pela Casa 
Civil. Segundo a pasta, fo-
ram definidos dois eixos de 
ação: Ordem e Progresso. 
No eixo Ordem serão con-
templadas medidas como 
o aprimoramento do arca-
bouço normativo, atração 
de investimentos privados, 
segurança jurídica, melho-
ria do ambiente de negócios 

e mitigação dos impactos 
socioeconômicos. No eixo 
Progresso, estão previstos 
investimentos com obras 
públicas, custeadas pelo go-
verno federal, e de parcerias 
com o setor privado.

“Na verdade, vamos dar 
continuidade a coisas que 
já estavam andando, por 
exemplo, o vigoroso progra-
ma de concessões”, disse o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, durante a 
coletiva. Segundo ele, os 
projetos de concessões e pri-
vatizações coordenados pela 
pasta preveem investimentos 
de R$ 250 bilhões. Aquilo 
que será feito por meio de 
obra pública, a gente estima 
um valor de R$ 30 bilhões, 
acrescentou.

De acordo com a apresen-
tação do ministro Braga Net-
to, a execução dos projetos 
será de longo prazo, deven-
do durar até 2030. A primei-
ra reunião do grupo de traba-
lho do programa Pró-Brasil 
será na sexta-feira (24). O 
detalhamento dos projetos e 
ações será feito em setembro 
e a implantação está prevista 
para começar a partir de ou-
tubro.

Setor funerário; cadáveres poderão ser transportados por avião
“Se não tivermos ajuda do 

governo, poderemos ter cor-
pos espalhados no chão em 
Manaus”, alerta presidente 
da Associação Brasileira do 
setor funerário. Entidade 
elabora plano de contingên-
cia com estoque de 10 mil 
urnas e alerta que pode ser 
preciso transporte por avião 
em casos de extrema neces-
sidade

A quantidade de sepulta-
mentos diários em Manaus, 
uma das capitais mais afe-
tadas pela pandemia do co-
ronavírus, subiu de 30, em 
média, para mais de 100, 
desde o início da crise. Até o 
momento, segundo dados do 
Ministério da Saúde, o esta-
do do Amazonas já registrou 
2.270 casos confirmados, 
com 193 mortes.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Empresas e 
Diretores do Setor Funerário  
(Abredif), se não haver um 
plano de contingenciamen-
to imediato pelo governo, o 
setor funerário local vai en-

trar em colapso e poderão 
faltar até urnas para sepultar 
os mortos. Os cemitérios da 
cidade já sentem os efeitos 
da pandemia com os caixões 
sendo enterrados em uma 
vala comum.

De acordo com o presi-
dente da Abredif, Lourival 
Panhozzi, cerca de 60 % 
dos sepultamentos realiza-
dos em Manaus são pelo 
poder público e há uma de-
ficiência no estoque de ur-
nas de pelo menos mil uni-
dades. “Se o governo não 
colocar imediatamente a 
nossa disposição um avião 
cargueiro para levar urnas 
para Manaus, poderemos 
ter, em breve, corpos joga-
dos pelas esquinas. O trans-
porte por caminhão demora 
dias. Se não fizerem isso, a 
previsão é de entrarmos em 
colapso e o Brasil passará 
por um vexame mundial”, 
alerta.

Ainda segundo Panhozzi, 
além de Manaus, o caso mais 
preocupante, também inte-

gram a chamada zona quente 
da pandemia e já estão em si-
nal de alerta, os municípios 
de Fortaleza e Belém. Já São 
Paulo e Rio de Janeiro, que, 
também integram as regi-
ões mais afetadas pelo Co-
vid-19, ainda têm estrutura 
suficiente para a realização 
de sepultamentos em meio à 
pandemia. “Montamos, em 
parceria com a Associação 
dos Fabricantes de Urnas 
do Brasil (AFUB), um pla-
no de contingência e nele 
temos um estoque estratégi-
co de 10 mil urnas para ca-
sos extremos. Aumentamos 
a nossa produção em 25%, 
comparando os primeiros 
meses deste ano com o mes-
mo período no ano passado”, 
afirma.

Falta de ajuda 

Em carta aberta enviada, 
nesta semana, ao presiden-
te da República, Jair Bol-
sonaro e aos governadores 
dos estados brasileiros, 

o presidente da Abredif, 
Lourival Panhozzi, afirma 
que “com raríssimas exce-
ções, o setor funerário tem 
sido ouvido ou participado 
dos comitês governamen-
tais constituídos em razão 
do covid-19”.

O segmento cobra maior 
transparência no número de 
possíveis mortes em virtude 
da doença para se planejar 
dentro de uma margem ofi-
cial estabelecida pelo gover-
no.

Também em comunicado 
oficial, a Abredif recomen-
dou descontos de até 40% 
nos sepultamentos em vir-
tude do Covid-19, de acor-
do com a tabela de cada 
funerária e os serviços que 
estão previstos em contra-
to. “Não podemos cobrar 
por serviços não realiza-
dos. Se não tiver velório, 
por exemplo, a empresa 
não pode cobrar uma vez 
que não executou a ativida-
de previamente prevista em 
contrato”, conclui.

Setor de saneamento projeta 
queda de até 48% no 2º tri

Mais 20 categorias 
vão receber auxílio 
emergencial de R$ 600

“As companhias de sa-
neamento têm registrado 
aumento na inadimplência. 
Esse novo cenário pode 
comprometer essas empre-
sas. O setor deve ser visto 
como prioridade no enfren-
tamento da Covid-19”. O 
alerta é do engenheiro Luiz 
Pladevall, presidente da As-
sociação Paulista de Empre-
sas de Consultoria e Serviços 
em Saneamento e Meio Am-
biente (Apecs) e vice-presi-
dente da Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental (Abes-SP).

As operadoras de sanea-
mento básico públicas e priva-
das registraram taxa média de 
23,91% na inadimplência no 
início de abril segundo dados 
da Associação Brasileira das 
Empresas Estaduais de Sane-
amento (Aesbe). Os indica-
dores mostram uma variação 
entre 12,93% e 31,7% na falta 
de pagamento dos serviços, 
dependendo da região. O setor 
projeta ainda queda de 48% 
na arrecadação no segundo 
trimestre deste ano.

O presidente da Apecs 
lembra que o setor já tinha 

reduzido os investimentos 
nos últimos anos e esse novo 
panorama compromete in-
clusive a continuação das 
atuais operações. “Dificil-
mente as companhias terão 
recursos financeiros para no-
vos empreendimentos. Sem 
uma atuação forte do go-
verno federal, podemos en-
frentar comprometimentos 
inclusive para a saúde da po-
pulação. Água tratada é um 
bem essencial para o enfren-
tamento de várias doenças, 
como a atual pandemia”.

Para Pladevall, a solução 
começa com um planejamen-
to de curto, médio e longo 
prazos. “Precisamos rever 
alguns tributos pagos como 
forma de aumentar o fôlego 
dessas companhias nesse mo-
mento, alerta o dirigente. Ele 
aponta ainda a necessidade da 
retomada de investimentos do 
Governo Federal. “A enge-
nharia consultiva tem capaci-
dade para já iniciar estudos e 
projetos que acelerem e ofe-
reçam segurança para novos 
investimentos em infraestru-
tura e saneamento, esclarece o 
presidente da Apecs.

O plenário do Senado 
Federal, em sessão remota, 
aprovou por unanimidade 
(81 votos) o texto substitu-
tivo do PL 873/2020, que 
amplia o auxílio emergencial 
de R$ 600 previsto na Lei nº 
13.982/2020 para categorias 
de trabalhadores ainda não 
contempladas e que tenham 
perdido renda em função da 
pandemia do novo coronaví-
rus.

Com a decisão, o Con-
gresso Nacional incluiu mais 
de 20 categorias na lista do 
benefício, entre eles extrati-
vistas, assentados da refor-
ma agrária, artesãos, pro-
fissionais da beleza (como 
cabeleireiros), ambulantes 
que comercializem alimen-
tos, diaristas, garçons, moto-
ristas de aplicativos, taxistas 
e catadores de recicláveis.

O texto aprovado proíbe 
que instituições financeiras 

façam descontos ou com-
pensações sobre o valor do 
auxílio emergencial, mesmo 
que o beneficiário esteja em 
débito com a Caixa Econô-
mica Federal ou outra insti-
tuição responsável pelo pa-
gamento do auxílio.

O substitutivo proíbe a re-
cusa de concessão do auxílio 
emergencial a trabalhador 
civilmente identificado sem 
CPF ou título de eleitor re-
gularizado e estabelece, tam-
bém, mecanismos de regula-
rização do CPF.

O projeto original é do 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) e foi aprovado 
na casa por unanimidade. A 
proposta foi alterada na Câ-
mara dos Deputados e, por 
isso, o texto substitutivo teve 
que voltar à apreciação do 
Senado. Com a nova votação 
no Senado, o projeto ago-
ra deve ser sancionado pelo 
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Tradição em arte 
e antiguidade

Cristina Goston é lei-
loeira com vasta experi-
ência no mercado do Rio 
de Janeiro, trabalhando 
em ritmo constante e 
disciplinado, verifican-
do toda a história de 
cada peça que entra em 
seus catálogos. Os pre-
gões online são feitos 
em plataforma própria, 
com toda a equipe em-
penhada nas etapas que 
envolvem o trabalho 
que finaliza com a en-
trega do lote ao cliente 
vencedor na disputa de 
lances. É assim que está 
trabalhando, mesmo em 
tempos de pandemia – 
de um vírus que veio da 
China, a Covid-19, que 
alterou toda a rotina da 
cidade e do mundo.

O pregão online, ferramenta que possibilita os pregões 
com distanciamento físico, está sendo usado por todos 
que podem oferecer seus produtos e serviços durante este 
período de incertezas. O pregão atual de Cristina Goston 
está marcado para a próxima segunda e terça-feira (27 e 
28), às 15h. São lustres, pratarias, imaginária, porcelanas, 
vidros e cristais, mobiliário, quadros, esculturas, tapetes, 
objetos de decoração e afins. O catálogo com as fotos e 
informações detalhadas de cada item estará no seu web-
site cristinagoston.com.br nesta sexta-feira. A galeria Al-
phaville, onde está o escritório da leiloeira, está na Rua 
Pinheiro Machado, 25 lojas B e C, Laranjeiras.

Miniaturas de tanques 
de guerra e outros

Quem gosta de miniaturas e coleções pode entrar no 
website do leiloeiro Horácio Ernani Rodrigues de Mello 
e escolher os lotes para fazer o lance em miniaturas de 
variados tipos de veículos, como aviões civis e militares, 
caminhões de vários modelos, diversos tipos de tanques 
de guerra, ônibus, carros de passeio e de corrida, utilitá-
rios, esportivos, vans, trailers, locomotivas. A exposição 
somente online com o catálogo, assim como o pregão, que 
acontecerá no wesbite ernanileiloeiro.com.br de segunda 
a quinta-feira (27, 28, 29 e 30) às 15h. O escritório do 
leiloeiro Ernani está localizado no mesmo endereço da 
Galeria, na Rua São Clemente, 385, em Botafogo (RJ).

Materiais diversos e 
veículos de seguradoras

O leiloeiro João Emílio man-
tém seu trabalho organizado, com 
a agenda dos leilões online, onde 
tem pregões nesta sexta-feira (24) 
nos horários das 11h, 12h e 12h30 
onde serão realizadas as vendas 
de veículos da Bradesco Segura-
dora, Multimarcas e Sul América 
(que vai pagar o IPVA de 2020). 
Neste dia serão carros, motos, ca-
minhões e utilitários, além de su-
catas de carros, motos, caminhões 
e utilitários.

Quarta-feira (29) serão quatro 
empresas que irão compartilhar o 
mesmo dia, separadas por horá-
rios, sendo às 11h vendidos ma-
teriais de demolição, portas e ja-
nelas de madeira nobre – peroba 
do campo, pinho-de-riga, cedro 
e pisos importados. Há, também, 
portas e grades em ferro trabalha-
do.

Seguindo, às 11h30 serão os 
materiais e equipamentos varia-
dos; mobiliário e grande quanti-
dade de cintas, camisas e calças 
modeladoras. Será às13h o pregão 
dos 54 pneus sem uso do Poder 
Judiciário e às 14h a ADG Metais 
venderá lavadoras e secadoras de 
roupa industrial, talha elétrica, te-
las de fibras e equipamentos. Todos os leilões com datas 
marcadas já estão online no website joaoemilio.com.br 
com os detalhes de cada um. O escritório de João Emí-
lio está na Estrada dos Bandeirantes, 10.639, Recreio dos 
Bandeirantes (RJ).

Abajur com paisagem do Rio, 
com Cristina Goston

Caminhão militar miniatura com Horácio Ernani

Porta em peroba do 
campo com João Emílio

Venda de linha branca 
e eletrodoméstico deve 
desacelerar no trimestre

Os impactos da pandemia 
devem desacelerar signifi-
cativamente as vendas no 
2° trimestre de 2020, consi-
derando o índice do varejo 
ampliado. Segundo dados 
da Intenção de Compra, do 
Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo e Consu-
mo (Ibevar), as projeções, a 
partir de dados reais, apon-
tam para um crescimento de 
apenas 0,93%, ante o primei-
ro trimestre. Quando com-
parado com a mesma base 
de 2019, a expansão foi de 
1,36%. Em manutenção de 
tendência, projetava-se alta 
de 3,42% nas vendas para 
2020.

Em comparação ao ano 
anterior, o estudo do Ibevar 

indica queda para as cate-
gorias de linha branca, ele-
trodoméstico e telefonia. 
A categoria de cine e foto 
e moda, embora revelando 
uma disposição maior que 
a de 2019, também mostra 
nítida tendência de retração.

Apenas no caso das cate-
gorias de informática e ele-
troeletrônicos é possível no-
tar uma disposição de com-
pra acima da apresentada 
em 2019 e crescente. “Pos-
sivelmente, esta demanda 
está relacionada à produtos 
muito utilizados durante o 
isolamento social, como ce-
lulares, notebooks, tablets”, 
avalia o economista e presi-
dente do Ibevar, Claudio Fe-
lisoni de Angelo.

Vendas de pneus tem 
queda de 11,7% em março

Em março, a indústria na-
cional de pneumáticos teve 
queda de 11,7% em com-
paração ao mesmo período 
de 2019. O resultado é con-
sequência do declínio sig-
nificativo nas vendas para 
montadoras (-29,6%). Com 
isso, o mês fechou com um 
total de 4.474.381 unidades 
comercializadas. Os dados 
fazem parte do levantamento 
setorial divulgado pela As-
sociação Nacional da Indús-
tria de Pneumáticos (Anip).

“Com o início das medi-
das de contenção do contá-
gio do Covid-19 durante o 
mês de março, o setor sofreu 
impacto significativo nas 
vendas às montadoras, que 
paralisaram a produção de 
veículos progressivamente. 
O desempenho dos próxi-
mos meses dependerá do 
retorno das atividades das 
montadoras e do mercado de 
forma geral”, afirma Klaus 
Curt, presidente executivo 
da Anip.

E se nós vence essa demanda?
– A Associação Comercial Industrial e Turística de 

Cabo Frio (Acia), município do estado do Rio de Janei-
ro distante 153km da capital, por rodovia, na pessoa da 
sua presidenta, Patricia Cardinot, anunciou na terça-feira 
passada, 22 de abril, que está processando a China, pelos 
danos materiais e morais causados ao povo brasileiro pelo 
coronavírus. A demanda foi orçada em R$ 420 bilhões.

– Segundo a presidenta Cardinot, em entrevista ao pro-
grama de rádio Viva Bem (FM 97,7), em 20 de abril, entre 
18h e 19h, a Acia ingressou com a ação em 9 de abril, 
através de um grupo de profissionais portugueses, espe-
cializados em Direito Internacional.

– Esta notícia trouxe à lembrança uma história engraça-
da que ouvi há um bom tempo, piada da época da Guerra 
Fria. O cenário é de um município bem pequeno, O muni-
cípio era uma relação de carências. Saneamento, escolas, 
postos de saúde, lazer etc. Nada disso havia. O prefei-
to então reuniu as lideranças do município e anunciou: 
vamos declarar guerra aos EUA. Eles então vão jogar 
bombas aqui, destruir tudo. Em seguida, vão entrar para 
reconstruir. E aí vamos ter saneamento, escolas, hospitais, 
áreas de lazer, praças, etc. Foi então que um vereador per-
guntou: e se nós vence essa demanda?

Perigo! Perigo! Bomba de nêutrons!
Criada em 1958, pelo físico norte-americano Samuel 

Cohen, do Laboratório Nacional Lawrence Livermore. É 
um conceito tão destrutivo de arma, que chegou a ter a 
resistência de presidentes (John Kennedy e Jimmy Car-
ter) na sua elaboração. Foi finalmente concluída na gestão 
Ronald Reagan.

Perigo! Perigo! PL de nêutrons!
O Planalto encaminha ao Congresso mais um “PL de 

nêutrons”, capaz de acabar com a vida, para permitir o 
acesso às riquezas materiais. É o caso do PL 191/2020 
que, desde o dia 6 de fevereiro, repousa na mesa direto-
ra da Câmara, aguardando as indicações para constituir a 
Comissão temporária que irá apreciá-lo.

O PL 191/2020, enviado ao Congresso Nacional pelo 
Executivo, escancara as portas dos territórios indígenas, a 
pretexto de regulamentar atividades de mineração e hidre-
létricas. Os objetivos expressos na mensagem são “esta-
belecer as condições específicas para a realização da pes-
quisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e 
para o aproveitamento de recursos hídricos para geração 
de energia elétrica em terras indígenas e institui a indeni-
zação pela restrição do usufruto de terras indígenas”.

O PL, já conhecido como “PL da devastação”, faz 
todo o serviço sujo, incluídos aspectos ambientais. Nas 
disposições transitórias, o PL 191/2020 modifica o artigo 
da Lei 11.460/2007 que vedava a pesquisa ou o cultivo 
de transgênicos (ODMs) em Unidades de Conservação 
e Terras Indígenas, com exceção das Áreas de Proteção 
Ambiental, agora proibindo os transgênicos apenas nas 
Unidades de Conservação.

A liberação do cultivo dos transgênicos nas Terras In-
dígenas é uma agressão à cultura desses povos que, tendo 
costumes distintos de manejo agrícola, poderão assistir as 
suas produções rapidamente contaminadas pelos OGMs e 
ter que comer nas mãos de poderosas corporações multi-
nacionais.

Comer? Eu disse comer?

#fi queemcasa
Você é banqueiro? Você é industrial? Você é comer-

ciante? Você é politicopata? Você tá nem aí pra sua vida 
ou para a saúde dos outros? Você acha que Deus não tem 
mais o que fazer? Não? Então, #fique em casa, oh, pá!

Academias de ginástica e 
sindicatos fi rmam acordo em SP

Em articulação inédita, o 
Conselho Regional de Edu-
cação Física da 4ª Região 
(CREF4/SP) reuniu-se com 
o Sindicato das Academias 
de São Paulo (Seeaatesp), 
a Associação Brasileira de 
Academias (Acad Brasil), o 
Sindicato dos Profissionais 
de Educação Física do Esta-
do de São Paulo (Sinpefesp) 
e o Sindicato dos Emprega-
dos de Clubes Esportivos e 
em Federações, Confedera-
ções e Academias Esportivas 
no Estado de São Paulo (Sin-
desporte) para costurar acor-
dos que evitem demissões no 
setor. “Em anos de profissão, 
eu nunca vi a união dos con-
correntes dessa forma. É 
um fato inédito a vontade 
de todos os empresários em 
manter os empregos diante 
de uma crise”, afirma Nel-
son Leme da Silva Junior, 
do CREF4/SP. “Em 21 anos 
de profissão, nunca houve 
tanta união e colaboração 
entre sindicato patronal e de 
funcionários”, comenta Ail-
ton Mendes, diretor da Acad 
Brasil.

Uma das principais medi-
das tomadas, acordada por 
todos, para evitar demissões 
no setor foi um aditivo ao 
contrato de acordo coletivo 
da categoria para que to-
das as academias do Estado 
de São Paulo possam fazer 
uso da Medida Provisória 
936/2020, publicada pelo 
governo federal e que permi-
te, entre outras coisas, a sus-
pensão do contrato de traba-
lho por até 60 dias e o corte 
do salário dos trabalhadores 
em até 70%, com redução da 
jornada. Em ambos os casos, 
os funcionários passam a re-
ceber benefícios do governo 
para manter a renda. Após 

o período da suspensão do 
contrato de trabalho, os em-
pregadores se comprometem 
com a estabilidade do em-
prego de seus funcionários.

“É um acordo que vale 
para todo o Estado de São 
Paulo. Agora, nosso sonho 
seria que em outros estados 
houvesse a mesma oportuni-
dade”, comenta Nelson.

Com o acordo coletivo, ao 
invés de cada uma das aca-
demias do estado ter que fa-
zer sua própria negociação a 
assinar acordos individuais, 
uma só assinatura vale para 
todos.

Além disso, a MP 
936/2020 restringia a pos-
sibilidade de suspensão de 
contrato de trabalho e redu-
ção de jornada e salário a 
profissionais com remune-
ração mensal até R$ 3.135. 
Quem ganhasse acima disso 
e até R$ 12 mil por mês pre-
cisaria de um acordo indivi-
dual para fazer valer a me-
dida provisória. “No acordo 
coletivo, equiparamos essa 
possibilidade a todas as fai-
xas salariais”, diz Ailton. 
“Com isso, tenho a certeza 
de que conseguimos manter 
milhares de empregos, in-
clusive dos grandes talentos 
das academias, que são os 
profissionais mais bem re-
munerados.”

Estão envolvidos no acor-
do coletivo cerca de 12 mil 
academias do estado de São 
Paulo e 90 mil trabalhadores.

“Quanto maior o desem-
prego, mais difícil será a 
retomada quando essa crise 
acabar. Então, cada emprego 
que a gente consiga manter, 
será de grande valia tanto 
do ponto de vista individual 
como do coletivo”, finaliza 
Ailton.
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PFJ inicia a qualificação profissional dos corretores de saúde
Mesmo estando no meio 

de uma pandemia e cumprin-
do medidas de isolamento 
social, na última sexta-feira, 
menos de uma semana após 
ter sido criado o Comitê de 
Inovação da PFJ Concessio-
nária de Saúde, foi inicia-
do um programa de ensino 
com o objetivo de qualificar 
funcionários, supervisores e 
corretores de seguros da em-
presa.

Uma das metas traçadas 
pelo Comitê de Inovação é 
ampliar a base de corretores 
e para um dos sócios da PFJ 
Assessoria e Corretagem de 
Seguros, Fábio Faria. “O 
plano de benefícios que es-
tamos estruturando para os 
corretores será um grande 
diferencial. Queremos libe-
rar os corretores cada vez 
mais para o processo de ne-
gociação e fechamento”, res-
salta.

