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Só R$ 1 de cada
R$ 4 disponíveis
para pandemia
foram gastos
Os recursos efetivamente pagos
pelo Governo Federal para as diversas ações de combate à pandemia
da Covid-19 previstas se limitam
a 1/4 do total (24,9%) de R$ 258,5
bilhões destinados através de créditos extraordinários. Os dados estão
no primeiro boletim quinzenal da
comissão mista que acompanha no
Congresso as medidas de enfrentamento ao coronavírus.
O relator da comissão, deputado
Francisco Jr. (PSD-GO), percebe
dificuldade na execução orçamentária dos recursos destinados por
medidas provisórias para o combate à pandemia. “Apesar de termos disponibilizado altos valores,
na prática, o que foi efetivamente
pago até agora foram R$ 64 bilhões. Existe toda uma morosidade, uma dificuldade em conseguir
efetivamente, concretamente executar as ações necessárias para
o combate à pandemia”, disse à
Agência Câmara.
Francisco Jr. considera que o
país passa neste momento por múltiplas crises, inclusive política, o
que dificulta o diálogo entre os diferentes níveis de governo. “Nós
vivemos hoje várias crises simultâneas. A crise da saúde, uma crise da
economia que deságua numa crise
social. E todas elas apoiadas sobre
uma crise política, porque interfere
muito. Em muitas situações, a política toma uma dimensão maior e
dificulta diálogo. Mas a questão política é complicada porque pessoas
começam a trabalhar de forma ideológica”, observou.

Planos têm
47% dos leitos
ocupados e baixa
inadimplência
A taxa mensal de ocupação de
leitos de pacientes de planos de
saúde com a Covid-19 evoluiu
de 9% em fevereiro para 47% em
abril, de acordo com dados de atendimento assistencial prestado por
45 operadoras de planos que dispõem de rede própria hospitalar. Já
a taxa média de ocupação de leitos
para demais procedimentos mostrou recuo nos três primeiros meses
do ano, passando de 66% em fevereiro para 61% em março e 51% em
abril.
O Boletim Covid-19, divulgado
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), apresenta expansão no número de internações
por síndrome respiratória aguda
grave (Sars), em comparação ao
mesmo período do ano passado.
As internações por Sars subiram
de 936 em fevereiro para 2.575
em março e para 5.432 em abril de
2020. No mesmo período de 2019,
os números eram 920 internações
em fevereiro, 1.561 em março e
1.800 em abril.
Os dados relativos à inadimplência indicam que não houve variação significativa em 2020 no comparativo com 2019. O índice tem
se mantido em 13% em fevereiro,
março e abril de 2020. Os serviços
de saúde hospitalares representaram 32,69% das despesas assistenciais dos planos de saúde no ano de
2019.
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Energia, 3º maior pagador
de dividendos, recebe
R$ 14 bilhões do governo

ABR

Empréstimo será
bancado por todos os
consumidores a partir
do ano que vem

Em edição extra do Diário Oficial da União, o Governo Federal
publicou na noite de segunda-feira
o Decreto 10.350/2020, que estabelece regras de empréstimo para
distribuidoras de energia elétrica.
O consumidor arcará com o financiamento, através de aumento das
tarifas de luz a partir de 2021. O valor será parcelado em 60 meses, e
a quitação deve ocorrer apenas em
2025. O decreto não estipula o valor do empréstimo, que será fixado
pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), e não deverá ultrapassar o total de R$ 14 bilhões.
Roberto D’Araújo, diretor do
Ilumina (Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico), diz que se sente no dever de
denunciar ações que impliquem
perdas para o consumidor de energia elétrica e para a sociedade brasileira.
“Nós, do Ilumina, fizemos uma
análise dos principais grupos e
mostramos que o setor [de energia]
ainda é um dos maiores pagadores
de dividendos. Até três anos atrás,
só perdia para os bancos e, agora,
está em terceiro lugar.”
Araújo lembra que o Brasil tem a
terceira tarifa mais cara do planeta,
como a Agência Internacional de
Energia mostrou usando o método

Brasil tem a terceira tarifa mais cara do planeta
de paridade do poder de compra.
“Portanto, eu fico espantado com
as afirmações de que o setor está
regulamentado corretamente e que,
mais uma vez, o consumidor vai ter
que arcar com a rentabilidade das
empresas.”
“Na minha opinião, o racionamento, os anos de hidrologia exuberante como 2009 e 2011 e agora, a queda da demanda, geram o
grande absurdo do nosso modelo, a
desigualdade entre consumidores.
Depois de tantas judicializações,
subsídios, encargos, capturas do
viés de preços baixos no PLD pelo
mercado livre, conseguimos o inimaginável: 30% da carga não investe na expansão de suas próprias
necessidades.”
O objetivo do socorro, segundo

Novo programa tenta destravar
financiamento às pequenas empresas
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe). A Lei 13.999/2020,
que abre crédito especial no valor
de R$ 15,9 bilhões, foi publicada
no Diário Oficial da União e entrou em vigor nesta terça-feira. O
objetivo é garantir recursos para os
pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia do novo
coronavírus no país.
As empresas beneficiadas assumirão o compromisso de preservar o
número de funcionários e não poderão
ter condenação relacionada a trabalho
em condições análogas às de escravo
ou a trabalho infantil. Os juros serão
Selic, atualmente em 3%, acrescidos
de 1,25%. O prazo para pagamento do
empréstimo será de 36 meses. Os bancos que aderirem ao programa entrarão
com recursos próprios para o crédito, a
serem garantidos pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO-BB) em até
85% do valor.
É uma tentativa de fazer o crédito
chegar às empresas que necessitam.
De acordo com pesquisa realizada
pelo Sebrae, com parceria da Fun-

dação Getúlio Vargas, cresceu em 8
pontos percentuais a proporção de
empresários que buscou crédito entre
7 de abril e 5 de maio. Entretanto, o
mesmo estudo mostra que 86% dos
empreendedores que buscaram tiveram o empréstimo negado ou ainda
têm seus pedidos em análise. Desde
o início das medidas de isolamento
no Brasil, apenas 14% daqueles que
solicitaram crédito tiveram sucesso.
Dos R$ 77 bilhões anunciados
pelo BNDES para combater os
efeitos da pandemia, apenas R$
12,9 bilhões haviam sido emprestados até 13 de maio. O programa
de financiamento da folha de pagamentos, que reservou R$ 40 bilhões, somente R$ 1,6 bilhão (4%
do total) havia sido emprestado.
Com relação ao faturamento do
negócio, a maioria dos donos de
pequenas empresas (89%) apontou
uma queda na receita mensal; 4%
não perceberam alteração de faturamento; apenas 2% conseguiram
registrar aumento de receita no período; e 5% não quiseram responder. Na média, o faturamento dos
pequenos negócios foi 60% menor
do que no período pré-crise.

o governo, é cobrir o rombo financeiro no setor elétrico, gerado pela
queda no consumo de energia e
pelo aumento da inadimplência, reflexos da crise provocada pelo coronavírus. Por isso é chamada por
alguns de Conta-Covid.
Gabriel Fonseca, analista de
Energia e Petróleo & Gás de XP Investimentos, afirma que os clientes
que migrarem para o ACL (mercado livre) também estarão sujeitos à
cobrança. Ele acredita que, de acordo com o decreto, as distribuidoras
arcarão com parte dos custos da
Conta-Covid. “Independentemente
da solução de curto prazo para as
distribuidoras de energia, mantemos
nossa visão de que o setor enfrentará
desafios no médio e longo prazo em
vista da deterioração da economia.”

Metade dos
consumidores
não conseguirá
pagar contas
Pesquisa realizada pelo Boa Vista mostra que cerca de 52% dos
consumidores não vão conseguir
pagar as contas ou vão arcar apenas
com uma parcela destas durante a
pandemia. O levantamento revela
também que 80% já fizeram uma
revisão do orçamento doméstico.
O Banco Central informa que o
endividamento das famílias em fevereiro ficou em 45,5%, ante 45,2%
de janeiro. A taxa de inadimplência
das operações de crédito livre com
os bancos se manteve estável em
3,8%. Para as pessoas físicas, essa
taxa teve um aumento de 5,1% para
5,2% entre fevereiro e março deste
ano, antes da crise econômica.
A última Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor feita pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, mostra que
em dezembro de 2019 o percentual de endividados tinha alcançado
65,6%. O tempo médio de atraso
para o pagamento de dívidas é de
64 dias em média.