Na sua opinião, o papel 
principal dos corretores é 
vendas e para que eles pos-
sam se dedicar e melhorar 
suas performances, é fun-
damental que a PFJ fique 
responsável por todo ba-
ckoffice.

“Vamos focar em três 
pilares conforme nossa pri-
meira reunião: gestão de 
pessoas. Entendemos que 
precisamos realizar uma 
mudança cultural em nosso 
negócio. Todos precisam 
ter claro que somente um 
time de excelência alcan-
ça os melhores resultados. 
Marketing e Tecnologia. 
Vamos trabalhar para ofe-
recermos mais que leads 
(potenciais clientes vindos 
da internet) para nossos 
corretores”, chamou aten-
ção Fábio Faria.

“Temos claro que a pro-
dutividade é vital e quere-
mos entregar leads qualifi-
cados e para isso estamos 
estruturando uma ‘célula 
de nutrição’ para que os 
corretores sejam mais efe-
tivos. Isso já é desenvolvi-
do pelo Arley na corretora 
dele e funciona bem de 
acordo com os números e 
resultados que analisamos. 
Processos. Para que tudo 
funcione, estamos revendo 
nossas estruturas, modelo 
de negócios e redesenhan-
do processos”, informou.

De acordo com Arley 

Boullosa, convidado pelos 
sócios da PFJ para com-
por o comitê, “Não poderia 
ser diferente. Inovar é fazer 
o novo e não tem relação 
exclusiva com tecnologia. 
Crises trazem insegurança e 
instabilidade, mas também é 
preciso enxergar oportunida-
des e sair na frente. Enfren-
taremos um processo de dor 
econômica que vem em três 
ondas”, disse.

Segundo explicou, a pri-
meira onda foi a parada 
imediata onde grande parte 
da economia simplesmente 
parou devido às medidas e 
a necessidade do isolamento 
social. A segunda está acon-
tecendo e irá se prorrogar 
pelos próximos três meses e 
diz respeito ao desemprego. 
Paradas as empresas não tem 
caixa e não tem condições de 
manter o quadro funcional 
anterior à crise. Com previ-
sões negativas para o PIB, 
e a estimativa é de uma re-
tração de até 6%, vem o de-
semprego. Em seguida vem 
a terceira onda que é o corte 
nos investimentos.

“Empresas já engaveta-
ram seus projetos de amplia-

ção e crescimento. O que 
queremos fazer é quebrar a 
lógica e investir em ações 
que prepare a PFJ para o pe-
ríodo pós crise. Entendemos 
que quem estiver melhor 
preparado vai sair na fren-
te e conseguir se recuperar, 
crescer e aumentar o market
share”, explicou.

Boullosa informou que 
tudo que é feito em uma em-
presa e uma corretora não 
é diferente, deve ter foco 
em melhoria de resultados. 
“Testar, errar, testar, acer-
tar, corrigir rápido, mudar, 
testar novamente. É isso 
que precisamos fazer. Me-
dir absolutamente tudo para 
chegarmos a um modelo que 
nos permita crescer. Quanto 
mais exercitarmos as mu-
danças e identificarmos o 
que efetivamente funciona, 
mais próximos estaremos do 
nosso objetivo que é ter uma
operação melhor para todos. 
Teremos sucesso quando ob-
servarmos crescimento de 
resultados, receita, novos 
corretores e uma operação 
que possa servir de bench-
marketig para outras conces-
sionárias”, concluiu.

O papel do Judiciário e de empresas de saúde durante a covid-19

Mercado automotivo global 
deve cair mais de 10% em 2020

Um novo relatório divulga-
do pela equipe de economis-
tas da Euler Hermes, da área 
de seguro de crédito e espe-
cialista em seguro garantia, 
aponta os principais setores 
que correm maior risco de se-
rem afetados pela pandemia 
do Coronavírus em 2020, sen-
do o setor automotivo um dos 
mais impactados.

Desde o início do surto de 
Covid-19, os setores globais 
enfrentam crescentes desa-
fios. A primeira rodada de 
impactos chegou por meio de 
medidas drásticas de conten-
ção da China, que fecharam 
várias grandes cidades, pro-
vocando um congelamento na 
produção, varejo e atividades 
comerciais no país.

Agora, com grandes áreas 
da economia global sob blo-
queio, especialmente na Eu-
ropa e na América do Norte, 
o consumo local sofreu um 
forte golpe, além da produ-
ção e do comércio.

Para o primeiro trimestre 
de 2020, a seguradora regis-
trou um nível recorde de 126 
rebaixamentos na classifica-
ção de risco do setor, o mais 
alto desde o início do monito-
ramento em 2012. Todos esses 
rebaixamentos são causados 
pelos impactos do Covid-19, 
diretos ou indiretamente.

Grandes desafios

Segundo as análises, o 

mercado automotivo global 
deve enfrentar uma gran-
de queda de 10% em 2020 
(depois de -4% em 2019), 
pois está altamente exposto 
à China, que é o maior mer-
cado automotivo do mundo 
e centro de produção de au-
tomóveis. Representa apro-
ximadamente 30% do total, 
com mais de 25 milhões de 
veículos novos por ano, por-
tanto a queda nas vendas por 
conta das medidas de con-
tenção deverá ser massiva no 
primeiro trimestre: fevereiro 
registrou uma queda de 80% 
a / a, após uma queda de dois 
dígitos em janeiro.

O impacto é significati-
vo em primeiro lugar para 
varejistas e atacadistas 
locais e segue dois anos 
consecutivos de queda no 
volume de novos registros. 
Segundo o relatório, os 
próximos mais impactados 
são as montadoras domés-
ticas, principalmente as 
mais frágeis que operam no 
segmento de EV (veículos 
elétricos). No entanto, o 
impacto também é signi-
ficativo para as montado-
ras globais, uma vez que a 
maioria fabrica os veículos 
vendidos na China local-
mente com parceiros do-
mésticos por meio de joint 
ventures.

Além disso, o lado da 
oferta é atingido com força 
porque Wuhan, o epicentro 

do surto do Covid-19, não 
representa apenas 10% dos 
veículos fabricados no país, 
mas também reúne centenas 
de fornecedores de peças de 
carros, que atendem a opera-
dores locais e exportar para 
o resto do mundo. De fato, 
estes últimos representam 
a maioria das exportações 
chinesas da indústria auto-
motiva. O fechamento pro-
longado de fábricas está au-
mentando o risco de escassez 
e interrupções na cadeia de 
suprimentos em nível global.

O setor automotivo regis-
trou uma queda notável de 
sua capitalização de merca-
do, com um declínio supe-
rior a -15% para montadoras 
e -20% para fornecedores 
automotivos, durante as seis 
semanas seguintes ao início 
do surto. O choque relacio-
nado a Covid-19 é um im-
portante avanço adicional 
para o setor, que já foi - e 
continua sendo - desafiado 
pelo declínio dos principais 
mercados e pela necessidade 
de investimentos maciços 
em veículos elétricos, car-
ros conectados e serviços de 
mobilidade.

Por fim, o relatório ana-
lisa que a disseminação da 
Covid-19 fora da China, com 
bloqueios nos mesmos mol-
des chineses na Europa e nos 
EUA, é uma grande ameaça, 
primeiro porque represen-
tam o segundo e o terceiro 

maiores mercados (com uma 
participação de 23% e 19%, 
respectivamente) e centros 
de produção (24% e 12%, 
respectivamente) - ou seja, 
2/3 do mercado global junta-
mente com a China.

O choque na demanda ex-
cederá o esperado no nível 
macro, uma vez que a com-
pra de um carro é um bem 
durável típico que os consu-
midores adiariam a compra, 
concentrando-se em produ-
tos “necessários”. Além dis-
so, os especialistas da Euler 
Hermes, apontam ainda que 
a queda do mercado em 2020 
pode chegar a -15% e possi-
velmente atingindo -25% em 
caso de crise prolongada. De 
fato, as indústrias automo-
tivas estão reagindo forte e 
negativamente às recessões 
econômicas - e muitas ve-
zes forçando as autoridades 
a implementar medidas de 
apoio para limitar o impacto 
social.

Com forte presença mun-
dial, a Euler Hermes auxilia 
as empresas nacionais e mul-
tinacionais a desbravarem 
novos mercados de forma 
segura e sustentável. A clas-
sificação da empresa de grau 
de investimento (AA S&P, A 
+ AM Best) é aceita por cor-
porações e bancos em todo 
o mundo, tornando a Euler 
Hermes uma referência con-
fiável para seus beneficiá-
rios e parceiros financeiros.

Nesta sexta-feira (24), às 
16h, a Qualicorp e o Colégio 
Permanente de Diretores de 
Escolas Estaduais da Ma-
gistratura (Copedem) reali-
zarão uma live para discutir 
o papel do Judiciário e das 
empresas da área da saúde 
frente à pandemia do novo 
coronavírus.

Farão parte do debate 
o ministro João Otávio de 
Noronha, presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ), a juíza federal Lucia-
na da Veiga Oliveira (Tribu-

nal Regional Federal da 4ª 
Região e coordenadora do 
Comitê Executivo da Saúde 
do Conselho Nacional de 
Justiça do Paraná) e Pablo 
Meneses, diretor executivo 
da Qualicorp e membro con-
sultor da Comissão Especial 
de Direito Médico e da Saú-
de do Conselho Federal da 
OAB.

Pablo Meneses destaca a 
importância dessa discussão 
no momento da crise. “Em 
um momento tão desafiador 
como o que estamos viven-

do, é muito importante unir 
forças e trazer para o debate 
a relevância da saúde suple-
mentar, que atende cerca de 
25% da população brasileira. 
As empresas desse setor têm 
papel fundamental no apoio 
ao combate à pandemia.”

A mediação será feita 
pelo desembargador Marco 
Villas Boas, presidente do 
Copedem e a coordenação é 
da professora Lourdes Gon-
çalves, diretora executiva do 
Centro de Memória Jurídica 
– Memory.

Os convidados vão fa-
lar sobre como o Judici-
ário contribui e protege a 
sociedade em tempos da 
Covi-19, os direitos dos 
clientes de planos de saú-
de privados e sobre a atu-
ação das empresas de saú-
de diante desse cenário. 
A transmissão será pelo 
portal www.qualicorpex-
plica.com.br/coronavirus 
e pelos canais oficiais da 
administradora de pla-
nos de saúde coletivos no 
Youtube e no Facebook.

Documento da ANS 
prevê renegociação com 
contratantes de planos

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
divulgou o Termo de Com-
promisso que dispõe sobre 
as contrapartidas que as ope-
radoras de planos de saúde 
terão de assumir para terem 
direito a movimentar os re-
cursos das reservas técnicas 
para uso em ações de com-
bate à Covid-19.

O documento foi apro-
vado em reunião finalizada 
no dia 20 e deverá ser as-
sinado até sexta-feira para 
a adesão das empresas. As 
medidas, além de dar li-
quidez para as operadoras, 
protegem beneficiários e 
prestadores de serviços, 
exigindo: compromisso 
para manutenção de usuá-
rios de planos individuas, 
coletivos por adesão e cole-
tivos empresarias até 29 vi-
das; e o pagamento regular 
dos profissionais, clínicas, 
laboratórios e hospitais que 
integram a rede credencia-
da. 

Na semana passada, a 
reguladora divulgou a pro-
posta de flexibilização de 
normas prudenciais, permi-
tindo autonomia na gestão 
dos recursos garantidores 
das provisões técnicas e 
equalizando a exigência de 
capital regulatório para as 
operadoras que já constituí-
am 100% do capital exigido.

Ao todo, o montante de 
capital e recursos financei-
ros disponibilizados somam, 
aproximadamente, R$ 15 bi-
lhões, e devem ser utilizados 
no combate ao coronavírus. 
Mas, para poder movimentar 
esses recursos, as operado-
ras deverão assinar, até o dia 
24 de abril, termo de com-
promisso, se comprometen-

do a cumprir contrapartidas 
para proteger beneficiários e 
prestadores.

Segundo o termo, a ope-
radora que assinar o termo 
de compromisso terá que 
oferecer aos contratantes de 
planos individuais e familia-
res, coletivos por adesão e 
coletivos com menos de 30 
beneficiários a renegociação 
dos contratos, de forma a 
permitir que aqueles que ti-
verem dificuldades de arcar 
com o pagamento das men-
salidades possam pagar em 
outro momento. Assim, fica 
preservada a assistência aos 
beneficiários desses planos 
no período compreendido 
entre a data de assinatura do 
termo e o dia 30 de junho de 
2020.

A operadora deverá se 
comprometer a pagar regular-
mente, na forma prevista nos 
contratos com sua rede pres-
tadora de serviços de saúde, 
os valores devidos pela rea-
lização de procedimentos e/
ou serviços que tenham sido 
realizados entre 4 de março de 
2020 e 30 de junho de 2020. 
A medida deve atingir todos 
os prestadores de serviços de 
saúde integrantes de sua rede 
assistencial, independente-
mente de sua qualificação 
como contratados, referencia-
dos ou credenciados. 

Anteriormente, em reu-
nião realizada no dia 31 de 
março, a ANS havia aprova-
do - para todas as operadoras 
- a flexibilização de norma-
tivas econômico-financei-
ras, permitindo, assim, que 
as operadoras de planos de 
saúde respondam de manei-
ra mais efetiva às priorida-
des assistenciais deflagradas 
pela Covid-19.

Investimento nos exames  
par diagnóstico da Covid-19

A Bradesco Seguros se 
uniu a Coca-Cola Femsa, 
Coca-Cola Brasil e ao Grupo 
Fleury para ampliar a capa-
cidade de processamento de 
exames para diagnóstico da 
Covid-19 aos profissionais 
de saúde do Estado de São 
Paulo, que estão na linha de 
frente do atendimento à po-
pulação, devido ao crescente 
volume de casos suspeitos. 
Para viabilizar a ação, foi 
firmado acordo com a Secre-
tária de Saúde do Estado de 
São Paulo e com o Instituto 
Butantan.

O investimento total é 
da ordem de R$ 4 milhões. 
Pela parceria estabelecida, 
as empresas estão aportan-
do os recursos para realiza-
ção dos exames pelo Grupo 
Fleury, que fará o processa-
mento e análise dos exames 
a preço de custo por uma 
equipe composta por mais 
de 1.000 técnicos e médi-
cos, assim como a entrega 
dos resultados à Secretaria 
de Saúde do Estado de São 
Paulo.

Para Vinicius Albernaz, 
presidente do Grupo Bra-
desco Seguros, “neste mo-
mento, todas as instituições 
têm o mesmo objetivo: 
apoiar o combate à pande-
mia. E, para isso, precisa-
mos somar forças e apoiar 
as ações em prol da saúde 
da população. Reafirma-
mos com esta parceria nos-
so propósito de proteção e 
cuidado com as pessoas”.

A Bradesco Seguros tem 
a saúde como um dos seus 
principais pilares e, desde 
o início da pandemia, atua 
em diversas frentes para 
auxiliar seus beneficiá-
rios da Bradesco Saúde e 

Mediservice em possíveis 
dúvidas e fornecendo ferra-
mentas, como o Canal 0800 
e hotsite www.bradesco-
saude.com.br/coronavirus. 
Para os casos que neces-
sitam de atendimento pre-
sencial, o grupo criou uma 
rede de apoio, por meio da 
rede de clínicas Meu Dou-
tor Novamed, consultórios 
do programa Meu Doutor e 
clínicas referenciadas, com 
assistência exclusiva e sem 
a necessidade de agenda-
mento prévio. Em paralelo, 
a Bradesco Seguros tam-
bém apoiou a construção de 
um hospital de campanha 
no Rio de Janeiro, com 200 
leitos para atendimento de 
pacientes do SUS.

De acordo com o pre-
sidente do Grupo Fleury, 
Carlos Marinelli, essa ini-
ciativa uniu três empresas 
de setores totalmente dis-
tintos que têm em comum a 
compreensão exata da gra-
vidade da questão de saúde 
pública que o mundo en-
frenta, bem como a neces-
sidade de todos se unirem 
para ajudar na superação 
deste momento.

“Participar de iniciativas 
como essa faz parte da mis-
são da Coca-Cola Femsa 
Brasil de gerar valor social 
nos lugares que estamos pre-
sentes. Estamos cientes des-
se nosso compromisso com a 
sociedade e queremos fazer 
a diferença na vida de quem 
mais precisa nesse momen-
to. A união e a parceria nos 
permitem ir mais longe no 
atendimento à população e 
superar qualquer barreira” 
destaca o presidente da Co-
ca-Cola Femsa no Brasil, Ian 
Craig.
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Ao ouvir minoritários,  
AES Tietê desrespeitou B3?

A possibilidade de um conflito potencial entre os peque-
nos donos de ações preferenciais da AES Tietê e o Con-
selho de Administração, na opinião dos analistas da XP 
Investimentos, pode impactar negativamente as ações da 
concessionária paulista por frustrar acionistas que tinham 
visão favorável da fusão. No pregão dessa quarta-feira, as 
ações da emprea chegaram a cair cerca de 5%, mas depois 
tiveram pequena recuperção e as perdas foram reduzidas 
para a faixa de 4%, com a cotação oscilando ao redor de 
R$ 14,50.

A Eneva Energia encerrou a proposta para a oferta 
de aquisição da AES Tietê, após mais de 45 dias de 
tentativa de comprar da subsidiária da AES dos Esta-
dos Unidos. Segundo a concessionária carioca, mes-
mo que o Conselho de Administração da AES Tietê 
levasse a proposta aos seus acionistas, os votos dos 
minoritários sem direito a voto não seriam reconhe-
cidos, pois isso contraria os seus estatutos, bem como 
o regulamento de listagem do nível 2 de governança 
corporativa da B3. Segundo a Eneva, existe a pos-
sibilidade de um conflito potencial entre os donos de 
ações preferenciais da AES Tietê e o Conselho de Ad-
ministração da empresa paulista. 

“A Eneva seguirá trabalhando para a geração de valor 
aos seus acionistas, focada no desenvolvimento do seu 
plano de negócios, sempre atenta a futuras novas oportuni-
dades de combinações de negócios”, declarou a empresa 
carioca.

Trump leva vendidos a descoberto a recompra
Após duas sessões em que os vendidos a desco-

berto se deram bem, foram surpreendidos quando 
o presidente Donald Trump revelou pelo Twitter 
que ordenou a Marinha a bombardear e destruir 
embarcações iranianas que ameacem os navios 
norte-americanos. Há uma semana, o Pentágono 
acusou Teerã de realizar “manobras perigosas” no 
mar, quando 11 lanchas iranianas navegaram em 
alta velocidade perto de navios americanos nas 
águas internacionais do Golfo. Resultado: o con-
trato WTI com vencimento em junho subiu 19,1%, 
a US$ 13,78 o barril, após chegar a subir mais de 
40% no intraday. O do Brent teve alta de 5,38%, 
voltando para US$ 20,37. 

DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ nº 33.112.665/0001-46

Comentário às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31.12.2019. DFL Indústria e Comércio S.A. 
(“Companhia” ou “DFL”). Prezados Acionistas, A administração da DFL Indústria e Comércio S.A. (“DFL” ou “Companhia”) 
apresenta aos senhores(as) as Demonstrações financeiras Individuais e a Mensagem da Administração da Companhia. As 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade IFRS 
(International Financial Reporting Standards), conforme definidas pela IASB. As informações operacionais e financeiras de 
2019 e 2018 abaixo, exceto quando indicado de outro modo, são apresentadas em milhares de reais (R$), com base nos 
valores apurados em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações. Perfil da Companhia: A DFL foi fundada no ano 
de 1939 e em poucos anos se consolidou no mercado como a maior importadora e representante de produtos odontológicos 
no Brasil. Desde então são oito décadas de uma brilhante atuação, focados no desenvolvimento e produção de seus produtos 
e construção de sólida reputação de sua marca junto a consumidores, distribuidores, fornecedores e comunidade científica. 
O reconhecimento da qualidade e excelência da DFL desencadeou uma série de importantes marcos, que passaram pela 
construção de sua sede no pólo farmacêutico de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, início da produção de anestésicos injetáveis, 
ampliação de suas instalações com inauguração de modernos laboratórios de P&D e automação do parque industrial. Em 2019 
a DFL completa 80 anos de fundação como uma empresa global. Com a colaboração de cerca de 300 profissionais e produtos 
comercializados em mais de 60 países, goza de reputação privilegiada por prover profissionais de saúde bucal com soluções 
odontológicas de excelência comprovada. Mensagem da Administração: O ano de 2019 começou com expectativas positivas 
para a economia brasileira, com expectativa de adoção de reformas, melhoras nas contas públicas, queda de desemprego e 
retomada de investimentos. A demora na realização de algumas dessas metas afetou parte da confiança do mercado, criando 
alguns entraves à recuperação do país com impactos sensíveis em taxas de crescimento, juros e câmbio. Após um ano de 2018 
marcado por medidas de estabilização e retomada para as operações da DFL, com diversas ações visando à reestruturação 
e reorientação para rentabilidade, o ano de 2019 foi marcado pela retomada vigorosa de investimentos nas áreas científica, 
tecnológica e de inovação. Essas medidas incluíram um amplo programa de abertura de novos mercados, investimento em 
capital humano, organizacional, fortalecimento da rede de distribuição e aperfeiçoamento de processos técnicos.  A Adminis-
tração da Companhia tem adotado como visão estratégica para os próximos anos caminhar em direção à constante inovação, 
para tornar-se um agente direto na adoção de novas tecnologias através de seus produtos, e alinhando-se assim às grandes 
congêneres do setor farmacêutico mundial. Cenário Setorial: O segmento de Odontologia é um dos que mais se destaca em 
seu setor de atuação, tendo alcançado crescimentos anuais médios de 7,5% nos últimos anos. Dentre outros que integram a 
indústria brasileira de saúde, há dez anos o setor se destaca por ser o único que apresenta superávit na balança comercial e 
ocupa a 4° posição no mercado de higiene bucal mundial. Muito disso se deve ao fato do número de pessoas que se preocupa 
com a saúde bucal ter aumentado de forma intensa, seja pela ótica de saúde ou de estética. Dados da ABIMO – Associação 

Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar apontam que anualmente cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões 
de próteses dentárias são colocadas em pacientes por todo o país e a ortodontia leva 12 milhões de brasileiros a consultar o 
dentista para correções na arcada dentária, melhorar a qualidade de vida e a estética. Demonstração de Resultados -  Re-
ceita Operacional: Em 2019 a Receita líquida de venda de produtos avançou 20,6% em relação a 2018, totalizando R$100,3 
mil e confirmando a expectativa de manutenção da trajetória de crescimento observada no exercício anterior. Destacam-se 
a participação de anestésicos injetáveis,  com vendas liquidas de R$80,5 mil, e de correlatos com R$19,8 mil. Desses totais, 
as vendas para o mercado externo totalizaram R$17,1 mil. Custo e Margem Operacional: Os custos de mercadoria vendida 
(excluída de depreciação e amortização) totalizaram R$44,4 mil em 2019, resultando numa margem operacional consolidada de 
55,7% (50% em 2018). A margem consolidada de anestésicos totalizou 60% no ano (54% em 2018), enquanto a de correlatos 
atingiu 39% (35% em 2018). O ano de 2019 confirmou as expectativas da Administração pela continuidade na recuperação 
na margem operacional da companhia. Despesas Gerais e Administrativas: 2019 apresentou 6,7% de queda absoluta A/A 
em Despesas gerais e administrativas, líquidas de depreciação e amortização, que somaram R$27,9 mil em 2019 (R$29,9 mil 
em 2018), mesmo considerando uma melhoria qualitativa nos quadros técnicos da Companhia. Nesse ano, essas despesas 
representaram 50% da margem operacional consolidada (86,8% em 2018). Despesas de Reestruturação: Em 2018 a DFL 
adotou importantes medidas de reestruturação organizacional, reorganizando-se comercial, produtiva e administrativamente, 
reorientando-se assim para a sustentabilidade de suas operações. Essas medidas englobaram ajustes em seu quadro fun-
cional, contratação de consultorias especializadas, e gastos adicionais que totalizaram R$8 mil no período. No ano de 2019, 
essas despesas representaram cerca de R$973. Endividamento: A partir de 2018, a DFL passou por um intenso processo 
de reestruturação de seu endividamento, com melhorias sensíveis em prazos, taxas, e níveis de garantia. Em 31 de dezembro 
de 2018 o endividamento bancário bruto da DFL fechou em R$ 43 mil, sendo seu saldo líquido em torno de R$35 mil. O custo 
consolidado nesta data foi de CDI + 7,1% aa, com aproximadamente R$8 mil em exposição em dólares. O endividamento 
líquido representou aproximadamente 1,7 vezes o EBITDA do mesmo ano, com prazo médio de 1,1 ano. Em 31 de dezembro 
de 2019 o endividamento bancário bruto da DFL fechou em R$ 59,1 mil, sendo seu saldo líquido em torno de R$56,8 mil. O custo 
consolidado nesta data foi de CDI + 4,6% aa, com aproximadamente R$6,6 mil em exposição em dólares. O endividamento 
líquido representou aproximadamente 2 vezes o EBITDA do mesmo ano, com prazo médio de 1,2 ano. EBITDA Ajustado: 
O EBITDA ajustado da DFL (deduzido das despesas de reestruturação) alcançou R$28,8 mil em 2019, um crescimento sig-
nificativo de R$8,4 mil frente aos R$20,5 mil apresentados no ano de 2018. Patrimônio Líquido e Dividendos: O patrimônio 
líquido da DFL fechou 2019 em R$73,1 mil (R$66,4 mil em 2018), aumentando em R$6,7 mil. Do lucro líquido de R$10,9 mil 
gerado no exercício, houve distribuição de R$2,1 mil em dividendos, e R$ 434 em constituição de reserva legal. R$6,2 mil 
permaneceram como reserva de lucros retidos, aguardando destinação na próxima AGO.                                       A Administração

Balanços patrimoniais em 31 /12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de Reais-R$)

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.808 4.999 
Contas a receber de clientes líquidas 25.425 22.547 
Estoques 19.055 13.967 
Impostos a recuperar circulantes 15.361 11.942 
Adiantamentos concedidos a fornecedores e outros 789 1.761 
Outras contas ativas circulantes 994 556 
Total do ativo circulante 64.432 55.772 
Ativo não circulante
Créditos de impostos de IR e de CSLL 37.184 38.169 
Créditos com partes relacionadas 2.163 2.163 
Investimentos em controladas 2.033 2.033 
Imobilizados líquidos 46.863 44.447 
Intangíveis líquidos 8.715 1.772 
Total do ativo não circulante 96.958 88.584 
Total do ativo 161.390 144.355 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019 31/12/2018
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos  32.025  24.484 
Fornecedores  10.464  15.456 
Salários e obrigações sociais a recolher  2.999  1.956 
Obrigações fiscais a recolher  4.936  9.375 
Dividendos propostos a pagar, líquidos de antecipações  962  - 
Outras contas a pagar circulantes  2.667  1.005 
Total do passivo circulante  54.053  52.275 
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos  27.315  12.579 
Obrigações fiscais parceladas a recolher  5.752  3.888 
Provisão para contingências  558  704 
Débitos com partes relacionadas  645  645 
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital social - AFAC  -  7.822 
Total do passivo não circulante  34.270  25.637 
Patrimônio líquido 
Capital social subscrito e integralizado  66.444  242.408 
Prejuízos acumulados  -  (175.964)
Reserva de Lucros
.  Reserva legal  434  - 
.  Reserva de lucros retidos  6.189  - 

 6.623  - 
Total do patrimônio líquido  73.067  66.444 
Total do passivo e do patrimônio líquido  161.390  144.355 

Demonstração dos Resultados Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de Reais - R$, exceto o prejuízo do exercício por ação)

Exercícios findos em 
31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida   100.267  83.178 
Custo dos produtos vendidos   (48.171)   (46.214)
Lucro bruto  52.096  36.963 
(Despesas) operacionais
Despesas administrativas e gerais, líquidas   (28.495)   (28.750)
Total das (despesas) operacionais líquidas   (28.495)   (28.750)
Lucro operacional antes do resultado financeiro  23.601  8.213 
Resultado financeiro, líquido  (6.885)   (10.210)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e a  CSLL  16.716  (1.997)
(Despesa) receita corrente e diferida de IRPJ e de CSLL
.  Despesas) corrente  (5.818)   - 
.  Receita diferida   -  24.834 
Total de (despesa) receita corrente e diferida de 
IRPJ e de CSLL  (5.818)  24.834 
Lucro  líquido do exercício  10.898  22.837 
Lucro líquido do exercício por ação- Valor expresso 
em reais- R$  0,04  0,09 
Número de ações existentes em 31/12/2019 e 
31/12/2018 242.407.725 242.407.725

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios  
findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de Reais-R$)

Capital Reserva de Total
social Lucros/ lucros do

subscrito 
e integra-

lizado

Prejuízos 
acumula-

dos

Re-
serva 
legal

Reserva 
retenção  

lucros

Patri-
mônio 

Líquido 
Saldos em 31/12/2017  153.202 (188.087)  -  - (34.885)
Integralização de mútuo 
 com pessoa ligada  89.206  -  89.206 
Ajustes de exerc. anteriores  -  (10.714) (10.714)
Lucro líquido do exercício  -  22.837  -  -  22.837 
Saldos em 31/12/2018  242.408 (175.964)  -  -  66.444 
Redução do capital social com 
absorção de prej. acumulados  (175.964)  175.964  -  -  - 
Ajustes de exerc. anteriores  -  (2.212)  -  -  (2.212)
Lucro líquido do exercício  -  10.898  -  -  10.898 
Distribuição de dividendos, sen-
do  R$1.106 foram antecipados 
e pagos durante o 
exercício corrente  -  (2.063)  -  -  (2.063)
Destinação do Lucro:  - 
. Constituição da reserva legal  -  (434)  434  -  - 
. Transferência do saldo para
  reserva de lucros retidos  -  (6.189)  -  6.189  - 
Saldos em 31/12/2019  66.444  -  434  6.189  73.067 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018
(Valores Expressos em Milhares de reais – R$)

Exercícios findos em 
31/12/201931/12/2018

Das Atividades Operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e a  CSLL  16.716  (1.997)
Ajustes para conciliar o resultado às 
 disponibilidades geradas (utilizadas)
Despesa  de provisão para devedores duvidosos   (302)  - 
Despesa e custo de depreciação e de amortização  4.299  4.220 
Receitas de impostos diferidos ativos classificadas como 
outras receitas operacionais

  (787)  - 

Ajustes de exercícios anteriores  (2.212)  (10.714)
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes  (2.576)  (5.450)
Estoques  (5.088)  (3.125)
Impostos a recuperar  (1.645)  31 
Outras contas ativas circulantes e não circulantes  534  649 
Créditos com partes relacionadas  -  7 
Acréscimo (decréscimo) em passivos
Fornecedores  (4.992)  6.425 
Obrigações fiscais a recolher  (2.575)  6.668 
Salários e obrigações sociais a recolher  1.043  (4.842)
Outras contas a pagar circulantes  1.662  (1.427)
Provisão para contingências (pagamentos)   (146)   (638)
Pagamentos de IRPJ e CSLL (via compensação de 
prejuízos fiscais de IRPJ e de base negativa de  
CSLL e pagamentos por estimativa desses impostos)  (5.818)  - 
Total caixa líquido (utilizado) nas atividades 
operacionais  (1.887)  (10.193)
Das atividades de investimento
Adições de ativos imobilizados e de ativos intangíveis  (13.658)  (1.992)
Baixas de ativos Imobilizados e de ativos intangíveis  -  25 
Total do caixa líquido (utilizado) nas atividades de 
investimento  (13.658)  (1.966)
Das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos a pagar a bancos, 
movimentação líquida  22.277  (64.796)
AFAC e mútuo pago ao controlador  (7.822)  (6.121)
Débitos com partes relacionadas  -  (6.530)
Integralização de capital  -  89.206 
Dividendos pagos antecipadamente  (1.101)  - 
Total do caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamento

 13.354  11.759 

Total da (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  (2.191)   (400)
 Caixa e equivalentes de caixa 
No início do exercício  4.999  5.400 
No final do exercício  2.808  4.999 
Total da (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa  (2.191)   (400)

As notas explicativas na íntegra, acompanhada de parecer dos auditores 
independentes para os exercícios fiscais findos em 31/12/ 2019 e 2018 encontram-
se à disposição dos acionistas na sede da empresa.

Marco Antônio Nunes Monteiro - Diretor ADM/ Fin -  CPF 760.462.577-00
Cláudia Tavares Mathias Santos

Contadora - CPF  003.110.187-93 - CRC -  068812/O

Projeto de lei discute  
crédito especial para PMEs

O Senado discute um pro-
jeto de lei que concederia 
uma linha de crédito especial 
para micro, pequenas e mé-
dias empresas em valor pro-
porcional à sua receita bruta 
obtida no ano de 2019. Nes-
ta quarta-feira, a deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP) 
apresentou o seu substitutivo 
ao Projeto de Lei 1282/20. 

Conforme anunciado pela 
Agência Câmara, em vez de 

a União alocar dinheiro di-
retamente à operação de em-
préstimo, como proposto pelo 
Senado, os bancos participan-
tes emprestarão com recursos 
próprios e contarão com ga-
rantia do governo em valor 
global de até R$ 15,9 bilhões. 
Entretanto, a garantia será 
para somente 85% do valor 
emprestado. Os outros 15% 
serão sem essa garantia.

As micro e pequenas em-

presas poderão obter em-
préstimos em valores de até 
30% de sua receita bruta em 
2019. Se forem empresas 
com menos de um ano de 
funcionamento, o limite do 
empréstimo será de até 50% 
do seu capital social ou até 
30% da média de seu fatura-
mento mensal apurado desde 
o início de suas atividades, 
o que for mais vantajoso. A 
taxa máxima de juros será 

a taxa Selic (atualmente 
em 3,75%) mais 1,25% a 
título de spread bancário.

O texto também concede 
uma minimoratória do paga-
mento de prestações de parce-
lamentos para essas empresas. 
Ao fim dos 180 dias dessa 
moratória, o devedor pode-
rá quitar o valor, sem juros 
e multas, ou parcelar o valor 
com juros pela taxa Selic mais 
1% no mês do pagamento.

Preços de longo prazo do mercado livre de energia caem quase 3%
Os preços de contratos de 

longo prazo no mercado livre 
de energia caíram nesta se-
mana para os menores níveis 
reais desde meados de 2016, 
quando o Brasil estava em 
meio a uma longa recessão 
econômica, mostraram dados 
compilados pela consultoria 
especializada Dcide a pedido 
da Reuters.

contratos de longo prazo de 
energia convencional no mer-
cado livre, para entre 2021 e 
2024, eram negociados nesta 
semana a em média 155,55 
reais por megawatt-hora, com 
recuo de 2,66% na semana e 
perda de 14,6% no acumulado 
de um ano, mostraram os da-
dos da Dcide.

A carga de energia do sis-
tema elétrico do Brasil deve 
recuar 12,5% em abril na 
comparação anual, no pri-
meiro mês completo do país 
já sob os efeitos das quaren-
tenas, projetou o Operador 
Nacional do Sistema Elétri-
co (ONS) na sexta-feira.

A retração deve ser mais 
acentuada no mercado livre 
de energia, onde está a maior 
parte do consumo indus-
trial e comercial, destacou 
o pesquisador do Grupo de 
Estudos do Setor Elétrico da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Gesel-UFRJ), 
Roberto Brandão.

A retração das cotações 
nesse mercado, onde gran-

des consumidores como 
indústrias e shoppings po-
dem negociar o suprimento 
diretamente com geradores 
e comercializadoras, ocorre 
diante de medidas adotadas 
no país para conter a disse-
minação do coronavírus.

Quarentenas decretadas 
por governos estaduais obri-
garam o fechamento de lojas 
e empresas consideradas não 
essenciais, reduzindo o consu-
mo de energia nesses segmen-
tos, enquanto pessoas em casa 
e efeitos da pandemia sobre a 
economia cortaram a deman-
da por diversos produtos, im-
pactando negativamente o uso 
de energia na indústria.

“Essa queda de preços já 

é devido a efeitos do corona-
vírus... e pode cair mais, mas 
vai depender de como vão se 
materializar os efeitos (das 
quarentenas). Existem muitas 
incertezas, mas o mercado 
começou a se movimentar”, 
disse Henrique Leme, diretor 
da Dcide.

Ele destacou que as co-
tações já sofriam alguma 
pressão desde o começo 
do ano devido à melhora 
do cenário de chuvas na 
região das hidrelétricas, 
principal fonte de geração 
de energia do Brasil, situ-
ação que se agravou com 
as incertezas relacionadas 
à demanda por eletricida-
de após a pandemia.

CVM aceita termo de compromisso com Deloitte
O Colegiado da Comis-

são de Valores Mobiliários 
(CVM) analisou, em reunião de 
22/4/2020, propostas de termo 
de compromisso referentes aos 
seguintes processos:

1. PAS CVM SEI 
1995.007008/2019-44-CM 
Capital Markets Distribui-
dora de Títulos e Valores 
Mobiliários; 2. pas cvm sei 
19957.004852/2019-13 /2019-
13 - Rodrigo de Oliveira 
Milanez; 3.PAC CVM SEI 
19957.002501/2019-78 - De-
loitte Touche Tohmatsu Audi-

tores Independentes; e 4. PAS 
CVM SEI 19957.009558/2018-
17 - BDO RCS Auditores Inde-
pendentes - Sociedade Simples 
e Alfredo Ferreira Marques Fi-
lho.

CM Capital Markets Dis-
tribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários apresentou pro-
posta de termo de compromis-
so para encerrar o Processo Ad-
ministrativo Sancionador CVM 
SEI 19957.007008/2019-44. A 
Procuradoria Federal Especia-
lizada junto à Autarquia (PFE-
CVM) concluiu não haver im-

pedimento jurídico para realizar 
o acordo. Após negociações 
com o Comitê de Termo de 
Compromisso (CTC), CM Ca-
pital Markets Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários se 
comprometeu a pagar à CVM 
R$ 200.000,00. Diante disso, 
o CTC sugeriu a aceitação do 
acordo e o Colegiado da CVM, 
acompanhando as conclusões 
do Comitê, aceitou o Termo de 
Compromisso com CM Capital 
Markets Distribuidora de Títu-
los e Valores Mobiliários.

O PAS CVM SEI 

19957.007008/2019-44 foi ins-
taurado pela Superintendência 
de Registro de Valores Mobili-
ários (SRE), que concluiu pela 
responsabilização de CM Capi-
tal Markets Distribuidora de Tí-
tulos e Valores Mobiliários por 
divulgar, de forma não equitati-
va, informações relevantes para 
a tomada de decisão dos inves-
tidores e por inconsistência in-
formacional na seção “Destina-
ção dos Recursos da Oferta” do 
Prospecto Definitivo (infração 
aos arts. 21 e 38 da Instrução 
CVM 400).
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ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
A administração da ESHO – Empresa de Serviços Hospitalares S.A., 
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Barão de Tefé 
nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, inscrita no CNPJ/MF sob n° 29.435.005/0001-29, e na 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.3.0029696-4 
(“Companhia”), comunica aos seus acionistas que, em razão da pandemia 
declarada do vírus COVID-19, conforme autoriza o art. 1º da Medida 
Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, adiará a realização de sua 
Assembleia Geral Ordinária para o prazo de até 31 de julho de 2020, isto é, 
7 (sete) meses contados a partir de 31 de dezembro de 2019. Em razão do 
acima exposto, a Companhia convocará a sua Assembleia Geral Ordinária 
por meio de edital de convocação específico a ser publicado por sua 
administração. A administração da Companhia permanece à disposição de 
seus acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.  
CNPJ 09.178.763/0001-00

Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os se-
nhores cotistas da Emda Administração de Bens Ltda., para se reunirem 
em Assembléia de sócios cotistas, na Av. José Silva de Azevedo Neto, 
200 - Bl.07 – sl. 417 – Condomínio 02 Offices – Barra da Tijuca/RJ., no dia 
30/04/2020, às 10:00 horas, para: a) Aprovação de contas da Adminis-
tração e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e do Resultado Econômi-
co encerrado em 31/12/2019; b) Eleição da Diretoria para o período de 
04/2020 a 04/2022; c) Eleição do Cons.Fiscal para 2020/2021; d) Aprova-
ção pró-labore da Diretoria; e) Assuntos de interesse geral. RJ, 13/04/2020. 
Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor; Mauro Bloch - Sócio Diretor 

EMMANUEL BLOCH, ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. 
CNPJ nº 33.259.722/0001-14

Edital de Convocação – Assembléia de sócios. São convidados os senhores 
cotistas da Emmanuel Bloch, Administração de Bens Ltda., para se reunirem 
em Assembléia de sócios cotistas, na sede da Sociedade, na Rua Sete de Se-
tembro, 55/sl. 1901, no dia 30/04/2020, às 12:00 horas, para: a) Aprovação de 
contas e deliberar sobre Balanço Patrimonial e do Resultado Econômico en-
cerrado em 31/12/2019; b) Aprovação de pró-labore; c) Assuntos de interesse 
geral. RJ, 13/04/2020. Jean Charles David Bernheim - Sócio Diretor Gerente.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para 
se reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 30 de abril de 
2020, às 15h em primeira convocação e às 15h30 em segunda convocação. 
Para informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio 
eletrônico Microsoft teams e zoom cloud meetings. Nova Iguaçu, 17 de abril 
de 2020. Javert do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - 
ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de 
abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, na Rua da Candelária n.º 65, 
10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles 
Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019;

2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

3. Fixação da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e 
Fiscal e da Diretoria Executiva;

4. Alteração do Jornal de grande circulação onde serão doravante publicados 
os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia, 
conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira

Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ N.º 06.077.048/0001-84 - Nire: 33.3.0027299-2

CONVOCAÇÃO E AVISO: Ficam convocados os Senhores Acionistas da 
Globaltech Consulting S/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
no dia 30 de abril de 2020 às 09:00h, a ser realizada na sede social, na R. 
Dr. Mattos nº 348/210, Rio Bonito/RJ, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações 
Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019; 
2) Destinação do Resultado do Exercício; 3) Alteração de nome fantasia; 
4) Mudança de endereço e 5) Assuntos Gerais. Outrossim, informamos 
que os documentos mencionados no Art. 133 da Lei 6.404/76 encontram-
se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social da Companhia.  
Rio de Janeiro, 21 de abril de 2020. A Diretoria.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em 30/04/2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na 
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores 
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do resultado do exercício; (iii) a 
aprovação da remuneração global dos Diretores da Companhia. Informamos 
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente 
divulgados aos acionistas da Companhia desde 25/03/2020, os quais se 
acham à disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então. 
Rio de Janeiro, 22/04/2020. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 09.163.677/0001-15 - NIRE 33.300.284.222

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia, a ser realizada em 30/04/2020, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201 (parte), Leblon, 
CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos 
administradores e das demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação do lucro líquido 
do exercício; (iii) a reeleição dos diretores da Companhia; e (iv) aprovação da 
remuneração global dos diretores. Informamos que os documentos pertinentes 
às matérias aqui previstas foram amplamente divulgados aos acionistas da 
Companhia desde 25/03/2020, os quais se acham à disposição dos acionistas 
na sede social da Companhia desde então. Rio de Janeiro, 22/04/2020. 
XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

Facebook assume quase 10% da indiana Jio Platforms
O Facebook anunciou, 

nesta quarta-feira, um inves-
timento de US$ 5,7 bilhões 
na plataforma digital indiana 
Jio Platforms, assumindo o 
controle de 9,99% desta fi-
lial digital do conglomerado 
Reliance Industries, de pro-
priedade de Mukesh Amba-
ni, um dos homens mais ri-
cos da Índia.

Conforme a AFP, este 
é um dos maiores inves-
timentos estrangeiros já 
feitos no país. Com ele, o 
Facebook será o principal 
acionista minoritário da 
Jio Platforms. A Índia é o 

maior mercado do grupo 
Facebook, com cerca de 
400 milhões de usuários.

Com 388 milhões de 
clientes de sua filial de tele-
fonia Jio, primeiro operador 
de telefonia móvel de um 
país com 1,3 bilhão de habi-
tantes, a Reliance Industries 
planeja lançar este ano um 
grande portal de vendas on-
line, o JioMart.

O portal será um concor-
rente de peso para os atu-
ais líderes do setor no país: 
Amazon e Filpkart. Este úl-
timo é propriedade do distri-
buidor americano Walmart.

O Facebook explicou, 
nesta quarta, que o investi-
mento lhe permitirá vincu-
lar “o poder do WhatsApp”, 
seu aplicativo de mensagens 
instantâneas, à Jio Platfor-
ms, um grupo digital que se 
expande rapidamente, para 
gerar crescimento.

Pandemia
O Facebook  fez o anún-

cio do novo negócio dois 
dias depois de se manifestar 
sobre a pandemia e eventos 
que estariam sendo anun-
ciados na rede. Na segunda-
feira, o facebook disse que 
removeu de sua plataforma 

eventos nos Estados norte-
americanos de Nebraska, 
Nova Jersey e Califórnia que 
promovem protestos contra 
medidas de distanciamento 
social, em meio à pandemia
de Covid-19.

A empresa de redes so-
ciais afirmou que apenas 
removerá eventos de protes-
tos contra isolamento se eles 
desafiarem recomendações 
governamentais. O Face-
book disse que se alinhará às 
medidas oficiais e que remo-
verá eventos que desafiem 
as orientações de distancia-
mento.

China amplia isenção de imposto sobre veículos de nova energia 
A China anunciou nesta 

quarta-feira que estenderá as 
isenções fiscais na compra 
de veículos de nova energia 
(NEV) por um adicional de 
dois anos, como parte dos 
esforços para melhor promo-
ver o desenvolvimento do 
setor e aumentar as vendas 
de carros.

As isenções fiscais, que 
estavam programadas para 
expirar no fim deste ano, 

continuarão de 1º de janeiro 
de 2021 até 31 de dezembro 
de 2022 para veículos elétri-
cos, híbridos plug-in e movi-
dos por células combustível, 
de acordo com um comuni-
cado conjunto emitido pelo 
Ministério das Finanças, Ad-
ministração Geral de Impos-
tos e Ministério da Indústria 
e Informatização.

Conforme a agência Xi-
nhua, a decisão foi tomada 

em uma reunião do Conselho 
de Estado realizada no mês 
passado, durante a qual o 
governo prometeu lançar um 
conjunto de políticas fiscais 
e financeiras para expandir a 
demanda doméstica, ajudar 
as empresas a reabrir, manter 
o emprego e ajudar todos os 
tipos de empresas a enfrentar 
esse momento difícil.

O mercado de automóveis 
de passageiros da China re-

gistrou uma forte recupera-
ção mensal em março, com 
a retomada dos negócios 
ganhando força em meio à 
contenção adicional da epi-
demia Covid-19.

As vendas de NEV, que 
caíram 70% mensalmente 
em fevereiro, saltaram 400% 
em março em relação a feve-
reiro, segundo a Associação 
de Carros de Passageiros da 
China.

ANP mostrará dados de fiscalização do abastecimento 
A Agência Nacional de 

Petróleo e Gás (ANP) co-
meçou a operar nesta quar-
ta-feira com o Painel Di-
nâmico da Fiscalização do 
Abastecimento. São dados 
públicos dos Documentos de 
Fiscalização (DF) lavrados 
pela ANP, bem como infor-
mações sobre as ações rea-
lizadas em cada município, 
os segmentos de mercado 
fiscalizados e os resultados 
verificados na fiscalização.

“O objetivo do painel é 
prestar contas à sociedade das 
ações da ANP e facilitar a con-
sulta pelos consumidores dos 
resultados das ações. Nele, é 
possível verificar o número de 
ações realizadas pela ANP e a 
quantidade de agentes econô-

micos fiscalizados, bem como 
fazer filtros por período de 
tempo e segmento (por exem-
plo, posto de combustíveis, 
revenda de GLP, distribuido-
ra etc.)”, explicou em nota a 
agência reguladora.

Autuação

Está sendo usada uma 
ferramenta de business in-
teligence (BI). Com isso, o 
painel apresenta, de forma 
interativa, dados das ações 
de fiscalização da Agência 
no setor de abastecimento de 
combustíveis a partir de 2019.
“É possível consultar o to-
tal de autos de infração e 
de interdição aplicados e 
suas principais motivações, 

filtrando por localidade (re-
gião, estado e/ou município), 
segmento econômico e por 
período. Os consumidores 
podem ainda consultar quais 
agentes foram fiscalizados, 
os resultados das ações e, no 
caso de infrações e interdi-
ções, o motivo”, acrescenta 
a nota. O link para mais de-
talhes do processo é o http://
www.anp.gov.br/fiscaliza-
cao/painel-dinamico-da-fis-
calizacao-do-abastecimento 
A atualização dos dados 
do painel será mensal, com 
prazo de dois meses entre o 
mês da fiscalização e o mês 
da publicação, devido ao 
atendimento de exigências 
legais e aspectos operacio-
nais.

Segundo a ANP, os agen-
tes autuados possuem direi-
to ao contraditório e à am-
pla defesa assegurado pela 
lei. Dessa forma, somente 
após o julgamento definiti-
vo do processo administra-
tivo sancionador, gerado a 
partir da ação de fiscaliza-
ção, será comprovado se o 
estabelecimento cometeu, 
ou não, os atos infracionais 
indicados no Painel Dinâ-
mico.

A base de dados será 
atualizada mensalmente, 
com prazo de dois meses 
entre o mês da fiscaliza-
ção e o mês da publicação, 
devido ao atendimento de 
exigências legais e aspec-
tos operacionais.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Decisões baseadas em 
comportamentos e 
crenças sobre dinheiro

A volatilidade atual da 
Bolsa de Valores paulista 
está sendo traduzida como 
oportunidade de compra 
para muitos consultores fi-
nanceiros. Mas é preciso ter 
cautela, alerta  Caio Fernan-
dez, CEO da  consultoria de 
investimentos IVEST (ht-
tps://ivest.com.br/) e consul-
tor de investimentos CVM.

Será que é momento para 
o pequeno investidor comprar 
ações? Questiona. Fernandez 
diz que se o investidor tiver 
valores que não farão falta a 
curto prazo, ou seja, que não 
sejam essenciais para pagar 
funcionários, reserva de emer-
gência da família e para pagar 
gastos de alimentação básica, 
é um excelente momento para 
comprar ações. 

Na última segunda-feira 
(20.04), o Ibovespa, principal 
índice da bolsa de valores bra-
sileira, fechou praticamente 
estável com queda de 0,02%, 
a 78.902 pontos. No dia 14
de abril, fechou o pregão em 
alta de 1,37% e chegou a 
79.918,36 pontos. Foi a maior 
pontuação de fechamento em 
um mês, desde 13 de março, 
quando o Ibovespa ficou em 
82.677 pontos. O comporta-
mento desses dois dias mostra 
a volatilidade. 

Segundo o consultor, com 
a taxa Selic em queda, virou 
“moda” para investidores 
iniciantes apostarem na Bol-
sa de Valores, com um capi-
tal maior para atingir 1% de 
retorno mensal. Ao mesmo 
tempo, muitas pessoas não 
estão acostumadas com o 
mercado de ações que têm 
grandes oscilações, princi-
palmente desde o início da 
pandemia do Coronavírus.

Na sua opinião, a maior 
parte das decisões desses 
investidores são comporta-
mentais. A oscilação típica 
da bolsa de valores – de altos 
e baixos -- revela o compor-
tamento do investidor brasi-

leiro que toma suas decisões 
com base em comportamen-
tos e crenças sobre dinheiro 
e não em comparações ma-
temáticas e cálculos exatos, 
explica o consultor.

Volatilidade 

Fernandez explica que para 
quem estava comprando na 
Bolsa de Valores, nos 118 mil 
pontos, agora aos 80 mil está 
em liquidação, porém obvia-
mente que alguns fundamentos 
e perspectivas são alterados. 
“Indico compras, porém de 
forma moderada, comprando 
aos poucos e tendo ciência que 
pode cair ainda mais, mas que 
ao longo prazo pode ser um ex-
celente ponto de compra”, ava-
lia o consultor de investimentos

A poupança e outros tipos 
de rendimentos estão em bai-
xa. Mas, os investidores que 
entraram na Bolsa há pouco 
tempo não estão acostuma-
dos com o “sobe e desce” e 
quando isso acontece ficam 
assustados e até desistem da 
aposta. “Por isso, hoje afir-
mo que 60% das decisões da 
Bolsa de Valores são com-
portamentais com base e não 
exatas”. O consultor explica 
que esse perfil de investi-
dor acaba saindo da bolsa 
no período de maior queda, 
mas que ao mesmo tempo 
poderia ser aproveitado para 
adquirir ações que estão em 
baixa e que lá na frente po-
dem valorizar muito.

“Na crise de 2008 dos Esta-
dos Unidos, pessoas que com-
praram ações quando a Bolsa 
estava em queda, depois de 
6 meses ganhou bastante di-
nheiro. Hoje, com a crise do 
Coronavirus, investidores com 
muito tempo no mercado estão 
“acostumados” com essas os-
cilações da economia mundial, 
entendem que é uma oportu-
nidade talvez de obter ganhos 
financeiros a longo prazo, ou 
seja, nos próximos cinco anos”.



Humanidade deve se unir para ganhar esta luta
Todos devem apoiar ativamente as organizações internacionais para combater a Covid-19 e reerguer o mundo

As doenças contagiosas graves são inimigas de toda a hu-
manidade. A epidemia de Covid-19 está se expandindo a ní-
vel mundial, representando uma grande ameaça para a vida 
e a saúde das pessoas e um grande desafio para a segurança 
da saúde pública mundial. Frente a esta crise comum para 
toda a humanidade, nenhum país pode estar isolado, e a co-
munidade internacional necessita de unicidade e cooperação 
mais do que nunca.

Na noite de 26 de março, através de uma videoconferên-
cia, o presidente da China, Xi Jinping, participou em Beijing 
da Cúpula Virtual Extraordinária de Líderes do G20 sobre 
Covid-19 e pronunciou um importante discurso intitulado 
“Devemos nos unir para combater a epidemia e superar as 
dificuldades”, defendendo o conceito de uma comunidade de 
futuro comum para a humanidade e combinando a prática da 
China na luta contra a epidemia.

O presidente Xi apresentou uma série de propostas impor-
tantes para fortalecer a cooperação internacional na preven-
ção e controle da epidemia e estabilizar a economia mundial, 
propostas que desempenham um importante papel de lide-
rança, transmitem uma grande confiança para a luta contra 
a epidemia mundial e provocaram uma resposta positiva da 
comunidade internacional.

Diante do surto desta epidemia, o governo chinês e o povo 
chinês não se intimidaram e colocaram a vida e a saúde das 
pessoas em primeiro lugar, de acordo com os requisitos ge-
rais de confiança firme, ajuda mútua, prevenção e controle 
científicos e implementação precisa de políticas relevantes, 
persistimos na mobilização de todo o povo, a prevenção e o 
controle conjuntos e a abertura e transparência de informa-
ções, iniciando uma guerra popular contra a epidemia.

Depois de um trabalho árduo e grandes sacrifícios, a situ-
ação interna de epidemia na China seguiu melhorando, e a 
ordem de produção e a vida cotidiana estão sendo retomadas 
rapidamente. A comunidade internacional, no geral, acredita 
que a China adotou medidas efetivas de prevenção e controle 
e obteve resultados notórios, proporcionando uma referência 
útil para que outros países lutem contra a epidemia e agre-
gando esperança e força para que os países finalmente supe-
rem a epidemia.

Os vírus não conhecem fronteiras, e a epidemia é nossa 
inimiga comum. Nos dias de hoje, a epidemia está se ex-
pandindo por todo o mundo. O que é imprescindível para a 
comunidade internacional é fortalecer a confiança, trabalhar 
conjuntamente e responder em unicidade para ganhar esta 
luta humana contra as doenças contagiosas graves.

Em seu discurso, o presidente Xi Jinping compartilhou a 
experiência da China, expôs as propostas da China, apresen-
tou as iniciativas e as contribuições realizadas pela China, o 
que mostra a grande importância duma ação global coorde-
nada para combater a epidemia, assim como a responsabili-
dade da China como grande potência, injetando um impulso 
importante para a cooperação internacional contra a epide-
mia e aumentando a confiança de mercado.

Com os esforços conjuntos de todas as partes, a Cúpula 
Virtual Extraordinária de Líderes do G20 sobre Covid-19 al-
cançou resultados positivos e transmitiu sinais positivos para 
a comunidade internacional.

A propagação da epidemia está ocorrendo por todo o 
mundo. O crescimento da economia e o comércio mundiais 
estão sendo seriamente afetados. Neste momento, as ideias e 
iniciativas pragmáticas da China são de grande importância. 
Para combater resolutamente a batalha contra a Covid-19 a 
nível mundial, a comunidade internacional deve intensificar 
suas ações e frear decididamente a propagação da epidemia. 
Especialmente, devemos trabalhar juntos para ajudar os paí-
ses em desenvolvimento com sistemas de saúde pública de-
ficitários a melhoras suas capacidades de resposta.

Para dar continuidade de maneira efetiva na prevenção e 
no controle conjuntos da epidemia a nível internacional, os 
países devem trabalhar conjuntamente para construir uma 
rede de prevenção e controle conjuntos mais rígidos, apoiar 
ativamente as organizações internacionais como a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) para que desempenhem seu 
papel, formular medidas de prevenção e controle científicas 
e razoáveis e realizar todo o possível para evitar a propaga-
ção transfronteiriça da epidemia.

É necessário intensificar a coordenação das políticas ma-
croeconômicas internacionais, implementar políticas fiscais 
e monetárias efetivas, fortalecer a coordenação da supervi-
são financeira, reduzir as tarifas, eliminar as barreiras, flexi-
bilizar o comércio, manter a estabilidade das cadeias mun-
diais industriais e de fornecimento e proteger as vidas das 
pessoas.

No momento mais difícil para a China durante sua luta 
contra a epidemia, muitos membros da comunidade interna-
cional ajudaram e apoiaram sinceramente a China, por isso 
iremos sempre lembrar e apreciar esta amizade.

Nesta cúpula extraordinária, o presidente Xi Jinping anun-
ciou que a China está disposta a compartilhar com outros 
países as boas práticas em matéria de prevenção e controle 
de epidemias, realizar investigação e desenvolvimento con-
juntos de medicamentos e vacinas e celebrar a assistência 
dentro da sua capacidade aos países com uma situação epi-
dêmica grave.

A China aumentará seus esforços para fornecer ao mundo 
produtos como matérias primas para a fabricação de medi-
camentos, artigos de necessidade diária e materiais antie-
pidêmicos; estabelecerá um novo centro de conhecimen-
to em linha para a prevenção e o controle da epidemia de 
Covid-19, que está aberto para todos os países; continuará 
implementando uma política fiscal e uma política monetária 
prudentes; impulsionará inabalavelmente a reforma e abertu-
ra; ampliará o acesso aos mercados; continuará otimizando o 
encontro empresarial; expandirá ativamente as importações 
e exportações; e também contribuirá para a estabilidade da 
economia mundial.

A China adotará o espírito de importante discurso do pre-
sidente Xi Jinping como guia para promover a plataforma 
de mecanismo multilateral do G20, consolidando melhor 
consenso da comunidade internacional e tomando medidas 
pragmáticas com o intuito de contribuir ativamente a desa-
celerar a propagação do vírus e restaurar o crescimento eco-
nômico mundial o mais rápido possível.

A epidemia de Covid-19 mostra mais uma vez que nós, 
seres humanos, somos uma comunidade de destino comum. 
Somente quando a comunidade internacional trabalha unida 
para ajudar-se mutuamente, a situação epidêmica será supe-
rada por completo e poderemos desfrutar de um futuro me-
lhor para o desenvolvimento humano!

Diário do Povo

Linha de defesa inteligente pede inovação

China contribui 
para a estabilização 
da cadeia global de 
suprimentos

O governo municipal de Shanghai 
considera as necessidades urgentes 
das empresas locais, averiguando 
“listas de problemas” e propondo 
“listas de soluções” para garantir que 
a taxa de retorno ao trabalho das in-
dústrias de investimento estrangeiro 
alcance os 99,9%.

O Departamento de Tecnologia da 
Informação e Indústria de Guang-
dong apurou uma lista das 102 prin-
cipais empresas de manufatura e 
estabeleceu um mecanismo para a 
retomada da produção e do trabalho.

A província Jiangxi removeu as 
barreiras à importação e exportação, 
promoveu a retomada da operação 
dos trens entre Ganzhou e a Europa e 
dos voos de carga entre Nanchang e 
Liège, na Bélgica.

À medida que o vírus é controla-
do, várias regiões têm adotado várias 
medidas, de maneira ordenada, para 
promover toda a cadeia industrial e, 
assim, acelerar a retomada do traba-
lho e da produção.

Isso não apenas fornece apoio 
imediato às empresas para responder 
aos seus problemas mais urgentes, 
mas também oferece um forte su-
porte para manter a estabilidade e a 
segurança da cadeia industrial e de 
suprimentos global.

Após o início do surto de Co-
vid-19, a comunidade internacional 
ficou otimista perante a resiliência da 
cadeia industrial e da cadeia de su-
primentos na China. Porém, paira a 
preocupação de que a epidemia este-
ja se espalhando globalmente e que 
isso possa ter um impacto na cadeia 
industrial e na cadeia de suprimentos 
do país. Como devemos encarar esse 
problema racionalmente?

No curto prazo, o impacto da epi-
demia na economia da China é ine-
vitável, com algumas indústrias e 
empresas saindo afetadas. A cadeia 
de suprimentos global está profun-
damente integrada. Todos somos 
interdependentes. A situação de pre-
venção e controle de epidemias em 
outros países terá também impacto 
na China. Algumas empresas de co-
mércio externo têm dificuldades em 
receber pedidos, cumprir contratos e 
responder às necessidades de logísti-
ca internacional, devido à lentidão e 
ao aumento das barreiras comerciais.

A China possui o maior e mais 
abrangente sistema de manufatura 
do mundo, ocupando uma posição 
importante na cadeia industrial glo-
bal e na cadeia de suprimentos. Após 
o surto da epidemia, a Gree Electric 
Appliances, o Grupo Midea e outras 
empresas de eletrodomésticos lança-
ram linhas de produção de máscaras. 
A SAIC-GM-Wuling produziu in-
dependentemente uma máquina de 
máscaras totalmente automática em 
apenas 76 horas. A Sinopec construiu 
uma fábrica para a produção de ma-
térias-primas para máscaras em ape-
nas 12 dias.

Todos são casos da luta protagoni-
zada pelos diferentes setores contra 
a epidemia. Em um sistema global 
em que fatores como produtividade 
e infraestruturas são cada vez mais 
importantes, a China apresenta van-
tagens comparativas insubstituíveis. 
Pode dizer-se que a epidemia não 
pode e não abalará a posição da Chi-
na na cadeia industrial global e na 
cadeia de suprimentos.

Se tivermos visão de longo prazo, 
também podemos constatar que a 
China não é somente uma parte im-
portante da cadeia de suprimentos 
global, mas que é também um “mer-
cado mundial” fundamental. O país 
possui medidas de curto prazo para 
ajudar as empresas, bem como um 
mecanismo para otimizar o ambiente 
de negócios. Com um grande merca-
do, novas indústrias em rápido cres-
cimento e um ambiente de negócios 
continuamente otimizado, as vanta-
gens abrangentes da China na cadeia 
industrial e de suprimentos global 
não enfraquecerão, pelo contrário.

Chen Ling
Diário do Povo
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Cidadão em Hangzhou, província de Zhejiang, exibe o seu código pessoal de saúde

Zhang Xiangrong/Diário do Povo Online

Trabalhadores aceleram a produção das máscaras encomendadas pelos clientes 
estrangeiros, em uma fábrica de Lianyungang

Geng Yuhe/Diário do Povo Online

Recentemente, em Hangzhou, na 
província de Zhejiang, e em outros lu-
gares da China, os cidadãos passaram 
a exibir um código QR pessoal de saú-
de em seus celulares quando viajam de 
transporte público, entram em super-
mercados ou retornam ao trabalho. As 
informações são analisadas e auditadas 
pela tecnologia de macrodados para 
gerar um código bidimensional para 
cada pessoa. Com um código verde, 
é possível circular normalmente; com 
um código amarelo ou um código ver-
melho, a pessoa deve se isolar e manter 
as autoridades informadas sobre sua 
condição física todos os dias durante o 
período de isolamento, de acordo com 
os regulamentos.

O código de saúde foi lançado em 9 
de fevereiro no distrito de Yuhang, em 
Hangzhou, e no dia 11 foi promovido 
em toda a cidade. Posteriormente, ou-
tras províncias promoveram também 
gradualmente o uso de códigos de saú-
de. Às 9h de 18 de fevereiro, Hangzhou 
havia emitido 8,62 milhões de códigos 
de saúde. Em um curto período de tem-
po, mais de 15 milhões de pessoas em 
Zhejiang se registraram com sucesso.

O uso desse método digital origina 
um novo caminho, poupando às pesso-
as o incômodo de preencher formulá-
rios repetidamente, economizando uma 
grande quantidade de mão de obra e 
recursos materiais, ajudando a reduzir 
os custos social da batalha contra epi-
demia. Ao mesmo tempo, a implemen-
tação de uma gestão dinâmica, baseada 
na digitalização, também permite que 
os administradores da cidade tenham 
um plano abrangente para a preven-
ção e controle geral da epidemia, o que 
contribui para melhorar a eficiência da 
aplicação de gestão.

A alta tecnologia não só favorece a 
prevenção e o controle, mas ajuda tam-
bém na cura. O sistema de diagnóstico 
assistido por imagens médicas reduz 
o tempo para avaliar a condição do pa-
ciente de várias horas a alguns segundos, 
reduzindo o risco de infecção dos profis-
sionais de saúde. O sistema de consulta 
remota, apoiado pela comunicação 5G 
e outras tecnologias, conecta especialis-
tas e hospitais em grandes cidades com 
hospitais em áreas remotas para realizar 
diagnósticos on-line. Por meio de algorit-
mos otimizados, a inteligência artificial 
é aplicada ao sequenciamento de genes 

virais, desenvolvimento de novos medi-
camentos e outras pesquisas para ajudar 
as instituições de pesquisa científica a 
projetar as melhores soluções.

Durante a retomada do trabalho e 
produção das empresas, a alta tecnolo-
gia pode desempenhar a sua “magia”. 
A computação em nuvem possibilita o 
teletrabalho, o atendimento inteligente 
ao cliente e que os assuntos oficiais se-
jam processados online. O blockchain, 
entre outras tecnologias, desbloqueia a 
circulação de materiais, e os robôs de 
desinfeção garantem a segurança da 
produção e operação.

A China está entrando na era da inte-
ligência. Atualmente, a nova geração de 
tecnologia de informação representada 
pela inteligência artificial e comunicação 
5G não é somente a força motriz da vida 
inteligente, mas é também um importan-
te ponto de partida para o desenvolvi-
mento econômico da China em direção 
ao desenvolvimento de alta qualidade e à 
transformação e melhoria industrial.

Nesta luta contra a epidemia, teste-
munhamos o potencial do empodera-
mento tecnológico emergente. Essas 
tecnologias estão impulsionando a ex-
pansão de novos formatos, como o va-
rejo não tripulado, mídia social virtual 
e educação online. O potencial aplicá-
vel dessas tecnologias em cenários de 
cidades inteligentes, telemedicina e 
internet industrial também foi testado 
até certo ponto. As tecnologias emer-
gentes estão avançando na luta contra 
a epidemia como uma linha de defesa 
inteligente para a prevenção e controle 
de epidemias, sendo elas também uma 
frente inovadora.

Atualmente, embora a situação epi-
dêmica traga algumas dificuldades 
para várias indústrias no curto prazo, o 
ritmo da inovação tecnológica não irá 
parar, o bom momento de desenvolvi-
mento das tecnologias emergentes não 
vacilou, e nosso dia a dia anseia por 
uma vida inteligente, sendo que a ne-
cessidade de melhorias industriais não 
irá mudar. No futuro, na vanguarda da 
inovação, novas tecnologias que estão 
sendo constantemente otimizadas e 
evoluindo na corrida contra a epidemia 
serão definitivamente incorporadas na 
vida de todos.