Dólar alto é
positivo para
a economia
neste momento
O dólar registra, no ano, valorização que se aproxima de 50%.
Para Jefferson Laatus, estrategistachefe do Grupo Laatus, a realidade
da moeda norte-americana chegar a
R$ 6, ou ultrapassar, está cada vez
mais próxima. Porém, este fator
não será prejudicial para a economia neste momento.
“Quando falamos sobre o dólar,
tudo é possível, ainda mais nesse
cenário nebuloso que estamos agora, o dólar ultrapassar R$ 6 é completamente possível, e essa questão
do dólar a R$ 6 para a economia
não vai ter tanto impacto agora porque a gente está tendo um momento
de inflação baixa. A exportação está
alta, está exportando mais petróleo,
a Vale está exportando mais minério de ferro com a retomada parcial
da China. E tem a questão do momento de colheita, então os agrícolas também estão com exportadas
positivas”, explica.
Quando a economia brasileira se
recuperar, o primeiro fator a ser notado será a inflação. “Quando a economia retomar, o primeiro fator que
vamos ver é a inflação, e também
em empresas e importadoras que
dependem de produtos ou peças de
fora do país que têm esse custo em
dólar também vão sofrer”, finaliza.
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,7560

Dólar Turismo

R$ 5,8900

Euro

R$ 6,2872
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,8107

Ouro (gr)

R$ 320,00

Selic
Hot Money

3%
0,82% a.m.
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Líderes nacionalistas:
Nehru e Indira Gandhi
Quando se fala da Independência da
Índia, o primeiro nome que surge à mente
é o do Mahatma Gandhi. Embora ele de
fato tenha liderado a rebelião pacífica do
povo indiano contra o colonialismo britânico, quem de fato assumiu a dianteira do
processo de institucionalização e consolidação da Independência foi Jawarhalal
Nehru (1889–964), primeiro-ministro da
Índia entre 1947, data da Independência,
até 1964, quando ele faleceu.
Nehru foi o grande arquiteto da Independência e da Índia pós-colonial, obra
que foi continuada por sua filha Indira
Gandhi (1917–1984), cujo sobrenome
deve-se ao do marido, que não tinha nenhum laço de parentesco com o Mahatma.
Nehru, como vários membros da classe média indiana, formou-se em Direito
na Inglaterra, no Trinity College. Ao retornar à Índia, aderiu a movimentos nacionalistas, entre eles, o principal, o Movimento de Não-Cooperação liderado por
Mahatma Gandhi, assim como ao Congresso Nacional Indiano, partido político
que também tinha Gandhi como líder.
Rapidamente, Nehru emergiu como
liderança pró-independência, tendo sido
preso diversas vezes. Em 1931, o partido aprovou uma moção redigida por ele,
chamada Direitos Fundamentais e Política Econômica, que advogava, em essência, uma Índia socialista, industrial, secular e laica, com um Estado planejador e
intervencionista que criasse uma economia industrial socializada e garantisse os
direitos individuais e coletivos clássicos
ao Ocidente. Essa viria a ser a pedra de
toque dos seus governos.
Com a Segunda Guerra Mundial e o
enfraquecimento do Império Britânico,
a independência tornou-se cada vez mais
próxima. Ao mesmo tempo, Mahatma
Gandhi perdia influência e liderança, e
Nehru foi, na prática, o grande condutor do processo. Foram rejeitadas várias
ideias de Gandhi, como a dissolução do
Congresso Nacional Indiano, a descentralização do poder nacional indiano em
um federalismo de pequenas aldeias rurais e a fundação de uma política tradicionalista que priorizasse o artesanato e
o ruralismo em detrimento da grande indústria moderna.
O apoio dos empresários indianos a
Nehru e a suas propostas de Estado forte
e desenvolvimentista também foram fundamentais. Em 1950, uma nova Constituição assegurou os princípios básicos do
socialismo secular defendido por Nehru,
com a abolição do sistema de castas e o
direito de voto às mulheres. Depois, ele
conseguiu aprovar o divórcio, o direito
das mulheres de herdar bens em pé de
igualdade com os homens e de adotar
crianças e a proibição do dote.
As principais características de seu governo foram a política de negociação com
as classes e os grupos étnicos, religiosos
e linguísticos, o compromisso com o desenvolvimento econômico e a luta para
conter o regionalismo linguístico e manter a unidade nacional. Um exemplo desse último caso foi a anexação dos territórios portugueses de Goa, Damão e Diu
em dezembro de 1961, quando as Forças
Armadas indianas integraram ao seu país
os territórios remanescentes de Portugal
na Índia.
Ainda em termos de unidade nacional,
seu governo reordenou a Índia em 14
estados com base nas línguas, a fim de
conter o afã separatista. Também estabeleceu planos quinquenais de planejamento econômico, o primeiro voltado para
a modernização agrícola e o segundo
para a indústria pesada e a substituição
de importações. Foram criados diversas
empresas estatais em infraestrutura e indústrias de base e vários mecanismos de

proteção à indústria nacional.
Pouco antes da sua morte, viu-se envolvido em conflitos inesperados com a
China e com o Paquistão, o que fez a Índia balançar em termos de alinhamento
geopolítico: contra a China.

Construíram uma Índia
socialista, industrial,
secular e laica, com
garantia dos direitos
Indira Gandhi foi eleita em 1966 para
continuar as políticas de socialismo secular do seu pai, porém o fez com o devido
rigor. Aliou-se aos comunistas, dispensou
o parlamento como forma de mediação
entre governo e sociedade e avançou em
políticas sociais, com ênfase ao combate
à pobreza e às desigualdades, sem descuidar da industrialização tal como planejada pelo seu pai.
A Revolução Verde, na segunda metade da década de 1960, na qual a Índia
obteve apoio ocidental para aumentar a
produtividade agrícola e superar crises de
abastecimentos decorrentes de más colheitas, além de fomentar a agroindústria
nacional, foi uma das principais marcas
do seu governo.
Um dos filhos de Indira, Sanjay Gandhi (1946–1980), ganhou bastante proeminência na condução do governo.
Desenvolvimentista e modernizador,
ele coordenou políticas de remoção de
favelas e de controle de natalidade, que
geraram grande insatisfação popular. Ele
também ambicionava a criação de um
parque automobilístico nacional ampliado, com novos modelos nativos de carro
que pudessem fazer concorrência aos países centrais.
O governo de Indira Gandhi sofreu
uma tentativa de golpe perpetrada pela
Suprema Corte em 1975, quando o Tribunal invalidou a reeleição do governo
em 1971. Indira revidou com um contragolpe, em que decretou estado de
emergência, fechou a Suprema Corte e o
Parlamento e prendeu opositores. Assim,
manteve a ordem institucional no país,
recebendo o apoio de setores empresariais, temerosos do caos que poderia se
instalar caso não houvesse uma autoridade firme do governo. Contudo, a maioria
desses empresários apoiaram, na eleição
de 1977, os nacionalistas hindus do partido Janata, que se elegeu e governou até
1980, quando Indira retornou ao Executivo pelo voto popular.
Em seu último governo, Indira Gandhi
conduziu políticas industriais de monta,
como a construção do parque automotivo idealizado por seu filho Sanjay, morto
em acidente de avião em 1980. Entretanto, a estabilidade política foi comprometida por questões separatistas e/ou de
insubordinação ao governo central, principalmente de grupos sikhs, que foram
violentamente reprimidos pelo Exército.
Atribui-se o assassinato de Indira por
seus guardas sikh, em 31 de outubro de
1984, como revide pela reação do seu governo aos insurgentes dessa religião.
Ela foi sucedida por seu filho Rajiv
Gandhi (1944–1991), que iniciou políticas neoliberais de desregulamentação
econômica e privatizações, ainda que de
forma tímida. Governou até 1989 e foi
assassinado dois anos depois, quando era
presidente do Congresso Nacional Indiano.

 Felipe Quintas
Doutorando em Ciência Política na
Universidade Federal Fluminense.

Assessor de imprensa:
porque você precisa de um
Você está lançando um novo
produto. Ou talvez um novo
serviço. Precisa comunicar
uma fusão ou aquisição. Uma
nova utilização para o mesmo
produto. Avanço tecnológico
ou para comentar como a queda do dólar pode impactar no
seu negócio. São todas possibilidades para a utilização de
um bom esquema de assessoria
de imprensa e relacionamento
com o mercado.
Mas e nessa época de “Meu
Deus”, onde só se fala em pandemia, remédios, ausência de
leitos e de tratamentos, como
manter o nome pessoal, dos
produtos e de sua empresa no
noticiário de forma ética e produtiva? Principalmente, porque essa pandemia vai passar,
e aí como fazer para se manter
na mente do consumidor?
A assessoria de imprensa é
um dos instrumentos de comunicação desenvolvidos para as
organizações, sendo inerente às
atividades da área de comunicação e extremamente útil como
fator diversificador no noticiário.
É hora de utilizar a imaginação
para atingir e se fixar na mente
do consumidor. Se você é advogado, deve escrever sobre assuntos relevantes que possa atuar, se

Forma permanente
de relacionamento
com mercado
via jornalistas
e formadores
de opinião
E, acredite, um bom assessor
de imprensa pode fazer isso por
você e pela sua empresa. Com
essa noção precisa, ele deve saber o que é pauta e para quem.
Ele vai transformar a sua empresa ou sua expertise em notícias,
artigos, sugestões de pauta, para
fazer com que você fique em

evidência no universo corporativo dos receptores da sua mensagem e no universo midiático dos
emissores do seu conteúdo.
Percebemos um resgate nessa epidemia do verdadeiro papel
da imprensa. É claramente visível que as mídias consagradas e
tradicionais, como emissoras de
rádio e TV e jornais impressos
e digitais, reconquistaram o seu
papel de protagonistas na disseminação de informações confiáveis. O bom e velho trabalho
de reportagem e levantamento
jornalístico tem trazido informações preciosas na cobertura
da pandemia e de todos os impactos nas esferas da sociedade.
Nesse momento que vivemos, mais do que em qualquer
outro, onde grande parte dos
consumidores estão a frente das
midas tradicionais, online ou
sociais, o papel do assessor de
imprensa torna-se mais importante do que nunca.
Me atreveria a dizer que nesse momento todos precisamos
de um assessor de imprensa
para chamar de seu.

 Vera Lucia Rodrigues
Jornalista, mestre em
comunicação social e responsável
pelaV ervi Assessoria.

Importância da atividade
física para circulação
Atividade física é a grande aliada da boa circulação.
A prática correta auxilia na
distribuição do sangue pelo
corpo, já que os maiores troncos venosos estão localizados juntos aos grupamentos
musculares. A panturrilha
funciona como uma “bomba
muscular”, auxiliando no retorno venoso dos pés de volta
para o coração. Muitas pessoas em isolamento social estão
buscando alternativas para se
exercitar mesmo dentro de
casa. Para quem possui varizes, deve obrigatoriamente
passar por uma avaliação e
procurar tomar alguns cuidados na escolha da atividade.
Uma dúvida comum entre
as mulheres é se a corrida,
mesmo na esteira, e a musculação podem causar varizes.
Qualquer exercício físico é
benéfico para prevenir varizes. O que pode acontecer é
diminuição do tecido gorduroso, deixando as veias mais
aparentes. Um trabalho de
tonificação e hipertrofia da
musculatura dos membros inferiores, principalmente panturrilha (batata da perna) é
perfeitamente recomendável.
Quem não tem predisposição para varizes não as terá só
por que faz ginástica com pesos ou corre. O paciente que
já tiver uma herança favorável
ou uma tendência, a atividade
fisiculturismo, essa sim, pode
levar a ter varizes. Devem-se
evitar para quem já tem o problema, os esportes de contato
ou combate em pacientes que

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

for psicólogo pode escrever sobre
medos e fobias que estão afligindo a mente do consumidor.
Em última instância o que
queremos é fixar o conceito de
que assessoria de imprensa é
uma forma permanente de relacionamento com o mercado
via jornalistas e formadores
de opinião. E se você quiser se
destacar, estabeleça relações
entre o que é notícia hoje e o
seu ramo de atividade.

usam anticoagulantes.
Porém, o grande vilão é o
sedentarismo. O ideal é movimentar-se. Para quem não
pratica esporte, deve-se caminhar e não ficar muitas horas
parado. Para quem não pode
caminhar, é importante que
de tempos em tempos faça um
exercício de contração da panturrilha. Evite alimentos ricos
em sal, que fazem retenção de
líquido. Bebidas alcoólicas em
demasia também são prejudiciais pois o álcool favorece a
vasodilatação.
Com o isolamento neste período de quarentena, afastados
de suas atividades diárias de
caminhadas e corridas, muitas
pessoas passam a maior parte
do tempo sentadas ou deitadas.
Essa imobilidade pode afetar a
circulação sanguínea. É preciso algumas medidas para evitar inchaços, sensação de peso
nas pernas e as e até as temidas
tromboses.
Uma dica bem simples é
a movimentação dos pés pra
cima e para baixo trabalhando
a panturrilha, que auxilia no
bombeamento do sangue para
o coração, levantar a perna retirando o pé do chão até formar
um ângulo de 90 graus entre
a perna e joelho alternando as
pernas. Vale também deitar e
deixar as pernas elevadas por
pelo menos 30 minutos diariamente.
As varizes não são só uma
questão estética, a doença precisa ser tratada, já que as veias
dilatadas podem estar associadas a complicações mais
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graves como processos inflamatórios na pele como tromboflebite, feridas como úlceras varicosas e ter relação até
com a trombose. A partir dos
30 anos é comum aparecerem
varizes que podem ir piorando com o passar dos anos. Só
no Brasil atingem mais de 20
milhões de pessoas, sendo a
maioria mulheres.
A população feminina é
mais atingida por essa doença
por causa dos hormônios. No
entanto, o problema também
pode afetar os homens, que,
por falta de informação ou
conhecimento, na maioria das
vezes, só costumam buscar o
tratamento quando a doença
já se encontra em um estágio
avançado. Fazer um check-up
vascular é muito importante,
porque, com o passar dos anos,
acontece o envelhecimento natural dos vasos sanguíneos.
O principal fator de risco
para se ter varizes é a presença desta doença na família: a
hereditariedade. Porém, o sobrepeso, provocado pela obesidade, aumenta a pressão sobre
as veias e dificulta o retorno
venoso. E outros fatores que
contribuem são o uso de hormônios e o sedentarismo.

 Ricardo Brizzi
Angiologista e cirurgião vascular,
é membro da Sociedade de
Cirurgia Vascular do Rio de
Janeiro e um dos responsáveis
pelo setor de cirurgia vascular e
endovascular do Hospital Badim,
do Hospital Israelita e Hospital
Norte D’Or.
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Apoio político: PP fica com
R$ 54 bi da área da educação

Consumidor de energia não
vai à festa, mas paga a conta
O Governo Bolsonaro acabou de espetar uma conta de
R$ 14 bilhões nos consumidores de energia elétrica para
bancar perdas das empresas do setor durante a pandemia.
Tão ruim como tratar igual os desiguais é tratar desigual
os iguais. O decreto federal consegue a proeza de errar
nos dois sentidos.
Primeiro, ao colocar todos os consumidores no mesmo barco. Os grandes compradores de energia, subsidiados por um mercado mal modelado desde as privatizações, com FHC, e piorado com Dilma, arcarão com
uma parte da benesse estatal. Mas o pequeno consumidor
residencial e comercial pagará igualmente, embora seja
achacado mensalmente com a terceira maior tarifa de
eletricidade do mundo.
Segundo, ao conceder mais um subsídio ao setor
elétrico, o governo privilegia um, enquanto há dezenas de setores que perderam tanto, e muitos que
perderam muito mais, com as medidas para combater
a Covid-19. A celeridade nesse caso contrasta com a
morosidade ou excesso de exigências em relação a
bares e restaurantes, cinemas e teatros, companhias de
aviação e hotéis.
Vejamos a conta que as empresas que atuam no setor
de energia apresentam. A Abraceel, que representa os
comercializadores, aponta para um prejuízo mensal de
R$ 200 milhões para o segmento de comercialização,
que pode chegar a R$ 2 bilhões neste ano, fruto do acionamento, pelos consumidores clientes, das cláusulas
de flexibilidade contratuais, em razão da redução de sua
necessidade energética. Nestas horas, não valem os contratos, nem o capitalismo; socializa-se o prejuízo. Nem
uma palavra sobre os anos de compra de energia abaixo
de R$ 50 e venda acima de R$ 800.