Yu Sinan e Jiang Nan
Diário do Povo
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Balanços patrimoniais 31/12/19 e 2018 (Em MR$) Demonstração do Resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 e 2018

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 

31/12/19 31/12/18
Ativo 384.397 379.487
Circulante 39.166 33.818
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 17.809 22.844
Contas a receber (Nota 5) 7.017 3.165
Partes relacionadas (Nota 9) 8.249 360
Estoque 3.500 4.152
Impostos a recuperar (Nota 6) 1.722 1.794
Outros créditos 869 1.503

Não circulante 345.231 345.669
Contas a receber (Nota 5) - 1.253
Conta garantia (Nota 8) 8.807 8.413
Depósito Judicial 30 -
Imobilizado (Nota 7) 334.351 335.531
Intangível 398 472
Direito de uso ( Nota 14) 1.645

Passivo e patrimônio líquido 384.397 379.487
Circulante 36.748 64.850
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) 25.496 46.726
Arrendamento ( Nota 14) 730 -
Fornecedores e contas a pagar 3.025 2.777
Impostos, taxas e contribuições a recolher 839 1.001
Salários, provisões e contribuições sociais 3.227 4.004
Partes relacionadas (Nota 9) 284 745
Outros passivos circulantes 3.147 9.597

Não circulante 221.033 244.772
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) 201.934 218.388
Arrendamento ( Nota 14 ) 922 -
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos (Nota 10) 12.386 21.211
Partes relacionadas (Nota 9) 5.401 5.143
Contingência trabalhista (Nota 11) 289 -
Benefício pós-emprego (Nota 13) 101 30

Patrimônio líquido (Nota 12) 126.616 69.865
Capital social 100.891 32.191
Reserva legal - 2.688
Reserva de lucros 997 11.664
Benefício pós-emprego (Nota 13) (82) (14)
Resultado acumulado de conversão 24.810 23.336

31/12/19 31/12/18
Receita líquida (Nota 15) 54.686 84.554
Custos dos serviços (Nota 16) (53.790) (76.161)
Lucro bruto 896 8.393
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (15.965) (14.922)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 18) 947 36
Lucro antes das receitas e despesas financeiras (14.122) (6.493)
Resultado financeiro líquido (Nota 19) (9.233) (9.948)
Resultado antes dos impostos sobre lucro (23.355) (16.441)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 10) 10.000 4.939
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.355) (11.502)

31/12/19 31/12/18
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.355) (11.502)
Benefício pós-emprego (68) (14)
Outros resultados abrangentes 1.474 11.421
Total do resultado abrangente, líquido de impostos (11.949) (95)

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

lucros

Ajuste 
de avali-
ação pa-
trimonial

Outros 
resul-
tados 

abran-
gentes

Lucros/
prej. 
acu-

mula-
dos Total

Saldos em 31/12/17 32.191 2.688 30.838 - 11.915 - 77.632
Resultado acumula-
do de conversão - - - - 11.421 - 11.421
Benefício pós-emprego              - - - (14) - - (14)
Dividendos pagos - - (7.672) - - - (7.672)
Absorção dos (prejuí-
zos acumulados) (11.502) 11.502 -
Prejuízo do exercício - - - - - (11.502) (11.502)
Saldos em 31/12/18 32.191 2.688 11.664 (14) 23.336 - 69.865
Aumento de capital 68.700 - - - - - 68.700
Resultado acumula-
do de conversão - - - - 1.474 - 1.474
Benefício pós-emprego              - - - (68) - - (68)
Reserva Legal - (2.688) 2.688 - - - -
Absorção dos (prejuí-
zos acumulados) - - (13.355) - - 13.355 -
Prejuízo do exercício - - - - - (13.355) (13.355)
Saldos em 31/12/19 100.891 - 997 (82) 24.810 - 126.616

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/19 31/12/18
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.355) (11.502)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 25.473 25.084
Baixa de imobilizado - 4
Imposto de renda e contribuição social diferida 10.096 6.179
Provisão para contingência 289 -
Juros de empréstimos e mútuos 9.439 7.885

31.942 27.650
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber (2.599) 731
Impostos, taxas e contribuições a recuperar 72 42
Contas a receber – arte relacionada (7.889) (136)
Depósitos judiciais e garantias (424) (1.327)
Outros ativos circulantes e não circulantes 1.286 (1.027)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 248 433
Salários, provisões e contribuições sociais (777) 564
Impostos, taxas e contribuições (19.083) 441
Transações com partes relacionadas a pagar (203) (637)
Outros passivos não circulantes (6.379) (1.720)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (3.806) 25.014
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição ao ativo imobilizado (10.691) (10.997)
Dividendos pagos - (7.672)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (10.691) (18.669)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamento - terceiros - 21.789
Amortização empréstimos - terceiros (48.977) (22.945)
Juros pagos - terceiros (8.979) (7.590)
Aumento de capital social pelos acionistas 68.700 -
Pagamento de arrendamento (703) -
Juros pagos de arrendamento (159) -

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 9.882 (8.746)
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalente de caixa (420) 354
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (5.035) (2.047)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22.844 24.891
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 17.809 22.844
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (5.035) (2.047)

1. Informações gerais. A Magallanes Navegação Brasileira S.A. (doravante “MNB”, 
Magallanes ou “Companhia”) cuja sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6o

andar, Rio de Janeiro - RJ foi constituída sob a forma de “sociedade anônima” porém 
não possui ações negociadas em Bolsa de Valores ou títulos de sua emissão nego-
ciados em mercado aberto por se tratar de uma Companhia de capital Fechado. A 
Companhia tem como objetivo principal a prestação de serviços de apoio marítimo e  
afretamentos de embarcações. A Companhia tem como seu principal cliente a Petro-
bras, representando 100% do seu faturamento. Em 2019 a Companhia terminou o 
ano com o capital circulante líquido positivo, pois recebeu aporte de capital do acionis-
ta em novembro. Uma embarcação que estava parada parcialmente  em 2018, iniciou 
novo contrato em 2019. Em 2019 a companhia venceu uma licitação que possibilitará 
o emprego de mais uma embarcação em 2020. O fluxo de caixa projetado apresenta 
geração de caixa para 2020 suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo 
previstas pela Companhia no curso normal de seus negócios. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras. A demonstração financeira da 
Companhia foram elaboradas tomando como base os padrões internacionais de 
contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”) e interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações 
(“OCPC”), que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na Lei 
nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. A Administração da 
Companhia autorizou a emissão destas Demonstrações Financeiras em 17/04 /2020. 
3. Políticas contábeis. A demonstração financeira elaborada de acordo com diver-
sas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fato-
res objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determina-
ção do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens signifi-
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do 
ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos finan-
ceiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para 
devedores duvidosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação 
de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 
dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
anualmente. As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares 
de reais, exceto se indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Classifica-
ção corrente versus não corrente. A Companhia apresenta ativos e passivos no 
balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é 
classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou 
consumi-lo no ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para negocia-
ção. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. • Caixa 
ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quanto à sua troca ou seja uti-
lizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulga-
ção. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é 
classificado no circulante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal. 
• For mantido principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 
meses após o período de divulgação. • Não há direito incondicional para diferir a liqui-
dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. A Com-
panhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos 
fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante.3.2. Apuração do 
resultado e reconhecimento de receita. O resultado é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência, destacando-se o seguinte: • As receitas de 
contratos com clientes são reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é 
transferido para o cliente em um valor que reflita a contraprestação à qual a empresa 
espera ter direito em troca desses bens ou serviços. Os Contratos da Companhia são 
distintos e identificáveis, entretanto, são interdependentes, têm obrigação de desem-
penho única. A contraprestação variável já é reconhecida concomitantemente ao re-
conhecimento da receita. A obrigação de desempenho identificada é reconhecida ao 
longo do tempo. • O custo dos serviços prestados é reconhecido quando incorrido na 
prestação dos serviços correlatos. • As despesas e receitas operacionais são reco-
nhecidas quando incorridas. 3.3. Moeda funcional e de apresentação. O Pronuncia-
mento Técnico CPC 02 (R2) IAS 21 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, trata 
dos Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 
Contábeis. Esse pronunciamento define que a moeda funcional é a moeda que in-
fluencia: preços de venda, custos, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos e 
outras transações. Observando esses aspectos, a administração definiu como moe-
da funcional da Companhia, o dólar norte-americano, já que esta é a moeda que 
melhor reflete o ambiente econômico no qual a Companhia está inserida. Entretanto, 
as demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, conforme defini-
do pelo Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2), IAS 21, convertendo-se a moeda 
funcional (dólar americano) para reais, utilizando a taxa de câmbio de fechamento do 
exercício para os ativos e passivos, taxa média mensal para as contas de resultado, 
tendo sido o capital mantido a valor histórico de formação. As variações cambiais re-
sultantes da conversão acima citadas de ativos, passivos, resultado e patrimônio líqui-
do são reconhecidas no patrimônio líquido, resultado acumulados de conversão. 3.4. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas 
bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de 
variação no valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de atender a com-
promissos de curto prazo da Companhia. Esses investimentos são avaliados ao 
custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercado sendo os 
ganhos ou as perdas registradas no resultado do período. A abertura dessas aplica-
ções por tipo de classificação está apresentada na Nota 4. 3.5. Contas a receber. As
contas a receber são decorrentes da prestação de serviços e não incluem montantes 
de serviços prestados após as datas dos balanços. A provisão para devedores duvi-
dosos (“PDD”) é constituída com base em análise pela Administração da carteira de 
clientes conjugada com experiência operacional e a conjuntura econômica. A Compa-
nhia não possui histórico de perdas com seu contas a receber em 31/12/19, como di-
vulgado na Nota 5, não existem saldos vencidos em aberto. Em 31/12/18, da mesma 
forma, não foi observada necessidade de constituição da PDD. 3.6. Imobilizado. 
Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, além dos encargos financeiros 
sobre os financiamentos captados para a construção de embarcações, deduzido da 
depreciação acumulada. A depreciação de bens é calculada pelo método linear às 
taxas mencionadas na Nota 7 que levam em consideração a vida útil econômica 
desses bens. A amortização das benfeitorias em imóveis alugados é calculada com 
base nos respectivos prazos dos contratos de locação. Os custos subsequentes ao 
do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reco-
nhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de 
forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e 
manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Além 
disso, a operação dos equipamentos pode exigir grandes inspeções e manutenções 
regulares para falhas, independentemente se as peças desse item são substituídas. 
Quando cada inspeção importante é efetuada, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhe-
cimento forem satisfeitos. Estes custos são amortizados usando a data prevista para 
a próxima inspeção (2,5 anos para os navios da Companhia). Os itens do ativo imobi-
lizado são baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro 
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do 
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor resi-
dual do ativo) são reconhecidos na demonstração do período em que o ativo for bai-
xado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. 3.7. Provisão para redução ao valor recuperável 
de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líqui-
do dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou per-
da de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil lí-
quido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/19 não 
foram identificadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa 
da companhia está disposta por tipos de embarcações, assim como: SDSV e PSV 
3000. Ao final do ano de 2019 foi efetuada avaliação do valor de mercado das embar-
cações por especialista externo e não foram identificadas perdas no valor recuperável 
dos ativos. 3.8. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quan-
do se trata de recurso controlado pela Companhia decorrente de eventos passados e 
do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros. Um passivo é re-
conhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constitu-
ída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômi-
co seja requerido para liquidá-lo. 3.9. Tributação. Imposto de renda e contribuição 
social - correntes.Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos 
anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autori-

dades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o 
montante são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do 
balanço. Impostos diferidos. Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias e 
prejuízos fiscais na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferen-
ças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas na extensão 
que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que os impostos diferi-
dos ativos possam ser realizados. Impostos diferidos ativos e passivos estão apresen-
tados líquidos e são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável 
no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de 
imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impostos diferi-
dos passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para 
compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relaciona-
dos à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. Imposto 
sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos 
sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de 
bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o 
imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do 
item de despesa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar forem 
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • O valor líquido dos 
impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos 
valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas de vendas e serviços 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: - 
Programa de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS: 3% (Rio de Janeiro) e 2% (Macaé). - Contribuição previdenciária sobre receita 
bruta – CPRB (2018, apenas): 2,5%. 3.10. Ajuste a valor presente de ativos e pas-
sivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o 
efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajusta-
dos pelo seu valor presente. Em 31/12/19 e 18 a Companhia não possuía ativos e 
passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 3.11. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos.A
preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administra-
ção faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresen-
tados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza re-
lativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
Estimativas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas 
estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data 
do balanço, envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significativo no 
valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a 
seguir. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda 
por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unida-
de geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 
justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos 
de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos 
similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O 
cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos 
de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades 
de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou 
investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade ge-
radora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto 
utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de 
caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 
Valor justo. Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a deter-
minação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não 
financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/
ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações 
adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulga-
das nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Impostos. Existem incertezas com 
relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de 
resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios 
internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumen-
tos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adota-
das, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na recei-
ta e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base 
em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das 
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provi-
sões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e 
pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir 
numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respec-
tivo domicílio da Companhia. Julgamento significativo da administração é requerido 
para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base 
no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de 
planejamento fiscal futuras. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor 
justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder 
ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluin-
do o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam 
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viá-
vel, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O 
julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco 
de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fato-
res poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. Vida útil 
do imobilizado. O imobilizado é depreciado de forma linear, com base na vida útil 
econômica estimada de cada item. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas trimestralmente e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em 
novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.12. Demonstrações dos fluxos de cai-
xa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - De-
monstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.13. Instrumentos financei-
ros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da 
Companhia quando a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. a) Ativos financeiros. Os ativos financeiros são classificados, no reco-
nhecimento inicial, como mensurados subsequentemente ao custo amortizado, valor 
justo por meio do resultado (VJPR) e valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (ORA). A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depen-
de do fluxo de caixa contratual dos ativos financeiros e do modelo de negócios da 
Companhia para administrá-los. Para que um ativo financeiro seja classificado e 
mensurado ao custo amortizado ou valor justo por meio de ORA, ele precisa dar ori-
gem a fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros (SPPI) sobre 
o valor principal em aberto. Essa avaliação é considerada como teste de SPPI e é 
realizada em relação aos instrumentos. O modelo de negócios da Companhia para 
administrar ativos financeiros consiste em como ela administra seus ativos financeiros 
para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa 
resultarão da obtenção de fluxos de caixa contratuais, venda dos ativos financeiros, 
ou ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado. Os seguintes instrumentos foram 
classificados e mensurados ao custo amortizado utilizando-se o método da taxa efe-
tiva de juros deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável: • Caixa e 
equivalentes de caixa/aplicações: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e ou-
tros equivalentes de caixa de alta liquidez de curto prazo com vencimentos inferiores 
a 90 dias sujeitos a um risco insignificante de alterações no valor; e as aplicações 
compreendem caixa e outras aplicações com mais de 90 dias de vencimento. • Contas 
a receber: As contas a receber e outros valores a receber são demonstrados pelo 
valor presente dos montantes devidos, reduzidos pela perda por redução ao valor 
recuperável. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amor-
tizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período 
correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os recebi-
mentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os encargos sobre pontos pagos 
ou recebidos que fazem parte integrante da taxa efetiva de juros, custos de transação 
e outros prêmios ou descontos) durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, 
quando apropriado, por um período mais curto, ao valor contábil líquido no reconheci-
mento inicial. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para nego-
ciação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado ou ativos financeiros a serem mensurados ao valor justo. Ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimo-
nial ao valor justo, com variações líquidas no valor justo reconhecidas na demonstra-
ção do resultado. As variações no valor justo são reconhecidas no resultado em 
“receita financeira” ou “despesas financeiras”, dependendo dos resultados obtidos. 
Fundos de investimento e câmbio de renda fixa foram classificados como VJPR. Re-
dução ao valor recuperável de ativos financeiros. Ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no 
final de cada período de divulgação. Os ativos financeiros são considerados como não 

recuperáveis quando houver evidência objetiva de que, como resultado de um ou 
mais eventos que tenham acontecido após o reconhecimento inicial do ativo financei-
ro, os fluxos de caixa futuros estimados da aplicação foram afetados. A evidência ob-
jetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir: • Dificuldade financeira 
significativa do emissor ou contraparte; • Inadimplência nos pagamentos de juros ou 
principal; • Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização 
financeira, ou • O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro 
devido às dificuldades financeiras. Para as contas a receber, a Companhia aplica uma 
abordagem simplificada no cálculo da provisão para perdas de crédito esperadas 
(PCE). Para ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da perda por redução ao 
valor recuperável reconhecida é a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto das garantias e 
avais e descontando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. O valor contá-
bil do ativo financeiro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperável direta-
mente para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o 
valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta a 
receber é considerada incobrável, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. 
Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas em 
contrapartida à conta de provisão. As variações no valor contábil da conta de provisão 
são reconhecidas no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A
Companhia desreconhece um ativo financeiro somente quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo financeiro e 
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo para outra 
entidade. Se a Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos 
e benefícios da propriedade e continuar a controlar o ativo transferido, ele reconhece-
rá sua participação retida no ativo e um passivo associado pelos valores que poderá 
ter de pagar. Se a Companhia retiver substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade de um ativo financeiro transferido, ele continuará a reconhecer o ativo 
financeiro e também reconhecerá um empréstimo garantido pelos proventos recebi-
dos. b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como “VJPR” 
ou “outros passivos financeiros”. Os passivos financeiros são classificados como 
VJPR quando o passivo financeiro for mantido para negociação ou designado como 
VJPR. Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líqui-
dos dos custos de transação. Outros passivos financeiros são mensurados subse-
quentemente ao custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, 
sendo as despesas de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O mé-
todo da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passi-
vo financeiro e alocar sua despesa de juros ao longo do período correspondente. A 
taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futu-
ros estimados durante a vida esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) 
um período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há 
passivos financeiros classificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • Em-
préstimos bancários: Empréstimos bancários que incorrem juros e obrigações relacio-
nadas a arrendamentos financeiros são registrados pelos recursos recebidos, líqui-
dos de custos diretos de emissão. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a 
pagar na liquidação ou resgate e os custos diretos de emissão, são contabilizados 
pelo regime de competência na demonstração do resultado utilizando o método da 
taxa efetiva de juros e são adicionados ao valor contábil do instrumento na medida em 
que não forem liquidados no período em que surgirem. • Contas a pagar: As contas a 
pagar e outros valores a pagar são mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de 
transação. Desreconhecimento (baixa) de passivos financeiros. A Companhia desre-
conhece os passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações são liqui-
dadas, canceladas ou vencem. 3.14. Custos de empréstimos. Custos de emprésti-
mos diretamente relacionados com aquisição, construção ou produção de um ativo 
que requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso são capitaliza-
dos como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de emprés-
timos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de em-
préstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao 
empréstimo. 3.15. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. A Companhia 
adotou a CPC 06 R2 (IFRS 16) pela primeira vez. A natureza e o efeito das mudanças 
como resultado da adoção dessas novas normas contábeis estão descritos abaixo. 
Várias outras alterações e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019, mas 
não têm impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia 
não adotou antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou alterações que 
tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. CPC 06 R2 (IFRS 16) - Ar-
rendamentos. O pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e divulgação dos arrendamentos mercantis e exige que 
os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos mercantis sob um único mo-
delo, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros do CPC 06 R2 
(IFRS16). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários - arren-
damentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais e impres-
soras de pequeno porte) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos 
com prazo inferior a 12 meses). Na data de início de um arrendamento, um arrenda-
tário reconhece um passivo para efetuar pagamentos do arrendamento (ou seja, o 
passivo do arrendamento) e um ativo que representa o direito de usar o ativo subja-
cente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os arren-
datários devem reconhecer separadamente a despesa de juros do passivo de arren-
damento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Em 2018, a Companhia 
realizou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 R2 (IFRS 16), identificando 
contratos existentes, bem como o ambiente de controles e sistemas internos impac-
tados pela adoção da nova norma. A avaliação foi dividida em etapas, tais como: a) 
identificação de contratos; b) Abordagem de transição; c) Efeitos da adoção inicial. 
Identificação de contratos. A Administração preparou um inventário completo dos 
contratos de locação, identificando os tipos de contratos que estariam no escopo do 
pronunciamento. Optamos por usar as isenções propostas pela norma em contratos 
de arrendamento cujos prazos de arrendamento terminem em 12 meses a partir da 
data da aplicação inicial e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacen-
te seja de baixo valor. Abordagem de transição. A Companhia aplicou a CPC 06 R2 
(IFRS 16) a partir de 01/01/2019, a data da aplicação inicial, usando a abordagem 
retrospectiva modificada. Consequentemente, as informações comparativas não fo-
ram atualizadas e continuam a ser relatadas sob a ótica do CPC 06 R1( IAS 17) e a 
CPC 06 (IFRIC4). A Companhia utilizou os seguintes meios práticos ao aplicar a CPC 
06 (R2) IFRS 16: • Aplicou uma única taxa de desconto a um portfólio de arrendamen-
tos com características semelhantes. A taxa aplicada foi de 3,11% a.a. – 11,86 % a.a., 
dependendo dos termos contratuais. • Aplicou a isenção para não reconhecer ativos 
e passivos de direito de uso para arrendamentos com prazos inferiores a 12 meses e 
arrendamentos dos ativos com baixo valor. Os pagamentos associados a esses ar-
rendamentos serão reconhecidos como despesa de maneira linear pelo prazo do ar-
rendamento. • Foi utilizada análise retrospectiva na determinação do prazo do contra-
to, nos casos onde o contrato contém opções para extensão ou rescisão do 
arrendamento. A seguir, são apresentados os passivos de arrendamento mercantil 
segundo o CPC 06 R2 (IFRS 16), reconciliados com os compromissos do arrenda-
mento operacional divulgados sob a ótica do CPC 06 R1 (IAS 17) em 31/12/2018:

Compromissos do 
arrendamento divulgados

Ajuste – 
Valor Presente

Passivo do 
Arrendamento

31/12/2018 01/01/2019
R$ R$ R$

Imóveis 2.606 (346) 2.260
Total 2.606 (346) 2.260
CPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O pro-
nunciamento exige que a Companhia mensure e reconheça os efeitos contábeis 
de quaisquer práticas fiscais relacionadas ao imposto de renda que estejam sendo 
adotadas, mas que poderiam ser rejeitadas pelas autoridades tributárias. De acordo 
com o pronunciamento, ao fazer essa avaliação, a Companhia deve considerar que 
a autoridade tributária possui amplo conhecimento das transações e seu tratamento 
tributário. A WSUT Companhia, ao calcular seus impostos, não adota práticas que 
possam estar em desacordo com a literatura tributária atual e, quando a legislação é 
silenciosa ou pouco clara, consulta seus especialistas tributários, a jurisprudência apli-
cável e consultores externos para dar suporte a tomada de decisão e adotar uma prá-
tica ou outra de uma maneira que minimize qualquer risco na avaliação. Porém, uma 
vez avaliada por uma autoridade tributária, a Companhia reavalia os eventos poste-
riores da investigação tributária e se surgir uma prática em que a autoridade tributária 
discorda, essa prática é imediatamente encerrada para evitar novas avaliações. Em 
relação ao tratamento contábil da avaliação, ver nota 3.11. Ao final do período deste 
relatório, a Companhia não identificou nenhum ajuste potencial ou necessidade de 
divulgação adicional. 3.16. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em 
vigor em 31/12/19. A administração listou todos os novos pronunciamentos e inter-
pretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), mas ainda 
não efetivos. Não se espera que os novos pronunciamentos ou alterações tenham 
um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia e, portanto, 
as divulgações não foram feitas: - CPC 11 (IFRS 4) - Contratos de seguro. Em maio 
de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida 
pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e 
substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente 
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para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e 
divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 - Contratos de 
Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato 
de seguro (como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independen-
temente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e ins-
trumentos financeiros com características de participação discricionária. - Alterações 
ao CPC 15 R1 (IFRS 3): Definição de negócios. Em outubro de 2018, o IASB emitiu 
alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas alterações refletidas na 
revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar 
se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas 

O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 
17/04/2020, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas 
junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.
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esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se 
os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, 
incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é 
substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem 
um teste de concentração de valor justo opcional. - Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 
8: Definição de omissão material. Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 
1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo es-
sas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 
para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em 
todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara 

que: “a informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode 
influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações 
financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, 
que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade.”