Certificado ianque
A certificação-raiz das autoridades certificadoras do
sistema financeiro brasileiro está sob controle de instituições norte-americanas. Este é um exemplo da fragilidade do país na área cibernética, como consta no
relatório da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado.
O senador Esperidião Amin, que foi relator de um
documento que aponta diagnósticos e proposições sobre segurança cibernética no Brasil (encaminhado no
final do ano passado ao Governo Federal), alertou,
durante o debate virtual “Defesa Cibernética”, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados
(Ieja) nesta segunda-feira, para a importância da soberania do país no controle de sistemas de segurança
cibernética.
Para o fundador e CEO da Apura, Sandro Süffert,
é necessário o entendimento geral de que a segurança
cibernética não é uma atividade-fim, mas sim área meio
de qualquer tipo de atividade. Nesse sentido, além do desenvolvimento de sistemas feitos por empresas brasileiras, tem sido importante também a atuação da academia
brasileira. “Os estudos, os sistemas feitos por universidades brasileiras têm sido fundamentais”, frisou o CEO
da Apura.

Isso a Globo não mostra
Devido ao mercado publicitário retraído, o SBT desistiu de lançar um canal educativo. Mas decreto de Bolsonaro permite às TVs abertas transmitir simultaneamente
mais 3 canais cada. Benesse da TV digital, que entrega
os sinais sem concorrência ou pagamento de milionária
outorga.

Rápidas
Estudantes da Administração podem obter benefícios
da categoria sem precisar sair de casa. O Conselho Regional de Administração do Rio (CRA-RJ) ampliou o
acesso ao aplicativo de autoatendimento, permitindo que
alunos de nível técnico e superior possam obter a Carteira do Estudante da Administração (CEA) digital *** A
Aasp realiza nesta quarta-feira, às 17h, o webinar gratuito
“Síndrome da alienação parental e o isolamento social”.
Inscrições: mla.bs/c588aa96 *** Dudu Godoy (Design
Aegis), Mauro Madruga (Unimed Rio) e Thomaz Naves
(Record TV Rio), falarão, dia 25, sobre “Que caminhos
e rumos vamos seguir a partir de agora?”, dentro do projeto Aprendizado e Experiências, da ABMN (Associação
Brasileira de Marketing de Negócios), em parceria com
o curso de Publicidade e Propaganda do Campus Tijuca,
da Universidade Veiga de Almeida. O evento será transmitido por meio do Canal do Youtube CasaCom Conecta
(youtube.com/channel/UCm3T-SP7n4fciBnYL_IdgzQ),
a partir de 15h.

A luta por pedaços de polpudas verbas públicas em que
se encontram os partidos políticos do chamado Centrão,
o Partido Progressista (PP)
acabou levando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) responsável por um orçamento de R$
54 bilhões. A indicação foi do
senador Ciro (Piauí) Nogueira, que comanda uma rede de
concessionária da Honda. Já
o PL de Valdemar Costa Neto
levou o comando da milionária Diretoria de Ações Educacionais do fundo.

Desde dezembro do ano
passado que o FNDE estava
no comando de Karine Silva
dos Santos, avisada recentemente pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub,
que perderia o cargo.
O aviso foi feito durante uma reunião no início do
mês. Desde então o ministro vinha tentando evitar
que Jair Bolsonaro abrisse
as portas do fundo aos indicados políticos do Centrão.
Mas para conseguir proteção política no Congresso,
Bolsonaro acertou que a pre-

sidência do FNDE ficasse
com o PP de Ciro Nogueira.
A diretoria agora será
comandada por Garigham
Amarante Pinto, assessor do
PL na Câmara e ligado ao
presidente informal da legenda, Valdemar Costa Neto,
condenado a sete anos e dez
meses de reclusão no processo do mensalão. Oficialmente, a legenda é comanda
por José Tadeu Candelária.
O FNDE possui orçamento
de R$ 29,4 bilhões.
A nomeação do advogado foi publicada no Diário

Oficial da União (DOU)
desta segunda-feira. Com o
cargo, da categoria DAS-5,
Garigham receberá um salário de R$ 13.623,39. Apesar
de sempre ter condenado o
que chama de “velha política”, Bolsonaro vem intensificando a cooptação de
partidos do centrão visando
assegurar votações de seu
interesse e para barrar um
eventual processo de impeachment na Câmara. Os
partidos Republicanos e
Progressistas já foram agraciados com cargos.

Demanda por eventos no Rio e em SP cai mais de 80%
Até o momento, 23 estados aderiram ao isolamento
social e entre as restrições,
há a proibição da realização
de eventos, o que impacta
diretamente os profissionais
do ramo, principalmente os
autônomos. Tal impacto é
analisado em um levantamento feito pelo aplicativo
GetNinjas. Segundo a pesquisa, a categoria de eventos é a mais afetada nos
estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, registrando
uma queda de 85% desde a
semana do dia 15 de março
até o momento.
A categoria, que engloba
desde churrasqueiros à animadores de festa, começou
com um declínio de 67% em
março e foi decaindo progressivamente até alcançar
os atuais 85%. Além disso, o
levantamento da plataforma
também revela que os serviços de garçons e copeiras,
churrasqueiro, animação de

festas e DJs sofreram queda
de mais de 90% nas duas regiões.
Por outro lado, algumas
categorias apresentaram aumento nos dois estados neste
mesmo período analisado,
como é o caso de moda e
beleza, que cresceu mais de
50% no Rio de Janeiro, e assistência técnica, que registrou um crescimento de 35%
em São Paulo.
Outro estudo, da Accenture, mostra que o setor de
turismo sofreu impacto de
75% em seu faturamento por
conta da cautela dos clientes, que passaram a diminuir
gastos pessoais durante o
isolamento social imposto
para contenção da Covid-19.
Enquanto o turismo liderou a baixa (-75%), seguido
por vestuário (-66%) e bares
e restaurantes (-60%), os supermercados viram seu faturamento crescer em 16%. A
queda total no faturamento

do varejo brasileiro no período, considerando desde
o início de março até 13 de
maio, é de 30,1%.
O estudo também projeto
a recuperação da economia
de forma distinta. Os setores de vestuário, produtos
de beleza, eletrodoméstico,
vendas diretas, serviços de
mobilidade e serviços médicos, hoje em baixa demanda,
deverão se recuperar em um
ritmo mais avançado. Já os
serviços de academias, eventos, turismo, bares e restaurantes, deverão avançar um
ritmo mais lento.
“O que está sendo discutido nesse período de pandemia tende a ser mais digital,
colaborativo e com menos
contatos pessoais. Com isso,
é possível que exista uma
aceleração da tendência de
digitalização dos serviços
bancários e de pagamentos,
assim como está sendo percebido em outras indústrias,

como na implementação
de telemedicina e fortalecimento do Ensino à Distância”, avalia Edlayne Burr,
diretora-executiva e líder de
Estratégia para Pagamentos
da Accenture na América
Latina.
Neste contexto, o setor
de pagamentos precisou
passar por uma revisão de
suas projeções. Antes da
pandemia, operava-se com
a expectativa de crescimento de 24% no volume financeiro transacionado em cartões para 2020. Agora, os
números registram uma retração de 12 a 15% em relação ao ano anterior, com
uma receita potencial não
capturada que pode chegar
a R$ 16 bilhões. No longo prazo, o fator Covid-19
tende a acelerar e consolidar iniciativas de digitalização do dinheiro, como
transações contactless e pagamentos instantâneos.

Maia fala em
adiamento de eleições

Uso indevido
de advogados

O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), afirmou
que, na semana que vem,
deve ser formado um grupo para debater o possível
adiamento das eleições
municipais deste ano por
conta do coronavírus. Autoridades de saúde recomendam que as pessoas
evitem aglomerações para
diminuir a propagação da
Covid-19.
De acordo com informações da rádio CBN, uma das
possibilidade é que as eleições ocorram em dezembro,
para evitar prorrogação de
mandatos de prefeitos e vereadores. “Seria o adiamento
da eleição sem prorrogação
de mandato. É posição quase de unanimidade”, disse o
parlamentar.

Dois assessores do Ministério da Educação (MEC)
atuaram como advogados do
ministro, Abraham Weintraub, em ações de interesse
privado na Justiça. Os advogados Auro Hadano Tanaka
e Victor Sarfatis Metta trabalharam como advogados
de Weintraub em prática que
configura improbidade administrativa , relata a jornalista Natália Portinari em O
Globo.
Os dois atuam em regime
de dedicação integral no Ministério, conforme reconhece a própria assessoria de
WeintraubAuro Tanaka foi
nomeado em 15 de abril de
2019. Victor Metta, em 28
de maio de 2019. O salário
de ambos é de R$ 13,6 mil.
Victor Metta aparece como
um dos advogados repre-

sentando Weintraub em uma
ação de danos morais contra
o Brasil 247, no Tribunal de
Justiça de São Paulo (TJSP). Seu escritório, Rosenthal Sarfatis Metta, entrou
com a ação em 3 de outubro
de 2019.

nomeado e empossado em
4 de maio, após o ministro
Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ter anulado a nomeação de Alexandre Ramagem, atual diretor-geral da
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), para o cargo.
Moraes impediu a posse
de Ramagem após o então
ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro,
ter pedido demissão alegando interferência política na
PF por parte do presidente
Jair Bolsonaro, a quem compete nomear o diretor-geral.
Para o MBL, a nomeação
de Rolando de Souza, que
trabalhava com Ramagem na
Abin, foi um meio encontrado pelo governo para burlar
a decisão do Supremo, o que
foi negado pela AdvocaciaGeral da União (AGU) na
ação popular.

Juiz mantém
diretor da PF
O juiz federal Francisco
Alexandre Ribeiro, da 8ª
Vara Federa Cível de Brasília, negou pedido em ação
popular para que fosse anulada a nomeação do delegado Rolando Alexandre de
Souza como diretor-geral da
Polícia Federal. A suspensão
da nomeação havia sido pedida pelo advogado Rubens
Alberto Gatti Nunes, que coordena o grupo Movimento
Brasil Livre (MBL).
Rolando de Souza foi

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOÃO FIUZA PEQUENO BARBOSA, CPF 111.039.607-41. DECLARA,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na LECCA
DISTRIBUIBORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, inscrita
no CNPJ/ MF sob o nº 07.138.049/0001-54, com sede na Rua do CARMO, nº 8,
11º andar – parte, Centro/RJ. ESCLARECE que eventuais objeções à presente
declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no
endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
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Juiz suspende apoio financeiro
do Rio à cervejaria Petrópolis
Será que a cloroquina
vai dar para todos?
– Pergunta-se, ante a possibilidade de difusão do uso
da substância, no tratamento de infectados pelo coronavírus, até tudo “voltar ao normal”. A frequência com que
se repete o mantra do “voltar ao normal” negligencia a
necessidade premente de se transformar a sociedade, começando pela transformação da economia em força vital
e não, como hoje, força letal, que para produzir, tem que
atirar aos vírus os seus membros mais desprotegidos (velhos; crianças; mulheres; e jovens negros) em transportes
públicos transbordando de cheios; em filas humilhantes
nas portas de bancos; em moradias precárias, sem saneamento; economia, que para produzir, tem que se apropriar
das águas e de outros recursos naturais não renováveis, gerando predação ambiental – é urgente precificar as perdas
ambientais.
– Economia geradora também de profundas desigualdades, que incomodam quando eventualmente transpostas
(empregadas domésticas na Disney?! reclamou o banqueiro); abismos mantidos pela imposição de sistemas tributários, benemerentes em relação ao capital com tantas renúncias, isentos na forma de dividendos e, mais ainda, dedutíveis como despesa na forma de JCP, versus um maremoto
de precarizações das condições do trabalho, falsamente
exibidas como modernidades.
– São muitos os exemplos de corporações que optaram
por manifestações de generosidade (ensaio para um novo
tempo), das quais escolhemos poucos casos, a título de
exemplos.

Fiat Chrysler
R$ 11 milhões, de valor estimado das doações na forma de hospital de campanha (100 leitos equipados para
Covid-19), em Goiana de Pernambuco, kits de higiene
e cestas básicas, área cedida para a prefeitura de Betim
(MG) instalar hospital de campanha, técnicos treinados
pelo Senai e cedidos para consertar ventiladores pulmonares; instalação de linha de produção de máscaras cirúrgicas
descartáveis (150 mil por mês) para distribuição em MG
e PE. Dedicada à produção de veículos automotores, alimentados a combustíveis fósseis, na contramão do Acordo
de Paris, referência maior para a “retomada.”

P&G
R$ 27 milhões, valor estimado das doações na forma de
apoio à pesquisa científica (R$ 200 mil); doação de pulmão
artificial à Universidade de São Paulo (USP), avaliado em
R$ 315 mil (projeto Inspire, de produção de respiradores
de baixo custo); distribuição de 78 toneladas de produtos
de fabricação própria nas comunidades da Cidade de Deus
(Rio/RJ), Paraisópolis (São Paulo/SP) e Capão Redondo
(São Paulo/SP). A P&G Brasil, caso raro, é presidida por
uma mulher, Juliana Azevedo, que fala em “nova economia, que vai emergir dessa crise”. A P&G é forte consumidora de água na produção dos seus produtos.

‘Face shield’ de Nova Friburgo
Em Nova Friburgo (Região Serrana/RJ), um ajuste entre
o IPRJ (Uerj/Campus Regional de Nova Friburgo/Instituto
Politécnico do Rio de Janeiro), professores da Universidade Federal Fluminense (UFF), a empresa Persona 3D,
o Senai-Friburgo, e a empresa Stam, possibilitou o desenvolvimento de um protetor facial (face shield) para uso dos
profissionais da linha de frente do combate à Covid-19,
com o objetivo de suprir a demanda da Região Serrana do
RJ. As primeiras unidades produzidas já foram entregues
a hospitais locais e ao Corpo de Bombeiros (a meta é produzir até 3 mil unidades por dia). Baixo custo, alta qualidade e rápida produção foram as qualidades priorizadas na
cooperação entre as Universidades, as empresas e o poder
público (Secretaria de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo), segundo o coordenador logístico do projeto e vice
–diretor do IPRJ/Uerj, Lucas Venâncio Lima.
Ele conclui, dizendo que está “confiante de que a rede
de solidariedade que já se formou aumente ainda mais e
nos ajude a atingir essa meta. Juntos – sociedade civil, universidade, pesquisa científica e governo – conseguiremos
combater esta pandemia.” Professor 247, Lima arrematou.
“Acho que é a grande lição que traremos desse momento
de crise: a importância da união de esforços e da valorização da universidade pública”.
Você pode cooperar com o Projeto Face Shield Nova
Friburgo pelo e-mail faceshield.novafriburgo@gmail.com
você pode combinar a doação de insumos, como plástico
ABS, folha plástica translúcida, plásticos perfurados, luvas descartáveis, caixas de papelão, e outros.

Projeto Esdi de protetor facial
A prestigiada Escola Superior de Desenho Industrial
(Esdi), uma unidade acadêmica da Uerj, localizada no
Centro da cidade do Rio de Janeiro, também desenvolveu
um protótipo de protetor facial, com técnica alternativa,
utilizando folha plástica de PETg. Toda a produção será
entregue à Policlínica Piquet Carneiro (PPC) e ao Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE), ambos da Uerj.
O professor Fernando Reiszel, coordenador do Laboratório de Modelagem da Esdi, ressaltou o esforço para
colaborar na satisfação das necessidades dos profissionais
de saúde da Universidade, mas que a Esdi não tem possibilidades de produzir o protetor em grande escala, estando
limitada à possibilidade de produção máxima de 100 a 200
unidades por dia.
A impressão 3D será utilizada apenas nas situações de
reprodução de peças de equipamentos de saúde. A diretora
da Esdi, Ligia Medeiros, afirmou que a alternativa 3D continuará sendo empregada para necessidades de altíssima
precisão.
Um despretensioso painel da “volta ao normal”, envolvendo solidariedade, cooperação, ciência, e cuidados ambientais fica assim registrado.

Justiça também
bloqueia R$ 396
milhões

A 15ª Vara de Fazenda
Pública do Rio de Janeiro
suspendeu contrato de apoio
financeiro celebrado entre o
Estado do Rio e a cervejaria
Petrópolis por entender que
na escolha do que deve ser
preservado, recursos públicos para o combate à epidemia do coronavírus são mais
importantes do que a saúde
financeira de uma empresa.
Isso devido a supostos atos
de improbidade administrativa cometidos pelo exgovernador Luiz Fernando
Pezão, o empresário Walter
Faria e agentes políticos e
públicos que ocuparam cargos na Companhia de Desenvolvimento Industrial do
Estado do Rio de Janeiro
(Codin) e na Agência Estadual de Fomento (AgeRio).
Além da cessação imediata de qualquer benefício tributário ou repasse de recursos, o juiz tornou indisponíveis bens móveis, imóveis e
ativos financeiros, no Brasil
e no exterior, da Petrópolis,
no valor total de R$ 396 milhões.
O Ministério Público

moveu ação civil pública
devido à comprovação de
danos ao tesouro fluminense decorrentes de renúncias
de receitas provenientes da
política de fomento estadual, denominada Rioinvest.
De acordo com o MP, foi
permitido o desvio de finalidade pública do programa
de fomento para reembolsar
investimentos privados do
Grupo Petrópolis feitos em
suas fábricas de Teresópolis
e Petrópolis desde 2009. O
conglomerado recebeu indevidamente benefícios que,
na prática, resultaram em
50% de isenção do ICMS,
apontou o MP.
Na eleição de 2015, o
Grupo Petrópolis fez a segunda maior doação ao
PMDB, partido de Pezão,
no valor de R$ 10,8 milhões.
Em seguida, o conglomerado pediu incentivos financeiros para as suas fábricas.
Após identificar que a empresa não preenchia os requisitos do Rioinvest, Pezão
alterou as normas do programa de fomento para atender
às necessidades do dono da
empresa, Walter Faria, que
repassou ao grupo político
do ex-governador propinas
de outros agentes econômicos, através do denominado
caixa três, sustenta o MP.
Pezão então editou o decreto que concedeu um fi-