 Fonte: Coad
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
09 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou 

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

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.
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1. Informações gerais. A Wilson, Sons Offshore S.A. (doravante “WS Offshore” ou 
“Cia.”) cuja sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ, 
foi constituída sob a forma de “sociedade anônima”, porém não possui ações negocia-
das em Bolsa de Valores ou títulos de sua emissão negociados em mercado aberto por 
se tratar de uma Cia. de capital Fechado. A Cia. tem como objetivo principal a prestação 
de serviços de apoio marítimo, afretamentos de embarcações e operação de embar-
cação estrangeira, sendo a Petrobras seu principal cliente (representando quase a 
totalidade do faturamento). Em 2019 a Cia. permaneceu com o capital circulante líqui-
do negativo, devido existirem ainda algumas embarcações, sem contrato, porém, uma 
embarcação que estava parada em 2018, iniciou um novo contrato em 2019. Em 2019 
a Cia. venceu duas licitações que possibilitarão o emprego de 3 embarcações em 
2020. O fluxo de caixa projetado apresenta geração de caixa para 2020 suficiente para 
cobertura das obrigações de curto prazo previstas pela Cia. no curso normal de seus 
negócios. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. A demonstração finan-
ceira da Cia. é elaborada tomando como base os padrões internacionais de contabili-
dade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e inter-
pretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee
(“IFRIC”), implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compre-
endem as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alte-
rações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09. A Administração da Cia. autorizou a 
emissão destas Demonstrações Financeiras em 17/04/2020. 3. Políticas contábeis.
As demonstrações financeiras da Cia. são elaboradas de acordo com diversas bases 
de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e 
subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado 
e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvi-
dosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provi-
sões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premissas anualmente. As de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto se 
indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a 
seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercí-
cios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Classificação corrente ver-
sus não corrente. A Cia. apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base 
na classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: 
• Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional 
normal. • For mantido principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 
12 meses após o período de divulgação. • Caixa ou equivalentes de caixa, a menos 
que haja restrições quanto à sua troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, 
pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os demais ativos são 
classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: • 
Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para 
negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. 
• Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após o período de divulgação. A Cia. classifica todos os demais passivos no não 
circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo 
não circulante. 3.2. Apuração do resultado e reconhecimento de receita. O resul-
tado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-
-se o seguinte:• As receitas de contratos com clientes são reconhecidas quando o 
controle dos bens ou serviços é transferido para o cliente em um valor que reflita a 
contraprestação à qual a empresa espera ter direito em troca desses bens ou serviços. 
Os Contratos da Cia. são distintos e identificáveis, entretanto, são interdependentes, 
têm obrigação de desempenho única. A contraprestação variável já é reconhecida 
concomitantemente ao reconhecimento da receita. A obrigação de desempenho iden-
tificada é reconhecida ao longo do tempo. • O custo dos serviços prestados é reconhe-
cido quando incorrido na prestação dos serviços correlatos. • As despesas e receitas 
operacionais são reconhecidas quando incorridas. 3.3. Moeda funcional e de apre-
sentação. O Pronunciamento Técnico CPC 02 R2 (IAS 21) do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis, trata dos Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis. Esse pronunciamento define que a moeda funcional é 
a moeda que influencia: preços de venda, custos, fluxo de caixa, investimentos, finan-
ciamentos e outras transações. Observando esses aspectos, a administração definiu 
como moeda funcional da Cia., o dólar norte-americano, já que esta é a moeda que 
melhor reflete o ambiente econômico no qual a Cia. está inserida. Entretanto, as de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, conforme definido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 02 R2 (IAS 21), convertendo-se a moeda funcional 
(dólar americano) para reais, utilizando a taxa de câmbio de fechamento do exercício 
para os ativos e passivos, taxa média mensal para as contas de resultado, tendo sido 
o capital mantido a valor histórico de formação. As variações cambiais resultantes da 
conversão acima citadas de ativos, passivos, resultado e patrimônio líquido são reco-
nhecidas no patrimônio líquido, resultado acumulados de conversão. 3.4. Caixa e 
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias 
e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variação no 
valor de mercado, que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
curto prazo da Cia.. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros 
até a data do balanço, e marcados a mercado sendo os ganhos ou as perdas registra-
das no resultado do período. A abertura dessas aplicações por tipo de classificação 
está apresentada na Nota 4. 3.5. Contas a receber. As contas a receber são decorren-
tes da prestação de serviços e não incluem montantes de serviços prestados após as 
datas dos balanços. A provisão para devedores duvidosos (“PDD”) é constituída com 
base em análise pela Administração da carteira de clientes conjugada com experiência 
operacional e a conjuntura econômica. A Cia. não possui histórico de perdas com seu 
contas a receber em 31/12/2019, como divulgado na Nota 5, não existem saldos ven-
cidos em aberto. Em 31/12/2018, da mesma forma, não foi observada necessidade de 
constituição da PDD. 3.6. Imobilizado. Demonstrado ao custo de aquisição ou cons-
trução, além dos encargos financeiros sobre os financiamentos captados para a cons-
trução de embarcações, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação de bens 
é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota 7 que levam em consi-
deração a vida útil econômica desses bens. A amortização das benfeitorias em imóveis 
alugados é calculada com base nos respectivos prazos dos contratos de locação. Os 
custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual 
do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente 
se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores 
mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. De-
mais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando in-
corridos. Além disso, a operação dos equipamentos pode exigir grandes inspeções e 
manutenções regulares para falhas, independentemente se as peças desse item são 
substituídas. Quando cada inspeção importante é efetuada, o seu custo é reconhecido 
no valor contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de 
reconhecimento forem satisfeitos. Estes custos são amortizados usando a data previs-
ta para a próxima inspeção (2,5 anos para os navios da WS Offshore). Os itens do 
ativo imobilizado são baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econô-
mico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da 
baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o 
valor residual do ativo) são reconhecidos na demonstração do período em que o ativo 
for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. 3.7. Provisão para redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido 
exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de deter-
minada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso 
e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa 
futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de 
desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a 
indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/2019 não foram identi-
ficadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa da Cia. está 
disposta por tipos de embarcações, assim como: OSRV, LSV, SDSV, PSV 3000 e PSV 
4500. Ao final do ano de 2019 foi efetuada avaliação do valor de mercado das embar-
cações por especialista externo e não foram identificadas perdas no valor recuperável 
dos ativos. 3.8. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando 
se trata de recurso controlado pela Cia. decorrente de eventos passados e do qual se 
espera que resultem em benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. 3.9. Tributação. Imposto de renda e contribuição social - correntes. Ativos e 
passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados 
ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de 

Balanço Patrimonial em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstração do Resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

31/12/2019 31/12/2018
Ativo 2.112.523 1.980.282
Circulante 191.033 115.369
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 60.597 36.445
Contas a receber (Nota 5) 68.563 35.300
Transações com partes relacionadas (Nota 9) 2.822 1.131
Impostos a recuperar (Nota 6) 9.067 6.424
Estoques 42.496 29.620
Despesas antecipadas 2.140 1.943
Outros créditos 5.348 4.506

Não circulante 1.921.490 1.864.913
Impostos a recuperar (Nota 6) - -
Contas a receber (Nota 5) 11.487 24.855
Outros créditos 31 38
Intangível 473 522
Imobilizado (Nota 7) 1.801.941 1.839.498
Direito de uso 107.558 -

Passivo e patrimônio líquido 2.112.523 1.980.282
Circulante 304.335 235.353
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) 177.814 191.253
Arrendamento 55.108 -
Fornecedores e contas a pagar 13.617 10.313
Salários, provisões e encargos sociais 11.722 8.416
Transações com partes relacionadas (Nota 9) 29.994 3.317
Impostos, taxas e contribuições a recolher 5.857 4.817
Outros passivos circulantes 10.223 17.237

Não circulante 1.607.384 1.499.813
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) 1.359.590 1.319.923
Arrendamento 54.878 -
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos 
(Nota 10) 97.133 90.504
Transações com partes relacionadas (Nota 9) 95.239 89.145
Provisões para contingências (Nota 11) 144 188
Outros passivos não circulantes 400 53

Patrimônio líquido (Nota 14) 200.804 245.116
Capital social 85.302 85.302
Reserva legal 8.217 8.217
Reserva de lucros 96.819 110.613
Resultado acumulado de conversão 10.881 40.990
Ajuste de avaliação patrimonial (415) (6)

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida (Nota 15) 427.872 343.786
Custos dos serviços (Nota 16) (343.671) (296.868)
Lucro bruto 84.201 46.918
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (150) (18)
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (36.497) (32.173)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 4.610 (540)

Lucro antes das receitas e despesas financeiras 52.164 14.187
Resultado financeiro líquido (Nota 19) (64.704) (61.959)
Resultado antes dos impostos sobre lucro (12.540) (47.772)
Imposto de renda e contribuição social (Nota 10) (1.254) 12.658
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.794) (35.114)

Outros resultados abrangentes
(Em MR$) Capital 

social
Reserva 

legal
Reserva de 

lucros
Ajuste de avalia-
ção patrimonial

Resultado acumulado 
de conversão

Lucros (Prejuízos) 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 55.446 8.217 145.727 - 3.912 - 213.302
Aumento do capital social 29.856 - - - - - 29.856
Benefício pós emprego - - - (25) - - (25)
Hedge de fluxo de caixa - - - 18 - - 18
Resultado acumulado de conversão - - - - 37.079 - 37.079
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (35.114) - - 35.114 -
Prejuízo do exercício - - - - - (35.114) (35.114)
Saldos em 31/12/2018 85.302 8.217 110.613 (7) 40.991 - 245.116
Benefício pós emprego - - - (342) - - (342)
Hedge de fluxo de caixa - - - (66) - - (66)
Resultado acumulado de conversão - - - - (30.110) - (30.110)
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (13.794) - - 13.794 -
Prejuízo do exercício - - - - - (13.794) (13.794)
Saldos em 31/12/2019 85.302 8.217 96.819 (415) 10.881 - 200.804

imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em 
vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. Impostos diferidos. Imposto 
diferido é gerado por diferenças temporárias e prejuízos fiscais na data do balanço 
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos 
ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e 
perdas tributárias não utilizadas na extensão que seja provável que o lucro tributável 
esteja disponível para que os impostos diferidos ativos possam ser realizados. Impos-
tos diferidos ativos e passivos estão apresentados líquidos e são mensurados à taxa de 
imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o 
passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulga-
das na data do balanço. Impostos diferidos passivos são apresentados líquidos se 
existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal 
e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mes-
ma autoridade tributária. Imposto sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reco-
nhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre 
vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autorida-
des fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do 
custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso. • Quando os va-
lores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre 
vendas. • O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído 
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As recei-
tas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas: - Programa de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISS: 3% (Rio de Janeiro) e 2% (Macaé). - Contribuição previden-
ciária sobre receita bruta - CPRB (2018, apenas): 2,5%. 3.10. Ajuste a valor presente 
de ativos e passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto 
prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financei-
ras, são ajustados pelo seu valor presente. Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. não possuía 
ativos e passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 
3.11. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamen-
tos. A preparação das demonstrações financeiras da Cia. requer que a administração 
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos con-
tingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estima-
tivas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimati-
vas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significativo no valor contábil 
dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. Perda 
por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao 
valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de 
caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos 
de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado 
em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 
mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orça-
mento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as 
quais a Cia. ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos 
que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor 
recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa des-
contado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimen-
to utilizada para fins de extrapolação.Valor justo. Diversas políticas e divulgações con-
tábeis da Cia. exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos 
financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando 
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos 
valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Impostos.
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos 
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacio-
namentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a com-
plexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais 
e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir 
ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Cia. constitui provisões, 
com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por 
parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas 
provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anterio-
res e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e 
pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir 
numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respecti-
vo domicílio da Cia.. Julgamento significativo da administração é requerido para deter-
minar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo 
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planeja-
mento fiscal futuras. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de 
ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido 
de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método 
de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles 
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um de-
terminado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento 
inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, 
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam 
afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. Vida útil do imobilizado. 
O imobilizado é depreciado de forma linear, com base na vida útil econômica estimada 
de cada item. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da 
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua rele-
vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas trimestralmente e ajustadas para levar em conta alterações 
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou deci-
sões de tribunais. 3.12. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo 
com o Pronunciamento Técnico CPC 03 R2 (IAS 7) - Demonstração dos Fluxos de 
Caixa, emitido pelo CPC. 3.13. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos finan-
ceiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Cia. quando a Cia. se torna uma 
parte das disposições contratuais do instrumento. a) Ativos financeiros. Os ativos finan-
ceiros são classificados, no reconhecimento inicial, como mensurados subsequente-
mente ao custo amortizado, valor justo por meio do resultado (VJPR) e valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (ORA). A classificação dos ativos financeiros no 
reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa contratual dos ativos financeiros e do 
modelo de negócios da Cia. para administrá-los. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado ao custo amortizado ou valor justo por meio de ORA, ele 
precisa dar origem a fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros 
(SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação é considerada como teste de 
SPPI e é realizada em relação aos instrumentos. O modelo de negócios da Cia. para 
administrar ativos financeiros consiste em como ela administra seus ativos financeiros 
para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa re-
sultarão da obtenção de fluxos de caixa contratuais, venda dos ativos financeiros, ou 
ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado. Os seguintes instrumentos foram clas-
sificados e mensurados ao custo amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de 
juros deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável: • Caixa e equiva-
lentes de caixa/aplicações: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e outros equi-
valentes de caixa de alta liquidez de curto prazo com vencimentos inferiores a 90 dias 
sujeitos a um risco insignificante de alterações no valor; e as aplicações compreendem 
caixa e outras aplicações com mais de 90 dias de vencimento.• Contas a receber: As 
contas a receber e outros valores a receber são demonstrados pelo valor presente dos 
montantes devidos, reduzidos pela perda por redução ao valor recuperável. O método 
da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento 
da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa 
efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros 
estimados (incluindo todos os encargos sobre pontos pagos ou recebidos que fazem 
parte integrante da taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou des-
contos) durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, quando apropriado, por 
um período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Ativos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros de-
signados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos finan-
ceiros a serem mensurados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com variações líqui-
das no valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. As variações no valor 
justo são reconhecidas no resultado em “receita financeira” ou “despesas financeiras”, 
dependendo dos resultados obtidos. Fundos de investimento e câmbio de renda fixa 
foram classificados como VJPR. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são avaliados por indicadores de 
redução ao valor recuperável no final de cada período de divulgação. Os ativos finan-
ceiros são considerados como não recuperáveis quando houver evidência objetiva de 
que, como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido após o reconhe-
cimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa futuros estimados da aplicação 
foram afetados. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode 

incluir: • Dificuldade financeira significativa do emissor ou contraparte; • Inadimplência 
nos pagamentos de juros ou principal; • Torna-se provável que o tomador declare fa-
lência ou outra reorganização financeira, ou • O desaparecimento de um mercado 
ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras. Para as contas a 
receber, a Cia. aplica uma abordagem simplificada no cálculo da provisão para perdas 
de crédito esperadas (PCE). Para ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da 
perda por redução ao valor recuperável reconhecida é a diferença entre o valor contá-
bil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impac-
to das garantias e avais e descontando a taxa efetiva de juros original do ativo financei-
ro. O valor contábil do ativo financeiro é reduzido pela perda por redução ao valor 
recuperável diretamente para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a 
receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quan-
do uma conta a receber é considerada incobrável, ela é baixada em contrapartida à 
conta de provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados 
são creditadas em contrapartida à conta de provisão. As variações no valor contábil da 
conta de provisão são reconhecidas no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos 
ativos financeiros. A Cia. desreconhece um ativo financeiro somente quando os direi-
tos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo 
financeiro e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo 
para outra entidade. Se a Cia. não transferir nem retiver substancialmente todos os 
riscos e benefícios da propriedade e continuar a controlar o ativo transferido, ele reco-
nhecerá sua participação retida no ativo e um passivo associado pelos valores que 
poderá ter de pagar. Se a Cia. retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da 
propriedade de um ativo financeiro transferido, ele continuará a reconhecer o ativo fi-
nanceiro e também reconhecerá um empréstimo garantido pelos proventos recebidos. 
b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como “VJPR” ou 
“outros passivos financeiros”. Os passivos financeiros são classificados como VJPR 
quando o passivo financeiro for mantido para negociação ou designado como VJPR. 
Outros passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos dos 
custos de transação. Outros passivos financeiros são mensurados subsequentemen-
te ao custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, sendo as des-
pesas de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O método da taxa 
efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e 
alocar sua despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de 
juros é a taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados 
durante a vida esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) um período 
mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há passivos finan-
ceiros classificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • Empréstimos bancá-
rios: Empréstimos bancários que incorrem juros e obrigações relacionadas a arrenda-
mentos financeiros são registrados pelos recursos recebidos, líquidos de custos 
diretos de emissão. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar na liquida-
ção ou resgate e os custos diretos de emissão, são contabilizados pelo regime de 
competência na demonstração do resultado utilizando o método da taxa efetiva de 
juros e são adicionados ao valor contábil do instrumento na medida em que não forem 
liquidados no período em que surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros 
valores a pagar são mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de transação.
Desreconhecimento (baixa) de passivos financeiros. A Cia. desreconhece os passivos 
financeiros quando, e somente quando, as obrigações são liquidadas, canceladas ou 
vencem. 3.14. Custos de empréstimos. Custos de empréstimos diretamente relacio-
nados com aquisição, construção ou produção de um ativo que requer um tempo sig-
nificativo para ser concluído para fins de uso são capitalizados como parte do custo do 
correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são registrados em 
despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem ju-
ros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. 3.15. Mudan-
ças nas políticas contábeis e divulgações. A Cia. adotou o CPC 06 R2 (IFRS 16) 
pela primeira vez. A natureza e o efeito das mudanças como resultado da adoção 
dessas novas normas contábeis estão descritos abaixo. Várias outras alterações e 
interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019, mas não têm impacto sobre a 
demonstração financeira da Cia.. A Cia. não adotou antecipadamente quaisquer nor-
mas, interpretações ou alterações que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão 
em vigor. CPC 06 (R2) (IFRS 16) - Arrendamentos. O pronunciamento estabelece os 
princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos arren-
damentos mercantis e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamen-
tos mercantis sob um único modelo, semelhante à contabilização de arrendamentos 
financeiros do CPC 06 (R2) (IFRS 16). A norma inclui duas isenções de reconhecimen-
to para arrendatários - arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, compu-
tadores pessoais e impressoras de pequeno porte) e arrendamentos de curto prazo 
(ou seja, arrendamentos com prazo inferior a 12 meses). Na data de início de um ar-
rendamento, um arrendatário reconhece um passivo para efetuar pagamentos do ar-
rendamento (ou seja, o passivo do arrendamento) e um ativo que representa o direito 
de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o ativo de direito 
de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente a despesa de juros do 
passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. Em 
2018, a Cia. realizou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2) IFRS 16, 
identificando contratos existentes, bem como o ambiente de controles e sistemas in-
ternos impactados pela adoção da nova norma. A avaliação foi dividida em etapas, tais 
como: a) identificação de contratos; b) Abordagem de transição; c) Efeitos da adoção 
inicial. Identificação de contratos. A Administração preparou um inventário completo 
dos contratos de locação, identificando os tipos de contratos que estariam no escopo 
do pronunciamento. Optamos por usar as isenções propostas pela norma em contra-
tos de arrendamento cujos prazos de arrendamento terminem em 12 meses a partir 
da data da aplicação inicial e contratos de arrendamento para os quais o ativo subja-
cente seja de baixo valor. Abordagem de transição. A Cia. aplicou o CPC 06 (R2) (IFRS 
16) a partir de 1/01/2019, a data da aplicação inicial, usando a abordagem retrospecti-
va modificada. Consequentemente, as informações comparativas não foram atualiza-
das e continuam a ser relatadas sob a ótica do CPC 06 (IAS 17) e a CPC 06 (IFRIC4). 
A Cia. utilizou os seguintes meios práticos ao aplicar a IFRS 16: • Aplicou uma única 
taxa de desconto a um portfólio de arrendamentos com características semelhantes. 
A taxa aplicada foi de 3,11% a.a. – 11,86 % a.a., dependendo dos termos contratuais. 
• Aplicou a isenção para não reconhecer ativos e passivos de direito de uso para arren-
damentos com prazos inferiores a 12 meses e arrendamentos dos ativos com baixo 
valor. Os pagamentos associados a esses arrendamentos serão reconhecidos como 
despesa de maneira linear pelo prazo do arrendamento. • Foi utilizada análise retros-
pectiva na determinação do prazo do contrato, nos casos onde o contrato contém op-
ções para extensão ou rescisão do arrendamento. A seguir, são apresentados os 
passivos de arrendamento mercantil segundo o IFRS 16, reconciliados com os com-
promissos do arrendamento operacional divulgados sob a ótica do IAS 17 em 
31/12/2018:

Compromissos do 
arrendamento divulgados

Ajuste – Va-
lor Presente

Passivo do
 Arrendamento

31/12/2018 01/01/2019
R$ R$ R$

Embarcações 73.234 (6.064) 67.170
Imóveis 4.237 (658) 3.579
Veículos 690 (132) 558
Total 78.161 (6.854) 71.307
ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O pronun-
ciamento exige que a Cia. mensure e reconheça os efeitos contábeis de quaisquer 
práticas fiscais relacionadas ao imposto de renda que estejam sendo adotadas, mas 
que poderiam ser rejeitadas pelas autoridades tributárias. De acordo com o pronuncia-
mento, ao fazer essa avaliação, a Cia. deve considerar que a autoridade tributária pos-
sui amplo conhecimento das transações e seu tratamento tributário. A Cia., ao calcular 
seus impostos, não adota práticas que possam estar em desacordo com a literatura 
tributária atual e, quando a legislação é silenciosa ou pouco clara, consulta seus espe-
cialistas tributários, a jurisprudência aplicável e consultores externos para dar suporte 
a tomada de decisão e adotar uma prática ou outra de uma maneira que minimize 
qualquer risco na avaliação. Porém, uma vez avaliada por uma autoridade tributária, 

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.794) (35.114)
Resultado acumulado de conversão (30.110) 37.079
Benefício pós emprego (342) (25)
Hedge de fluxo de caixa (66) 18
Total do resultado abrangente, líquido de impostos (44.312) 1.958

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (13.794) (35.114)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 131.818 130.309
Baixa de imobilizado 4 69
Imposto de renda e contribuição social diferida 121 12.902
Juros, variação monetária e cambial 65.640 49.091
Provisão para contingências 44 (441)

183.833 156.816
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber (19.895) (4.095)
Estoques (12.876) (17.273)
Despesas antecipadas (197) 928
Impostos a recuperar (2.643) (400)
Outros ativos circulantes e não circulantes (2.526) (2.196)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 3.304 (2.607)
Salários, provisões e encargos 3.306 1.214
Impostos, taxas e contribuições 1.040 2.045
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.629 (562)
Outros passivos 20.010 5.836

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 179.985 139.706
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição ao ativo imobilizado (22.768) (70.937)
Adição ao Intangível (142) -

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (22.910) (70.937)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Captação de financiamentos - terceiros 129.708 70.061
Amortização de financiamentos - terceiros (161.920) (135.011)
Juros pagos de financiamentos - terceiros (49.181) (53.212)
Aumento de Capital - 29.856
Dividendos (pagos)/recebidos (42.000) -
Pagamento de arrendamento (46.876) -
Juros pagos de arrendamento (4.953) -
Empréstimos - partes relacionadas (147) (34.374)

Caixa líquido proveniente das (usados nas)
 atividades de financiamento (175.369) (122.680)
Efeito das variações cambiais no caixa
 e equivalência de caixa 42.446 23.328
Redução de caixa e equivalentes de caixa 24.152 (30.583)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 60.597 36.445
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 36.445 67.028
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa 24.152 (30.583)
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O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 17/04/2020, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas junto com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.