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
Assembleia Geral Ordinária e Extraordináriapor Meio Digital
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
Gen - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores Acionistas
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
companhia que realizar-se-á no dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, às 16:00h,
Por Meio Digital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 2) Eleger os membros
do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar
a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração
e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação do mercado e
5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece que serão enviados
em até 5(cinco) dias após esta convocação o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2019. O parecer dos
Auditores Independentes não será apresentado na oportunidade da assembleia,
tendo em vista a inconclusividade dos trabalhos em decorrência da pandemia da
Covid-19. Nos termos do art. 9º. da Medida Provisória n. 931, de 30 de março de
2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia
será realizada de Forma Digital, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da Ordem do
Dia, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia.
Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador, nos termos do artigo
126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador
da companhia ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há
menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em
até meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br
em formato PDF. Rio de Janeiro, 18.05.2020. Mauro Koogan Lorch – Presidente do
Conselho de Administração.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
Ata da RCA Realizada em 24/04/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 24/04/2020, às 11h, por
meio de sala virtual no aplicativo Zoom, de acordo com a disposição da Medida
Provisória nº 931, de 30/03/2020, que permite que a votação e participação
dos acionistas nas assembleias das sociedades seja feita à distância.
2. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Haroldo
Nogueira Solberg para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar (i) a contratação de
empréstimo e financiamento bancário pela Cia., junto ao BB S.A. (o “BB”) no valor
total de R$10.000.000,00; (ii) a outorga de garantias à operação descrita no item (i)
acima; e (iii) a autorização para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as
providências e celebrarem todos os instrumentos necessários para a implementação
da operação de empréstimo descrita nos itens (i) e (ii) acima. 5. Deliberações: Os
membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram: (i) Aprovar a contratação de empréstimo bancário com o
junto ao BB no valor total de R$10.000.000,00. (ii) Aprovar, nos termos do art. 142,
inciso VIII, da Lei nº 6.404/76, (a) a dar em garantia, recebíveis da Cia. e constituir
ônus em ativos, se necessário, para a tomada de empréstimo citado no item (i) acima;
(b) prestação, pela Cia., de cessão fiduciária sobre direitos creditórios dos recursos
existentes nas contas vinculadas de titularidade da Cia., se necessário, em garantia
das obrigações assumidas na operação descrita no item 4 (i) acima; (iii) Autorizar
os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e
quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários
para a implementação da operação descrita no item (i) acima, incluindo, mas não se
limitando à negociação e celebração das CCBs e se necessário dos Instrumentos
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Conta Vinculada, bem como quaisquer
contratos/documentos necessários à formalização da operação descrita nos itens (i) e
(ii) acima; 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada, sendo
autorizada sua lavratura na forma de sumário. Rio de Janeiro, 24/04/2020. Mesa:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg Secretário. Conselheiros Presentes: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe
Nogueira Pinheiro de Andrade. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. Jucerja nº
3873498, em 14/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Prefeitura de Teresópolis

nanciamento de R$ 687,9
milhões à cervejaria, R$
587 milhões referentes ao
reembolso de investimentos
feitos, em grande parte, com
recursos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social e do Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social, havendo, inclusive, financiamento duplo
ou triplo para os mesmos
gastos, conforme o MP —
tendo sido liberados R$ 379
milhões.
Em sua decisão, o juiz
Bruno Bodart destacou a importância de preservação do
patrimônio público em um
momento de notória debilidade fiscal do Estado. “Na
escolha entre preservar os
recursos públicos, tão necessários ao combate à pandemia do Covid-19, e o caixa
de uma empresa privada que
por tantos anos foi benefi-

ciada por programas de incentivo estaduais, sugere a
imputada seja privilegiado
o interesse particular, o que
não se pode admitir”.
O juiz também determinou que a Secretaria de Fazenda encaminhe informações sobre a arrecadação e
o faturamento da cervejaria
desde 2008, promova, no
prazo de 30 dias, ação fiscal nas unidades da empresa
em Petrópolis e Teresópolis,
para contabilizar os valores
recebidos em função dos incentivos fiscais e financeiros
decorrentes do decreto, apurando a redução ou supressão de créditos tributários
e elaborando as respectivas
notas de lançamento, quando cabível, e informe todos
os autos de infração já lavrados contra a empresa. Com
informações da Assessoria
de Imprensa do MP-RJ.