Assinaturas
Luis Gustavo Bueno Machado - Diretor Executivo 

Contador: Vladimir Ferreira Francisco
CRC RJ-093643

a Cia. reavalia os eventos posteriores da investigação tributária e se surgir uma prática 
em que a autoridade tributária discorda, essa prática é imediatamente encerrada para 
evitar novas avaliações. Em relação ao tratamento contábil da avaliação, ver nota 3.11. 
Ao final do período deste relatório, a Cia. não identificou nenhum ajuste potencial ou 
necessidade de divulgação adicional. 3.16. Pronunciamentos emitidos, mas que 
não estavam em vigor em 31/12/2019. A administração listou todos os novos pro-
nunciamentos e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”), mas ainda não efetivos. Não se espera que os novos pronunciamentos ou 
alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Cia. e, 
portanto, as divulgações não foram feitas: - CPC 11 (IFRS 4) - Contratos de seguro. Em 
maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida 
pelo CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e 
substituirá o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abrangente 
para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e 

divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 - Contratos de 
Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de 
seguro (como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independente-
mente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e ins-
trumentos financeiros com características de participação discricionária. - Alterações 
ao CPC 15 (R1) (IFRS 3): Definição de negócios. Em outubro de 2018, o IASB emitiu 
alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas alterações refletidas na 
revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar 
se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas 
esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se 
os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento ausente, 
incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é subs-
tantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um 
teste de concentração de valor justo opcional. - Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: 

Definição de omissão material. Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e 
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas 
alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para 
alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas 
as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: “a 
informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, 
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras 
de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade.”

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF
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Balanços Patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Ativo 428.846 409.566 2.460.601 2.358.001
Circulante 108 65 221.342 147.184
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 32 46 78.437 59.339
Contas a receber (Nota 5) - - 75.580 38.465
Partes relacionadas (Nota 9) - - 2.793 484
Estoques - - 45.998 33.773
Impostos a recuperar (Nota 6) 76 19 10.867 8.230
Despesas antecipadas - - 2.318 2.286
Outros ativos circulantes - - 5.349 4.607
Não circulante 428.738 409.501 2.239.259 2.210.817
Contas a receber (Nota 5) - - 11.487 26.108
Partes relacionadas (Nota 9) 100.639 94.293 - -
Conta garantia (Nota 8) - - 8.807 8.412
Impostos a recuperar (Nota 6) - 229 - 236
Depósito judicial - - 60 39
Investimento (Nota 10) 328.099 314.979 - -
Imobilizado (Nota 7) - - 2.136.291 2.175.030
Intangível - - 871 992
Direito de uso (Nota 14) - - 81.743 -

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Passivo e patrimônio líquido 428.846 409.566 2.460.601 2.358.001
Circulante 36 37 320.364 298.180
Fornecedores - - 15.954 12.035
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) - - 203.309 237.979
Arrendamento (Nota 14) - - 44.047 -
Salários, provisões e contribuições sociais - - 14.950 12.419
Partes relacionadas (Nota 9) - - 22.000 3.057
Impostos a recolher 12 12 6.706 5.832
Outros passivos circulantes 24 25 13.398 26.858
Não circulante
Exigível a longo prazo 85.733 79.825 1.797.160 1.730.117
Contingência trabalhista (Nota 12) - - 431 186
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) - - 1.561.525 1.538.311
Arrendamento (Nota 14) - - 39.328 -
IR e contribuição social diferidos (Nota11) 5.405 5.134 115.048 116.848
Partes relacionadas (Nota 9) 80.328 74.691 80.328 74.691
Benefício pós-emprego (Nota 13) - - 500 81
Patrimônio líquido (Nota 15) 343.077 329.704 343.077 329.704
Capital social 102.469 75.673 102.469 75.673
Reserva de capital 37.322 37.322 37.322 37.322
Reserva Legal 9.079 9.079 9.079 9.079
Reservas de lucros 94.359 121.268 94.359 121.268
Resultado acumulado de conversão 100.345 86.383 100.345 86.383
Ajuste de avaliação patrimonial (497) (21) (497) (21)

Controladora Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Prejuízo do exercício (26.909) (48.255) (26.909) (48.255)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização - - 157.431 155.393
Amortização direito de uso - - 40.307 -
Baixa de imobilizado - - 4 96
Imposto de renda e contribuição social diferidos (271) (2.106) (9.581) 16.975
Juros a pagar (receber) de imp. e empréstimos (168) (136) 67.960 56.802
Provisão para contingências - - 245 (443)
Benefício pós-emprego - - 8 -
Resultado de equivalência patrimonial 26.470 46.617 - -

(878) (3.880) 229.465 180.568
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes e outros - - (22.494) (3.364)
Contas a receber - partes relacionadas - - (2.309) (464)
Estoque - - (12.225) (18.206)
Despesas antecipadas - - (32) 1.485
Impostos a recuperar 172 156 (2.401) (202)
Outros ativos circulantes e não circulantes - - (1.158) (3.114)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores - (40) 3.919 (3.451)
Impostos a recolher 2 (18) 874 2.472
Contas a pagar - partes relacionadas - - 18.943 (24.552)
Salários, provisões e contribuições sociais - - 2.531 1.777
Imposto de renda e contribuição social pagos 271 - (1.800) 589
Outros passivos circulantes e não circulantes 1 (1) (13.458) 11.191
Caixa líquido proveniente das nas atividades 
operacionais (432) (3.783) 199.855 144.729
Fluxos de caixa das atividades de investimento -
Adição do imobilizado - - (33.467) (81.949)
Adição do intangível - - (142) -
Dividendos (pagos) / recebidos 42.000 7.673 - -
Aumento de capital na controlada (68.700) (29.856) - -
Caixa líquido usado nas ativi. de investimento (26.700) (22.183) (33.609) (81.949)
Fluxos de caixa das ativ. de financiamento
Captação de financiamentos - terceiros - - 129.704 91.790
Amortização de financiamentos - terceiros - - (210.897)(135.011)
Juros pagos de financiamentos - terceiros - - (58.161) (53.212)
Pagamento de arrendamento - - (39.537) -
Juros Pagos de arrendamento - - (4.413) -
Aumento de capital social pelos acionistas 26.796 29.856 26.796 29.856
Empréstimos - partes relacionadas (195) (7.387) - (43.450)
Amortização de juros - empresas ligadas (53) (47) - (4.092)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 26.548 22.422 (156.508) (114.119)
Efeito das variações cambiais no caixa e
  equivalente de caixa 570 3.507 9.360 18.676
Aum. (red.) líquido do caixa e equiv.de caixa (14) (37) 19.098 (32.663)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 32 46 78.437 59.339
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 46 83 59.339 92.002
Aum. (red.) líquido do caixa e equiv.de caixa (14) (37) 19.098 (32.663)

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Prejuízo do exercício (26.909) (48.255) (26.909) (48.255)
Resultado acumulado de conversão 13.962 50.934 13.962 50.934
Benefício pós-emprego (410) (39) (410) (39)
Hedge de fluxo de caixa (66) 18 (66) 18
Total do resultado abrangente (13.423) 2.658 (13.423) 2.658

Reserva de capital Reservas de lucros Resultado
acumulado

 de conversão

Ajuste de 
avaliação

 patrimonial

Lucros
(prejuízos)

acumulados Total
Capital
social

Ágio na emis-
são de ações

Reserva
legal

Reserva de re-
tenção de lucros

Saldos em 31/12/2017 45.817 37.322 9.079 169.523 35.449 - - 297.190
Aumento de capital 29.856 - - - - - - 29.856
Resultado acumulado de conversão - - - - 50.934 - - 50.934
Benefício pós emprego - - - - - (39) - (39)
Hedge de fluxo de caixa - - - - - 18 - 18
Absorção dos prejuízos acumulados - - - (48.255) - - 48.255 -
Prejuízo do exercício - - - - - - (48.255) (48.255)
Saldos em 31/12/2018 75.673 37.322 9.079 121.268 86.383 (21) - 329.704
Aumento de capital 26.796 - - - - - - 26.796
Resultado acumulado de conversão - - - - 13.962 - - 13.962
Benefício pós emprego - - - - - (410) - (410)
Hedge de fluxo de caixa - - - - - (66) - (66)
Absorção dos prejuízos acumulados - - - (26.909) - - 26.909 -
Prejuízo do exercício - - - - - - (26.909) (26.909)
Saldos em 31/12/2019 102.469 37.322 9.079 94.359 100.345 (497) - 343.077

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Receita líquida (Nota 16) - - 475.590 428.340
Custos de serviços (Nota 17) - - (389.998) (373.029)
Lucro bruto - - 85.592 55.311
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (Nota 18) (99) (92) (53.444) (46.547)
Outras receitas e despeses oper., líquidas              (4) (3) 5.553 (508)
Lucro (prejuízo) antes das receitas e desp.
 financeiras (103) (95) 37.701 8.256
Resultado financeiro líquido (Nota 20) 192 563 (72.706) (72.002)
Resultado de equival. patrimonial (Nota 10) (26.470) (46.617) - -
Prejuízo antes dos impostos (26.381) (46.149) (35.005) (63.746)
IR  e da contribuição social (Nota 11) (528) (2.106) 8.096 15.491
Prejuízo do exercício (26.909) (48.255) (26.909) (48.255)

1. Informações gerais. A Wilson, Sons Ultratug Participações S.A. (“Cia.”) cuja sede 
está localizada à Rua da Quitanda, 86, 6º andar, Rio de Janeiro/RJ foi constituída sob a 
forma de “sociedade anônima”, de Capital Fechado. A Cia. tem participação no capital 
da Wilson Sons Offshore S.A. (“WS Offshore”) e da Magallanes Navegação Brasileira 
S.A. (“Magallanes”) que atuam no segmento de offshore e tem como objetivo principal 
a prestação de serviços de apoio marítimo e afretamentos de embarcações. Em 2019 
a Cia. permaneceu com o capital circulante líquido negativo, devido a existirem ainda 
algumas embarcações sem contrato, porém, duas embarcações que estavam paradas 
em 2018, iniciaram novos contratos em 2019. Em 2019 a Cia. venceu duas licitações 
que possibilitarão o emprego de 4 embarcações em 2020. O fluxo de caixa projetado 
apresenta geração de caixa para 2020 suficiente para cobertura das obrigações de 
curto prazo previstas pela Cia. no curso normal de seus negócios. 2. Apresentação 
das demonstrações financeiras. a) Demonstrações financeiras consolidadas. As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas to-
mando como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo 
International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo In-
ternational Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no 
Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações 
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compreendem as disposições da le-
gislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09. A Administração da Cia. autorizou a emissão destas Demonstrações 
Financeiras em 15/03/2020. 3. Políticas contábeis, As demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com diversas bases de avaliação 
utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na prepara-
ção das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estima-
tivas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recu-
perabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, análise 
do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, assim 
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive 
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A 
Cia. revisa suas estimativas e premissas anualmente. As demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma, 
inclusive nas notas explicativas. As principais políticas contábeis aplicadas na prepa-
ração destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm 
sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário. 3.1. Base de consolidação. As demonstrações contábeis 
consolidadas abrangem informações da Wilson, Sons Ultratug Participações S.A. e 
das suas subsidiárias. O controle é obtido quando a Wilson, Sons Ultratug Participa-
ções S.A. possui: i) poder sobre a investida; ii) exposição a, ou direitos sobre, retornos 
variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e iii) a capacidade de utilizar 
seu poder sobre a investida para afetar o valor de seus retornos. As Subsidiárias são 
consolidadas a partir da data em que o controle é obtido até a data em que esse contro-
le deixa de existir, utilizando práticas contábeis consistentes às adotadas pela Cia.. O 
processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma 
dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua função, 
complementada com as eliminações das operações realizadas entre empresas con-
solidadas, bem como dos saldos e resultados não realizados economicamente entre 
as referidas empresas. As demonstrações financeiras consolidadas da Wilson, Sons
Ultratug Participações S.A. incluem: Participação no capital - subscrito, 

integralizado e votante %
2019 2018

Wilson, Sons Offshore S.A. 100% 100%
Magallanes Navegação Brasileira S.A. 100% 100%
3.2. Classificação corrente versus não corrente. A Cia. apresenta ativos e passivos 
no balanço patrimonial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é 
classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou 
consumi-lo no ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para negociação. 
• Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. • Caixa ou 
equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quanto à sua troca ou seja utilizado 
para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos 
os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no 
circulante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal. • For mantido 
principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o perí-
odo de divulgação. • Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, 
pelo menos,12 meses após o período de divulgação. A Cia. classifica todos os demais 
passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no 
ativo e passivo não circulante. 3.3. Apuração do resultado e reconhecimento de re-
ceita. O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, 
destacando-se o seguinte: • As receitas de contratos com clientes são reconhecidas 
quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o cliente em um valor que 
reflita a contraprestação à qual a empresa espera ter direito em troca desses bens ou 
serviços. Os Contratos da Cia. são distintos e identificáveis, entretanto, são interdepen-
dentes, têm obrigação de desempenho única. A contraprestação variável já é reconhe-
cida concomitantemente ao reconhecimento da receita. A obrigação de desempenho 
identificada é reconhecida ao longo do tempo. • O custo dos serviços prestados é reco-
nhecido quando incorrido na prestação dos serviços correlatos. • As despesas e receitas 
operacionais são reconhecidas quando incorridas. 3.4. Moeda funcional e de apresen-
tação. O Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis, trata dos Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demons-
trações Contábeis. Esse pronunciamento define que a moeda funcional é a moeda que 
influencia: preços de venda, custos, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos e 
outras transações. Observando esses aspectos, a administração definiu como moeda 
funcional da Cia., o dólar norte-americano, já que esta é a moeda que melhor reflete o 
ambiente econômico no qual a Cia. está inserida. Entretanto, as demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Reais, conforme definido pelo Pronunciamento 
Técnico CPC 02 (R2), convertendo-se a moeda funcional (dólar americano) para reais, 
utilizando a taxa de câmbio de fechamento do exercício para os ativos e passivos, taxa 
média mensal para as contas de resultado, tendo sido o capital mantido a valor histórico 
de formação. As variações cambiais resultantes da conversão acima citadas de ativos, 
passivos, resultado e patrimônio líquido são reconhecidas no patrimônio líquido, resul-
tado acumulados de conversão.” 3.5. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com li-
quidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado, que são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da Cia.. Esses investimen-
tos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a 
mercado sendo os ganhos ou as perdas registradas no resultado do período. A abertura 
dessas aplicações por tipo de classificação está apresentada na Nota 4. 3.6. Contas a 
receber. As contas a receber são decorrentes da prestação de serviços e não incluem 
montantes de serviços prestados após as datas dos balanços. A provisão para devedo-
res duvidosos (“PDD”) é constituída com base em análise pela Administração da cartei-
ra de clientes conjugada com experiência operacional e a conjuntura econômica. A Cia. 
não possui histórico de perdas com seu contas a receber em 31/12/2019, como divulga-
do na Nota 5, não existem saldos vencidos em aberto. Em 31/12/2018, da mesma forma, 
não foi observada necessidade de constituição da PDD. 3.7. Imobilizado. Demonstrado 
ao custo de aquisição ou construção, além dos encargos financeiros sobre os financia-
mentos captados para a construção de embarcações, deduzido da depreciação acumu-
lada. A depreciação de bens é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na 
Nota 7 que levam em consideração a vida útil econômica desses bens. A amortização 
das benfeitorias em imóveis alugados é calculada com base nos respectivos prazos dos 
contratos de locação. Os custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incor-
porados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, confor-
me apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem 
prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substi-
tuído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no re-
sultado quando incorridos. Além disso, a operação dos equipamentos pode exigir gran-
des inspeções e manutenções regulares para falhas, independentemente se as peças 
desse item são substituídas. Quando cada inspeção importante é efetuada, o seu custo 
é reconhecido no valor contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se 
os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Estes custos são amortizados usando 
a data prevista para a próxima inspeção (2,5 anos para os navios da Magallanes e 
Offshore). Os itens do ativo imobilizado são baixados quando vendidos ou quando ne-
nhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou 
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líqui-
do da venda e o valor residual do ativo) são reconhecidos na demonstração do período 
em que o ativo for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. 3.8. Provisão para redução ao 
valor recuperável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriora-

ção ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor 
contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo 
ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos 
de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa 
de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a 
indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/2019 não foram identifi-
cadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa da Cia. está 
disposta por tipos de embarcações, assim como: OSRV, LSV, SDSV, PSV 3000 e PSV 
4500. Ao final do ano de 2019 foi efetuada avaliação do valor de mercado das embarca-
ções por especialista externo e não foram identificadas perdas no valor recuperável dos 
ativos. 3.9. Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando se 
trata de recurso controlado pela Cia. decorrente de eventos passados e do qual se es-
pera que resultem em benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-
-lo.3.10. Tributação. Imposto de renda e contribuição social - correntes.Ativos e passi-
vos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao 
valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de im-
posto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em 
vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. Impostos diferidos. Imposto di-
ferido é gerado por diferenças temporárias e prejuízos fiscais na data do balanço entre 
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos 
são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas 
tributárias não utilizadas na extensão que seja provável que o lucro tributável esteja 
disponível para que os impostos diferidos ativos possam ser realizados. Impostos diferi-
dos ativos e passivos estão apresentados líquidos e são mensurados à taxa de imposto 
que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liqui-
dado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data 
do balanço. Impostos diferidos passivos são apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos 
diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade 
tributária.Imposto sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos 
dos impostos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na 
compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese 
em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do 
ativo ou do item de despesa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar 
forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • O valor líquido dos 
impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valo-
res a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas de vendas e serviços estão 
sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: - Programa de 
Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS: 3% (Rio de Janei-
ro) e 2% (Macaé). - Contribuição previdenciária sobre receita bruta - CPRB (2018, apenas): 
2,5%.3.11. Ajuste a valor presente de ativos e passivos. Os ativos e passivos monetá-
rios de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação 
às demonstrações financeiras, são ajustados pelo seu valor presente. Em 31/12/2019 e 
2018 a Cia. não possuía ativos e passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor 
presente seria relevante. 3.12. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas. Julgamentos.A preparação das demonstrações financeiras da Cia. re-
quer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam 
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divul-
gações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contu-
do, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que 
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em perí-
odos futuros. Estimativas e premissas.As principais premissas relativas a fontes de in-
certeza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas 
na data do balanço, envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significa-
tivo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discuti-
das a seguir. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma 
perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor 
justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de 
vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos simi-
lares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo 
do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorga-
nização com as quais a Cia. ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros 
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de 
caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de 
crescimento utilizada para fins de extrapolação. Valor justo. Diversas políticas e divulga-
ções contábeis da Cia. exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e 
passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quan-
do aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos 
valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Impostos. 
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos 
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relaciona-
mentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a complexi-
dade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as 
premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes 
futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Cia. constitui provisões, com 
base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das 
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões 
baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpre-
tações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autorida-
de fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla 
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da 
Cia.. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de 
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. 
Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos finan-
ceiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é 
determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa 
descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no merca-
do, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de jul-
gamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações 
sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volati-
lidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apre-
sentado dos instrumentos financeiros. Vida útil do imobilizado. O imobilizado é deprecia-
do de forma linear, com base na vida útil econômica estimada de cada item. Provisões
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui 
a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas trimestral-
mente e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais iden-
tificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.13. Demonstrações 
dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.14. Instrumentos 
financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial 
da Cia. quando a Cia. se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. a) 
Ativos financeiros. Os ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como mensurados subsequentemente ao custo amortizado, valor justo por meio do 
resultado (VJPR) e valor justo por meio de outros resultados abrangentes (ORA). A 
classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa 
contratual dos ativos financeiros e do modelo de negócios da Cia. para administrá-los. 
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou 
valor justo por meio de ORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros (SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação 
é considerada como teste de SPPI e é realizada em relação aos instrumentos. O mode-
lo de negócios da Cia. para administrar ativos financeiros consiste em como ela admi-
nistra seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determi-
na se os fluxos de caixa resultarão da obtenção de fluxos de caixa contratuais, venda 
dos ativos financeiros, ou ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado. Os seguintes 
instrumentos foram classificados e mensurados ao custo amortizado utilizando-se o 
método da taxa efetiva de juros deduzidos de qualquer perda por redução do valor recu-
perável: • Caixa e equivalentes de caixa/aplicações: Caixa e equivalentes de caixa in-
cluem caixa e outros equivalentes de caixa de alta liquidez de curto prazo com vencimen-
tos inferiores a 90 dias sujeitos a um risco insignificante de alterações no valor; e as 