DISA-CATISA-EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.150.023/0001-57 - NIRE 33.300.284.711
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15.05.2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 15.05.2020, às 17:00 horas, na sede social
da Disa-Catisa-Even Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro/RJ, na
Avenida das Américas, nº 12.600, Bloco 5, Sala 201 e 202, Barra da Tijuca,
CEP 22790-702. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Artigo 133 da Lei nº 6404/76, em razão da presença de acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Presidente:
Sr. João Eduardo de Azevedo Silva; e Secretário: Sr. Tiago Krall Barreto. (i)
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Rerratiﬁcação
de valor nominal das ações ordinárias Classe A e Classe B de emissão da
Companhia constante na ata da Ata de Reunião Extraordinária de Acionistas realizada em 19/09/2017; (ii) deliberação acerca da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia referente ao balancete de Fevereiro
de 2020; (iii) recebimento da renúncia do atual Diretor Classe B, o Sr. Vinícios Ottone Mastrorosa; (iv) eleição do novo Diretor Classe B, o Sr. José
Carlos Wollenweber Filho; e (v) redução do capital social da Sociedade.
4. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem
restrições, resolvem: (i) Rerratiﬁcar o valor nominal das ações ordinárias
Classe A e Classe B de emissão da Companhia constante na ata da Ata de
Reunião Extraordinária de Acionistas realizada em 19.09.2017, arquivada
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 3173861 em
02.04.2018, por um equívoco onde lia-se R$ 600,32, leia-se R$ 600,30, e
portanto onde lia-se: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 15.398.867,00, representado por 25.652 ações nominativas, sendo 12.826 ações ordinárias de Classe A e 12.826 ações ordinárias de Classe B, todas do valor nominal de R$ 600,32 cada. Parágrafo Primeiro – A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da
Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – Nos termos do art. 16, III, da Lei
nº 6.404/76, a cada classe de ações ordinárias será reconhecido o direito de
eleger em separado membros para a diretoria da Companhia, conforme disposto no artigo 12 deste Estatuto.” Considera-se a seguinte redação para o
Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 15.398.867,00, representado por 25.652 ações
nominativas, sendo 12.826 ações ordinárias de Classe A e 12.826 ações ordinárias de Classe B, todas do valor nominal de R$ 600,30 cada. Parágrafo Primeiro – A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações
da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – Nos termos do art. 16, III, da
Lei nº 6.404/76, a cada classe de ações ordinárias será reconhecido o direito de eleger em separado membros para a diretoria da Companhia, conforme disposto no artigo 12 deste Estatuto.”. (ii) Ratiﬁcar a deliberação acerca da distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia referente ao
balancete de Fevereiro de 2020, no valor de R$ 1.000.000,00, distribuídos
aos acionistas em 16 de abril de 2020, na proporção de sua participação no
capital social da Companhia; (iii) Aceitar a renúncia do atual Diretor Classe
B, o Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.830.983-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 230.159.988-46, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, Conjunto 22 – Parte, Jardim Europa, CEP: 01455-000, conforme Termo
de Renúncia, por ele apresentado nesta data à Companhia e que ﬁca arquivado na sede da Companhia. O Sr. Vinicius Ottone Mastrorosa e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido
em razão do exercício e durante o período em que o Sr. Vinicius Ottone
Mastrorosa exerceu o cargo de Diretor Classe B da Companhia. (iv) Aprovar a eleição do novo Diretor Classe B, o Sr. José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.469.620-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 263.420.54819, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, Conjunto 22 - parte, Jardim
Europa, CEP 01455-000, que permanecerá no cargo pelo restante mandato de 3 (três) anos em curso, ou seja até 11 de junho de 2021, conforme Termo de Posse anexo. (v) Por considerarem que o capital social é excessivo
ao objeto da Companhia, aprovar a redução do capital social, nos termos do
artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 15.398.867,00 para R$ 12.398.867,00,
sendo a redução de R$ 3.000.000,00, efetivada mediante a devolução em
dinheiro às acionistas, de acordo com a proporção de sua participação no
capital social e conforme disponibilidade de caixa da Companhia. (v.a) Uma
vez efetivada a redução ora aprovada, o capital social da Companhia passará a ser dividido em 20.654 ações nominativas, sendo 10.327 ações ordinárias de Classe A e 10.327 ações ordinárias de Classe B, todas do valor
nominal de R$ 600,30 cada, e o Artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 12.398.867,00, representado por 20.654 ações
nominativas, sendo 10.327 ações ordinárias de Classe A e 10.327 ações ordinárias de Classe B, todas do valor nominal de R$ 600,30 cada. Parágrafo Primeiro – A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações
da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – Nos termos do art. 16, III, da
Lei nº 6.404/76, a cada classe de ações ordinárias será reconhecido o direito de eleger em separado membros para a diretoria da Companhia, conforme disposto no artigo 12 deste Estatuto.” (v.b) A Assembleia Geral determinou que a Diretoria da Companhia proceda a publicação da presente ata,
tornando-se efetiva a presente redução de capital apenas após decorrido o
prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente ata e seu
arquivamento, na forma do art. 174 da Lei 6.404/76. (vi) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e aceita, foi
assinada por todos os presentes, a saber: Mesa: Presidente: Sr. João
Eduardo de Azevedo Silva; e Secretário: Sr. Tiago Krall Barreto. Acionistas
Presentes: Even Construtora e Incorporadora S.A., Catisa Empreendimentos e Participações Ltda. e Disa Participações Ltda. Rio de Janeiro/RJ,
15.05.2020. Mesa: João Eduardo de Azevedo Silva - Presidente, Tiago Krall
Barreto - Secretário. Acionistas: EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. p.p. Vinicius Bacellar Martinez e Tiago Krall Barreto, CATISA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Carlos Enotrio Barberi;
DISA PARTICIPAÇÕES LTDA. Carlos Enotrio Barberi e Boris Galperin.
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Relatório da Administração sobre o exercício findo em 31/12/2019: A Administração da Polo Capital Securitizadora emissão com vencimento em 14/03/2023. O valor total da série é de R$10.000 mil. No segundo trimestre de 2019, a
S.A. (“Cia.”), S.A. constituída em 31/05/2010, vem apresentar-lhes o Relatório da Administração e as correspondentes Cia. realizou emissão da CRI da 65ª Série de 1ª emissão com vencimento em 30/06/2021. O valor total da série é de
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2019, devidamente acompanhado do Relatório dos R$15.000 mil. Em 2018, 62ª e 63ª série da 1ª Emissão: esta emissão foi realizada em 15/06/18, tendo a Oliveira Trust
Auditores Independentes. Ambiente Econômico: Em 2019, foi possível ver uma recuperação do setor imobiliário. As Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como agente fiduciário. Foram emitidos 343 CRI da 62ª Série com
incorporadoras tomaram medidas financeiras estruturantes para a redução do grau de alavancagem e, além disso, foi vencimento em 10/09/2030, 39 CRI da 63ª Série com vencimento em 10/09/2030. O valor total das séries é de R$ 19.103
possível observar a retomada dos lançamentos de novos projetos e o aumento das vendas, com isto a redução dos mil. Capital Social O capital social da Cia. está totalmente subscrito e integralizado no montante de R$500.000,00,
estoques. Tendo em vista os impactos econômicos gerados pela crise na área da saúde, a Administração trabalha dividido em 500.000 ações ON. Informações Adicionais Em concordância com as disposições normativas vigentes
focada na cobrança e recuperação de crédito, e acredita ser possível uma recuperação moderada do segmento (Instrução CVM nº 591, de 26/10/17), cumpre esclarecer que o Auditor Independente ou Partes Relacionadas com o
a partir do 2º semestre de 2020. A administração entende que o mercado de capitais continuará sendo uma fonte Auditor Independente da Cia. (Ernst & Young Auditores Independentes S.S.) não prestam qualquer tipo de serviço que
importante para a captação de recursos de LP. Atividades da Cia.: A Cia. realizou a emissão e distribuição de novos não seja de auditoria externa. A Administração. RJ, 18/05/2020. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Diretor
CRI, conforme abaixo descritos: No primeiro trimestre de 2019, a Cia. realizou emissão da CRI da 64ª Série de 1ª Presidente; Mariano Augusto Cristóvão de Andrade - Diretor de Relações com Investidores.
Balanço Patrimonial 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota
2019
2018 Demonstração do Resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$, exceto o lucro p/ação) Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
(Reap.)
(Reap.)
Nota
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Ativo
948 1.039 Receita operacional bruta
40
316
(Reap.) Lucro líquido do exercício
Circulante
627 1.039 Receita líquida de serviços prestados
43
12
506
808 Ajustes: Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Caixa e equivalentes de caixa
4
10
23 Resultado bruto
Reversão de provisão para crédito de liquidação duvidosa
(18)
506
808
Aplicações financeiras
5 e 17
459
465 Despesas e outras receitas operacionais
Lucro líquido ajustado do exercício
83
298
Contas a receber de clientes
6
43
34 Despesas gerais e administrativas
15
(584)
(528) Variações nos ativos e passivos
(-) Provisão para devedores duvidosos
6
(43)
- Despesas tributárias
6
277
(1)
(1) Aplicações financeiras
Tributos a compensar e recuperar
8
49
437 Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 6
(48)
(29)
(43)
- Conta corrente com patrimônios fiduciários (ativo)
Conta corrente com patrimônios fiduciários
7 e 16
109
61 Reversão em perdas estimadas em créditos de
Contas a receber de clientes
(9)
(1)
Outros créditos a receber
19 liquidação duvidosa
67
83
18 Tributos correntes a recuperar
Não Circulante: Tributos a compensar e recuperar
8
321
- Créditos tributários – lastros
19
(12)
50
83 Outros créditos a receber
Passivo e patrimônio líquido
948 1.039 Outras receitas/(despesas) operacionais
(58)
58
13
86
(16) Fornecedores
Circulante
134
255 Resultado financeiro líquido
(1)
(6)
14
39
76 Impostos e contribuições a recolher
Fornecedores
7
65 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
5
18
53
440 Impostos e contribuições sobre lucro a pagar
Impostos e contribuições a recolher
9
2
3 IR e contribuição social sobre o lucro
2
64
18
(13)
(124) Outras contas a pagar
Impostos e contribuições a pagar sobre lucros
5
- Lucro líquido do exercício
66
732
40
316 Caixa proveniente das atividades operacionais
Dividendos a pagar
11
10
79 Lucro líquido por ação R$