aplicações compreendem caixa e outras aplicações com mais de 90 dias de vencimen-
to. • Contas a receber: As contas a receber e outros valores a receber são demonstrados 
pelo valor presente dos montantes devidos, reduzidos pela perda por redução ao valor 
recuperável. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo amorti-
zado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período 
correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os recebimen-
tos de caixa futuros estimados (incluindo todos os encargos sobre pontos pagos ou re-
cebidos que fazem parte integrante da taxa efetiva de juros, custos de transação e outros 
prêmios ou descontos) durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, quando 
apropriado, por um período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento ini-
cial. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado 
ou ativos financeiros a serem mensurados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com 
variações líquidas no valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. As varia-
ções no valor justo são reconhecidas no resultado em “receita financeira” ou “despesas 
financeiras”, dependendo dos resultados obtidos. Fundos de investimento e câmbio de 
renda fixa foram classificados como VJPR. Redução ao valor recuperável de ativos fi-
nanceiros. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são avaliados por indi-
cadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de divulgação. Os 
ativos financeiros são considerados como não recuperáveis quando houver evidência 
objetiva de que, como resultado de um ou mais eventos que tenham acontecido após o 
reconhecimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa futuros estimados da apli-
cação foram afetados. A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor 
pode incluir: • Dificuldade financeira significativa do emissor ou contraparte; • Inadimplên-
cia nos pagamentos de juros ou principal; • Torna-se provável que o tomador declare 
falência ou outra reorganização financeira, ou • O desaparecimento de um mercado 
ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras. Para as contas a 
receber, a Cia. aplica uma abordagem simplificada no cálculo da provisão para perdas 
de crédito esperadas (PCE). Para ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da 
perda por redução ao valor recuperável reconhecida é a diferença entre o valor contábil 
do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto 
das garantias e avais e descontando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. 
O valor contábil do ativo financeiro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperá-
vel diretamente para todos os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em 
que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta 
a receber é considerada incobrável, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. 
Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas em 
contrapartida à conta de provisão. As variações no valor contábil da conta de provisão 
são reconhecidas no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A
Cia. desreconhece um ativo financeiro somente quando os direitos contratuais aos flu-
xos de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo financeiro e substancial-
mente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo para outra entidade. Se a Cia. 
não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade 
e continuar a controlar o ativo transferido, ele reconhecerá sua participação retida no 
ativo e um passivo associado pelos valores que poderá ter de pagar. Se a Cia. retiver 
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade de um ativo financeiro 
transferido, ele continuará a reconhecer o ativo financeiro e também reconhecerá um 
empréstimo garantido pelos proventos recebidos. b) Passivos financeiros. Os passivos 
financeiros são classificados como “VJPR” ou “outros passivos financeiros”. Os passi-
vos financeiros são classificados como VJPR quando o passivo financeiro for mantido 
para negociação ou designado como VJPR. Outros passivos financeiros são inicialmen-
te mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Outros passivos finan-
ceiros são mensurados subsequentemente ao custo de amortização, usando o método 
da taxa efetiva de juros, sendo as despesas de juros reconhecidas com base na remu-
neração efetiva. O método da taxa efetiva de juros é utilizado para calcular o custo 
amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros ao longo do período 
correspondente. A taxa efetiva de juros é a taxa que desconta exatamente os pagamen-
tos de caixa futuros estimados durante a vida esperada do passivo financeiro, ou (quan-
do apropriado) um período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. 
Não há passivos financeiros classificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • 
Empréstimos bancários: Empréstimos bancários que incorrem juros e obrigações rela-
cionadas a arrendamentos financeiros são registrados pelos recursos recebidos, líqui-
dos de custos diretos de emissão. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar 
na liquidação ou resgate e os custos diretos de emissão, são contabilizados pelo regime 
de competência na demonstração do resultado utilizando o método da taxa efetiva de 
juros e são adicionados ao valor contábil do instrumento na medida em que não forem 
liquidados no período em que surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros 
valores a pagar são mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Des-
reconhecimento (baixa) de passivos financeiros. A Cia. desreconhece os passivos finan-
ceiros quando, e somente quando, as obrigações são liquidadas, canceladas ou ven-
cem. 3.15. Custos de empréstimos. Custos de empréstimos diretamente relacionados 
com aquisição, construção ou produção de um ativo que requer um tempo significativo 
para ser concluído para fins de uso são capitalizados como parte do custo do correspon-
dente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são registrados em despesa no 
período em que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros 
custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. 3.16. Mudanças nas polí-
ticas contábeis e divulgações. A Cia. adotou a IFRS 16 pela primeira vez. A natureza 
e o efeito das mudanças como resultado da adoção dessas novas normas contábeis 
estão descritos abaixo. Várias outras alterações e interpretações se aplicam pela primei-
ra vez em 2019, mas não têm impacto sobre as demonstrações financeiras consolida-
das da Cia.. A Cia. não adotou antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou 
alterações que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor. IFRS 16 - Ar-
rendamentos. O pronunciamento estabelece os princípios para o reconhecimento, men-
suração, apresentação e divulgação dos arrendamentos mercantis e exige que os ar-
rendatários contabilizem todos os arrendamentos mercantis sob um único modelo, 
semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros do CPC 06. A norma inclui 
duas isenções de reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de ativos de 
“baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais e impressoras de pequeno porte) e 
arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo inferior a 12 meses). 
Na data de início de um arrendamento, um arrendatário reconhece um passivo para 
efetuar pagamentos do arrendamento (ou seja, o passivo do arrendamento) e um ativo 
que representa o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento (ou 
seja, o ativo de direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente a 
despesa de juros do passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de 
direito de uso. Em 2018, a Cia. realizou uma avaliação detalhada do impacto do IFRS 
16, identificando contratos existentes, bem como o ambiente de controles e sistemas 
internos impactados pela adoção da nova norma. A avaliação foi dividida em etapas, tais 
como: (a) Identificação de contratos; (b) Abordagem de transição; (c) Efeitos da adoção 
inicial. Identificação de contratos. A Administração preparou um inventário completo dos 
contratos de locação, identificando os tipos de contratos que estariam no escopo do 
pronunciamento. Optamos por usar as isenções propostas pela norma em contratos de 
arrendamento cujos prazos de arrendamento terminem em 12 meses a partir da data da 
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aplicação inicial e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente seja de 
baixo valor. Abordagem de transição. A Cia. aplicou a IFRS 16 a partir de 1/01/2019, a 
data da aplicação inicial, usando a abordagem retrospectiva modificada. Consequente-
mente, as informações comparativas não foram atualizadas e continuam a ser relatadas 
sob a ótica do IAS 17 e a IFRIC4. A Cia. utilizou os seguintes meios práticos ao aplicar a 
IFRS 16: • Aplicou uma única taxa de desconto a um portfólio de arrendamentos com 
características semelhantes. A taxa aplicada foi de 3,11% a.a. – 11,86 % a.a., dependen-
do dos termos contratuais. • Aplicou a isenção para não reconhecer ativos e passivos de 
direito de uso para arrendamentos com prazos inferiores a 12 meses e arrendamentos 
dos ativos com baixo valor. Os pagamentos associados a esses arrendamentos serão 
reconhecidos como despesa de maneira linear pelo prazo do arrendamento. • Foi utili-
zada análise retrospectiva na determinação do prazo do contrato, nos casos onde o 
contrato contém opções para extensão ou rescisão do arrendamento. A seguir, são 
apresentados os passivos de arrendamento mercantil segundo o IFRS 16, reconciliados 
com os compromissos do arrendamento operacional divulgados sob a ótica do IAS 17
em 31/12/2018: Compromissos do 

arrendamento divulgados
Ajuste – 

Valor Presente
Passivo do

 Arrendamento
31/12/2018 01/01/2019

BRL BRL BRL
Embarcações 73.234 (6.064) 67.170
Imóveis 6.843 (1.004) 5.839
Veículos 690 (132) 558
Total 80.767 (7.200) 73.567
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O pronunciamento exi-
ge que a Cia. mensure e reconheça os efeitos contábeis de quaisquer práticas fiscais 

relacionadas ao imposto de renda que estejam sendo adotadas, mas que poderiam 
ser rejeitadas pelas autoridades tributárias. De acordo com o pronunciamento, ao fazer 
essa avaliação, a Cia. deve considerar que a autoridade tributária possui amplo conhe-
cimento das transações e seu tratamento tributário. A WSUT, ao calcular seus impostos, 
não adota práticas que possam estar em desacordo com a literatura tributária atual e, 
quando a legislação é silenciosa ou pouco clara, consulta seus especialistas tributários, 
a jurisprudência aplicável e consultores externos para dar suporte a tomada de decisão 
e adotar uma prática ou outra de uma maneira que minimize qualquer risco na avalia-
ção. Porém, uma vez avaliada por uma autoridade tributária, a Cia. reavalia os eventos 
posteriores da investigação tributária e se surgir uma prática em que a autoridade tribu-
tária discorda, essa prática é imediatamente encerrada para evitar novas avaliações. 
Em relação ao tratamento contábil da avaliação, ver nota 3.12. Ao final do período deste 
relatório, a Cia. não identificou nenhum ajuste potencial ou necessidade de divulgação 
adicional. 3.17. Pronunciamentos emitidos, mas que não estavam em vigor em 
31/12/2019. A administração listou todos os novos pronunciamentos e interpretações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), mas ainda não efetivos. 
Não se espera que os novos pronunciamentos ou alterações tenham um impacto sig-
nificativo nas demonstrações financeiras consolidadas da Cia. e, portanto, as divulga-
ções não foram feitas: - CPC 11 - Contratos de seguro. Em maio de 2017, o IASB emitiu 
a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo CPC no Brasil, mas que 
será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 - Contratos 
de Seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui 
reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, 
a IFRS 17 substituirá a IFRS 4 - Contratos de Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 
17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como vida, ramos elementares, se-

guro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem 
como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características de partici-
pação discricionária. - Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios. Em outubro 
de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas 
alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as 
entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não 
em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam 
a avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer 
elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo 
adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e in-
troduzem um teste de concentração de valor justo opcional.- Alterações ao CPC 26 (R1) 
e IAS 8: Definição de omissão material.Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à 
IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo 
essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 
para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em to-
das as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: 
“a informação é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, 
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras 
de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem 
informações financeiras sobre relatório específico da entidade.”

Luis Gustavo Bueno Machado - Diretor Executivo
CONTADOR: Vladimir Ferreira Francisco - CRC RJ-093643

O parecer dos Auditores Ernest & Young Auditores independentes S.S., datado de 
15/04/2020, foi emitido sem ressalvas e encontra-se á disposição dos acionistas junto 
com as demonstrações financeiras completas, na sede da companhia.

Wedding Taste leva sabores  
do casamento até em casa

Atentos a demanda frustrada de muitos noivos que tiveram 
que repensar as cerimônias de casamento, a grife de buffet 
D.A. Gastronomia, junto a outros renomados fornecedores do 
eixo Rio-São Paulo, oferecem o Wedding Taste. Um combo 
cheio de sabor que apresenta algumas novidades do mercado. 
Dentre as delícias, o serviço contém: Bolo assinado por Anto-
nio Maciel Cakes, antepastos da D.A Gastronomia, brownies 
da Olenka, brinde da Papel a La Carte e entrega com a Go 
Noivas. Os kits variam entre R$ 89,90 a R$120, e propor-
cionam uma minifesta de sabor para acalentar o coração dos 
futuros noivos.

O brinde oferecido pelo serviço apresenta uma tendência: 
um delicado pingente com álcool em gel. Utilidade que virou 
ouro nesta temporada. A proposta do serviço é auxiliar noivos 
que postergaram o projeto do casamento, mas, ainda preten-
dem se casar neste ano e também, aos que estavam iniciando 
os planejamentos neste ano.

De acordo com a diretora de Marketing da D.A Gastrono-
mia esta é uma forma de levar para os clientes as tradicionais 
feiras de casamento que acontecem anualmente e auxiliam 
os clientes na escolha dos fornecedores. “Nossa ideia com o 
kit é proporcionar a oportunidade para que os casais possam 
sentir um gostinho de festa e ainda conhecer alguns serviços 
com a praticidade de recebê-los em casa.” Afirma Monique 
Abrantes.

O serviço ainda oferece o diferencial de oferecer 10% de 
descontos na contratação, aos que adquirirem um dos kits de-
gustação. Informações e pedidos podem ser feitos pelo telefo-
ne: 21 96528-1000 

Asdep entrega alimentos na  
Casa do Menino Jesus de Praga

Representantes da Associação dos Delegados de Polícia do 
Rio Grande do Sul – Asdep/RS entregaram esta semana, cerca 
de 200 quilos de alimentos na Casa do Menino Jesus de Praga.

Segundo o presidente da entidade, Delegado Pedro Car-
los Rodrigues, a ação visa ajudar a Casa do Menino Jesus 

de praga. “A Associação fez essa doação para a Casa com o 
intuito de colaborar com essa entidade tão importante e que 
ajuda no desenvolvimento de cerca de 32 crianças, adoles-
centes e adultos de todo o Estado em situação de vulnerabi-
lidade social, ainda mais em um momento de crise devido à 
Covid-19”, afirma.

“A Casa do Menino vive apenas de doações. E em tempos 
difíceis, como agora devido a pandemia, o apoio dos ami-
gos tem sido imprescindível. Somos imensamente gratos pelo 
belo gesto da Asdep”, analisa a coordenadora de comunicação 
da instituição, Carolina Volpatto.

Na ocasião, estiveram presentes os representantes da di-
retoria da entidade, o vice-presidente, Delegado Guilherme 
Yates Wondracek, o 1º  vice-presidente administrativo, Dele-
gado Hilton Rodrigues e o 1º vice-presidente financeiro, Aja-
ribe Rocha Pinto.

99 para mães e idosos  
do hospital para casa

Mulheres que deram à luz e pessoas acima de 60 anos que 
tiverem alta em 16 hospitais municipais do Rio de Janeiro 
poderão voltar para casa por meio de um carro por aplicativo. 
A iniciativa é da 99, empresa de mobilidade urbana, com a 
Secretaria Municipal da Saúde vai beneficiar mais de 12 mil 
pessoas e visa reduzir o risco de contágio pelo coronavírus no 
transporte coletivo.

No momento da alta, o público-alvo receberá um folheto 
explicativo que contém um código a ser inserido no aplica-
tivo e que garante um desconto de R$ 25 na corrida tendo 
como origem a unidade hospitalar. A ação é válida até o final 
de maio e integra o programa da 99 para o combate à Co-
vid-19 em todo país que tem como um dos eixos a doação de 
corridas para governos municipais e estaduais. Serão mais de 
R$ 4 milhões doados, impactando positivamente a renda dos 
motoristas parceiros da plataforma, já que 100% do valor da 
corrida é repassado ao condutor.

Os 16 hospitais foram selecionados pela Secretaria Muni-
cipal da Saúde tendo como critério o número de partos reali-
zados e média de pessoas acima de 60 anos atendidas. O valor 
de desconto na corrida levou em conta o fato da administração 

municipal priorizar que as gestantes sejam atendidas perto de 
casa, mas semanalmente plataforma e gestores irão avaliar o 
uso e podem fazer ajustes no projeto.

UFSCar recebe recursos para  
realizar testes da Covid-19

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) rece-
beu R$ 1.970.000,00 da Secretaria de Educação Superior, 
do Ministério da Educação (SESu/MEC), para a realização 
de testes diagnósticos que detectem a Covid-19. O recurso é 
proveniente de crédito extraordinário liberado pela Medida 
Provisória nº 942 e destina-se ao “Enfrentamento da Emer-
gência de Saúde Pública de Importância Internacional Decor-
rente do Coronavírus”.

“No Brasil, uma das dificuldades decorrentes da pan-
demia é a falta de diagnóstico. A UFSCar apresentou um 
plano de ação para a realização de testes da Covid-19 pela 
expertise de sua equipe multidisciplinar. Fizemos gestões 
junto ao MEC para apoiar o projeto na busca de recursos 
e recebemos R$1.970.000,00. A ideia é identificar preco-
cemente a doença e, assim, conter a disseminação do vírus 
em São Carlos”, contou a Reitora da UFSCar, Wanda Ho-
ffmann.

Os testes serão feitos no Laboratório de Bioquímica e Ge-
nética Aplicada (LBGA) em colaboração com o Laboratório 
de Bioinformática Evolutiva, do Departamento de Genética e 
Evolução (DGE) da UFSCar - Campus São Carlos. Também 
conta com apoio do Hospital Universitário (HU-UFSCar) e 
colaboradores da iniciativa privada. O laboratório da UFSCar 
é nível 2 em biossegurança e certificado pela Comissão Téc-
nica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

Neste momento, a Universidade aguarda o credenciamento 
do LBGA junto ao Instituto Adolfo Lutz. “As autorizações 
municipais estão ok. Os equipamentos e kits diagnósticos 
estão sendo adquiridos e o Laboratório está pronto para os 
testes. Aguardamos o credenciamento para dar início ao tra-
balho. A expectativa é que, em breve, a UFSCar consiga pro-
cessar entre 200 e 250 testes por semana. Com o investimento 
em novos equipamentos o número pode chegar a 400 testes 
por dia”, explicou o Professor Anderson.

Daimler e Volvo produzirão células de combustível
Por compartilharem a 

visão “Green Deal” (Acor-
do Verde) de soluções de 
transporte sustentável e de 
uma Europa livre de emis-
sões de carbono até 2050, 
duas companhias líderes da 
indústria de veículos comer-
ciais – o Grupo Daimler e 
o Grupo Volvo – assinaram 
um acordo preliminar não 
vinculativo para a criação 
de uma nova joint venture. 
A intenção é desenvolver, 
produzir e comercializar 
sistemas de células de com-
bustível para veículos pesa-
dos e outras aplicações. A 
Daimler consolidará todas as 
suas atividades atuais dessa 
tecnologia na joint venture. 
E o Grupo Volvo irá adquirir 
50% desta joint venture por 
aproximadamente 0,6 bi-
lhões de Euros à vista e livre 
de dívidas.

“O transporte e a logís-
tica mantêm o mundo em 
movimento e essa necessi-
dade continuará crescendo. 
Transporte verdadeiramen-
te neutro quanto ao CO2 

pode ser viabilizado com 
trens de força elétricos que 
utilizam energia provenien-
te de baterias ou por meio 
da conversão de hidrogê-
nio em eletricidade. Para 
que os caminhões possam 
trabalhar com cargas pesa-
das em longas distâncias, 
as células de combustível 
são uma resposta impor-
tante e uma tecnologia na 
qual a Daimler já adquiriu 
know-how substancial nas 
últimas duas décadas, por 
meio da unidade Mercedes-
Benz de células de combus-
tível. Essa iniciativa con-
junta com o Grupo Volvo 
é um marco de progresso 
para viabilizar a chegada 
de nossos caminhões e ôni-
bus movidos por essa tec-
nologia nas estradas”, diz 
Martin Daum, presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da Daimler Truck 
AG e membro do Conselho 
de Administração da Daim-
ler AG.

“A eletrificação do trans-
porte rodoviário é um ele-

mento chave para a viabi-
lização do chamado Green 
Deal, uma Europa livre de 
emissões de carbono e, em 
última análise, um mundo 
livre de emissões. Usando 
o hidrogênio como meio 
de produção de eletricidade 
verde para mover os cami-
nhões elétricos nas opera-
ções de transporte de longo 
percurso é uma parte impor-
tante do quebra-cabeça, além 
de ser um complemento para 
os veículos elétricos movi-
dos por baterias e por com-
bustíveis renováveis. Com-
binar o Grupo Volvo com 
a experiência da Daimler 
para acelerar o ritmo de de-
senvolvimento é algo muito 
bom, tanto para os clientes, 
quanto para a sociedade. 
Ao formar essa joint ven-
ture, demonstramos clara-
mente que acreditamos em 
células de combustível de 
hidrogênio para veículos 
comerciais. Porém, para 
que essa visão se torne re-
alidade, outras empresas e 
instituições também pre-

cisam apoiar e contribuir 
para esse desenvolvimento, 
no mínimo visando esta-
belecer a infraestrutura de 
combustível necessária”, 
afirma Martin Lundstedt, 
presidente e CEO do Grupo 
Volvo.

Os grupos Volvo e Dai-
mler serão parceiros com 
participação 50/50 nessa 
joint venture, que funcionará 
como entidade independen-
te e autônoma, com as duas 
Companhias continuando a 
ser concorrentes em todas 
as outras áreas de negócios. 
Juntando forças, é possível 
reduzir os custos de desen-
volvimento para ambas e 
acelerar a introdução dos 
sistemas de células de com-
bustível nos produtos usados 
para as aplicações de trans-
porte pesado e de longa dis-
tância. No contexto da crise 
econômica atual, a colabora-
ção se tornou ainda mais ne-
cessária, visando atingir os 
objetivos do “Green Deal” 
dentro de um prazo viável.

A meta comum é que 

ambas as Companhias pro-
duzam, em série, veículos 
pesados com células de 
combustível na segunda me-
tade da década. Além disso, 
outros usos automotivos e 
não automotivos também fa-
zem parte do escopo da nova 
joint venture.

Para viabilizar a joint ven-
ture, a Daimler está reunindo 
todas as atividades relativas 
a células de combustível do 
grupo inteiro em uma nova 
unidade específica na Daim-
ler. Nesse contexto, inclui-se 
a alocação das operações da 
“Mercedes-Benz Fuel Cell 
GmbH”, que tem ampla ex-
periência no desenvolvimen-
to desses sistemas e armaze-
namento de hidrogênio para 
várias aplicações de veícu-
los.

A joint venture incluirá 
as operações em Nabern/
Alemanha (atualmente sede 
da Mercedes-Benz Fuel Cell 
GmbH), com instalações de 
produção na Alemanha e no 
Canadá.

O contrato preliminar as-

sinado não é vinculativo. 
Está previsto um acordo 
final por volta do terceiro 
trimestre e fechamento an-
tes do final deste ano. Todas 
as transações em potencial 
estão sujeitas a análise e 
aprovação pelas autoridades 
competentes responsáveis.

Uma célula de combustí-
vel de hidrogênio converte a 
energia química do combus-
tível – neste caso, hidrogê-
nio e oxigênio (do ar) – em 
eletricidade. Essa energia 
alimenta os motores elétri-
cos que movem o veículo.

Há duas maneiras princi-
pais de produzir o hidrogê-
nio necessário. O chamado 
hidrogênio verde pode ser 
fabricado localmente na es-
tação de gás, usando a eletri-
cidade para converter água 
em hidrogênio. Além disso, 
está previsto que o hidro-
gênio azul será produzido a 
partir de gás natural, usando 
tecnologia de captação de 
carbono para criar um com-
bustível neutro quanto ao 
carbono.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.