0,08
0,63 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Outras contas a pagar
10
110
108 Quantidade de ações ao final do exercício
(79) (743)
11.a 500.000 500.000 Pagamento de dividendos
Patrimônio líquido
11
814
784 Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/19 e 2018 2019 2018 Caixa utilizado nas atividades de financiamento
(79) (743)
Capital social
500
500
(13)
(11)
(Em MR$)
(Reap.) Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa
Reserva legal
63
61 Lucro líquido do exercício: Total de resultados abrangentes
23
34
40
316 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Reserva especial de lucros
251
223
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
10
23
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) Informações suplementares dos fluxos de caixa das
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Reserva de lucros
atividades operacionais: Imposto pago
(13)
(11)
1. Contexto operacional: A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Cia.”) foi constituída
Re- Reserva Lucros/
em 31/05/10, tendo como objetivo a aquisição de créditos imobiliários e de títulos e
Demonstração
do
Valor
Adicionado
em
31/12/18
e
2017
(Em
MR$)
2019
2018
Capital serva especial acumuvalores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, aquisição e securitização de
(Reap.)
social legal de lucros lados Total Receitas
créditos hipotecários e de créditos oriundos de operações e financiamentos imobiliá- Saldos em 01/01/2018
506
808
500
47
- 547 Vendas líquidas de serviços
rios em geral e prestação de serviços referentes a operações no mercado secundário Lucro líquido do exercício
18
316 316 Reversão em perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
de hipotecas e de créditos oriundos de operações e financiamento imobiliários em Destinações:
(-) Provisão para perdas no recebimento de créditos
(43)
geral. A Cia. está situada na Av. Ataulfo de Paiva, nº 204 - 10ª andar, Rio de Janeiro. A Reserva legal (Nota 11.b)
50
83
14
(14)
- Créditos tributários – lastros
Cia. obteve registro junto à CVM para operar no ramo de securitização em 22/09/10. 2. Dividendo mínimo obrigatório (Nota 11.b)
86
(16)
(79) (79) Outras receitas/(despesas) operacionais
Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: a) Decla- Reservas especiais de lucro (Nota 11.b)
223 (223)
- Insumos adquiridos de terceiros: Serviços de terceiros e outros (585) (529)
ração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras da Cia. foram pre- Saldos em 31/12/2018 (Reapresentado)
14
364
500
61
223
- 784 Valor adicionado líquido produzido/(absorvido) pela Cia.
paradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem Lucro líquido do exercício
39
76
40 40 Valor adicionado recebido em transferência: Receitas financeiras
as normas da CVM e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê Destinações:
Valor adicionado total a distribuir
53
440
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade Reserva legal (Nota 11.b)
13
124
2
(2)
- Distribuição do valor adicionado: Impostos, taxas e contribuições
(“CFC”). Os membros do Conselho de Administração, em 18/05/2020, aprovaram Dividendo mínimo obrigatório (Nota 11.b)
10
79
(10) (10) Remuneração de capitais próprios: Distribuição de dividendos
as demonstrações financeiras da Cia. e autorizaram a sua divulgação, bem como o Reservas especiais de lucro (Nota 11.b)
30
237
28
(28)
- Retenção de lucros do exercício
encaminhamento para deliberação em Assembleia de Acionistas. b) Base da men- Saldos em 31/12/2019
53
440
500
63
251
- 814
suração: As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico
(“DVA”), que tem o objetivo de demonstrar o valor da riqueza gerada pela Cia., a sua
possui
vencimento
de
três
meses
ou
menos,
a
contar
da
data
da
aquisição.
Contas
a
como base de valor, exceto pelos instrumentos financeiros não derivativos designadistribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais
dos pelo valor justo por meio do resultado que são mensurados pelo valor justo. c) receber - recebíveis imobiliários. São representados por direitos creditórios adquiridos como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela
Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão de operação de cessão de cédulas de créditos imobiliários sem coobrigação do ce- da riqueza não distribuída. 3.7. Novas normas e interpretações já efetivas. A Cia.
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações finan- dente. Os recebíveis são registrados pelo seu valor de aquisição e os certificados adotou todos os pronunciamentos (novos ou revisados) e interpretações emitidas
ceiras apresentadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais emitidos por seu valor de captação, acrescidos dos rendimentos e/ou encargos aufe- pelo CPC que estavam em vigor em 31/12/2019. 4. Caixa e equivalentes de caixa.
próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Alteração das Demonstrações ridos até a data de encerramento do balanço, os quais não são incorporados ao resul- O saldo de R$10 (R$23 em 2018) representa haveres mantidos em conta corrente,
Financeiras do exercício de 2018 – Reapresentação: As demonstrações financeiras tado e ao patrimônio da Cia., por se constituírem em patrimônio em separado nos conforme demonstrados a seguir:
da Cia., referentes ao exercício findo em 31/12/18, foram originalmente apresentadas termos da Lei 9.514/97, e controlados individualmente por projeto. O saldo de securi- Descrição
2019
2018
sem a devida provisão de algumas despesas referentes aquela data-base. Desta for- tização é demonstrado pelo valor líquido, no ativo ou no passivo, conforme o caso, na Depósitos bancários
10
23
ma, visando a correção destas informações, a Cia. optou por reapresentar os valores rubrica “Direitos creditórios adquiridos”. Instrumentos financeiros passivos e não deri- 5. Aplicações financeiras. O valor relativo às aplicações financeiras é mantido com a
de ativos, passivos, demonstração do resultado, demonstração dos resultados abran- vativos. Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor jus- finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, sendo apresentada como
gentes, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo to por meio do resultado, passivos financeiros a custo amortizado, ou como derivati- segue:
de caixa e demonstração do valor adicionado com os seus valores corretos. Diante vos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A Cia. determina a
Prazo de
desta alteração, a comparabilidade das demonstrações ficou adequada, de forma classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inivencimento
Remuneração
2019
2018
que a Administração apresenta abaixo os saldos relativos ao exercício de 2018 em cial. Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de Tipo de aplicação
Certificado de
Até dezembro 97,75%; 96,75% e
empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente
comparação com os saldos anteriormente apresentados:
depósito bancário
de 2020
96% CDI
459
465
No balanço patrimonial:
Valores
Ajustes Saldos rea- relacionado. O passivo financeiro da Cia. inclui fornecedores, dividendos a pagar e
publicados realizados presentados outras contas a pagar. Redução ao valor recuperável (impairment). Caso haja créditos Referem-se a certificados de depósitos bancários emitidos pelo Banco Bradesco
Ativo
998
41
1.039 com liquidação duvidosa, tais créditos podem ser devolvidos às empresas de quem a S.A. (AAA) que são remunerados à taxa de 97,75%; 96,75% e 96% (90% em 2018)
Cia. os comprou ou pode haver a troca dos mesmos por outros, de acordo com as do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”) com vencimentos até dezembro de
Circulante
Tributos a compensar e recuperar
396
41
437 condições de coobrigação dos contratos de compra de recebíveis, não sendo aplicá- 2020 (2018: vencimentos até novembro de 2019).
Passivo e patrimônio líquido
998
41
1.039 vel, portanto, o reconhecimento de perdas estimadas em créditos de liquidação duvi- 6. Contas a receber de clientes. Em 31/12/2019 e 2018 são representados por:
2019
2018
Circulante
198
57
255 dosa. Todas as CCI, que são lastro dos CRIs pulverizados, contam com alienação fi- Tipo de aplicação
43
34
Fornecedores
7
58
65 duciária ou recompra por parte da incorporadora no caso de inadimplência. Certifica- Contas a receber
(43)
Impostos e contribuições a recolher
4
(1)
3 dos de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”). Os passivos circulantes e não circulantes dos Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa
34
Patrimônio líquido
800
(16)
784 CRIs são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
Reserva legal
63
(2)
61 aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incor- 7. Conta corrente com patrimônios fiduciários. Refere-se à antecipação dos
Reserva especial de lucros
237
(14)
223 ridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e custos realizada pela Cia. inerente à emissão das operações de securitização que
não circulantes são registrados a valor presente, transação a transação, com base em
Na demonstração do resultado:
Valores
Ajustes Saldos rea- taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contra- será compensada posteriormente pelos patrimônios fiduciários quando concluída
Despesas e outras receitas operacionais publicados realizados presentados partida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de resultado que a operação de captação. Os saldos de conta corrente com patrimônios fiduciários
Despesas gerais e administrativas
(470)
(58)
(528) deram origem ao referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transa- (“Lastro”) estão demonstrados nas tabelas abaixo:
Passivo
2019
2018
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
498
(58)
440 ção e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do con- Ativo
Lastro - 4ª e 5ª Séries
1
IR e contribuição social sobre o lucro
(166)
42
(124) trato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. Ativos finan- Polo Securitizadora
Lastro - 6ª e 7ª Séries
9
2
Lucro líquido do exercício
332
(16)
316 ceiros a valor justo por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como Polo Securitizadora
Lastro - 11ª e 12ª Séries
1
Lucro líquido por ação
0,66
(0,03)
0,63 mensurado pelo valor justo por meio do resultado, caso seja classificado como manti- Polo Securitizadora
Lastro - 13ª Série
100
Na Demonstração do
Valores
Ajustes Saldos rea- do para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento Polo Securitizadora
Lastro - 14ª e 15ª Séries
3
Resultado Abrangente:
publicados realizados presentados inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Polo Securitizadora
Lastro - 21ª e 22ª Séries
19
Lucro líquido do exercício
332
(16)
316 Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados Polo Securitizadora
Lastro - 24ª e 25ª Séries
2
Total de resultados abrangentes
332
(16)
316 pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com juros Polo Securitizadora
Polo Securitizadora
Lastro - 34ª, 35ª e 36ª Séries
1
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:
e dividendos, são reconhecidas no resultado do exercício. São compostos pelo saldo Polo Securitizadora
Lastro - 44ª, 45ª e 46ª Séries
1
Reserva de lucros
de aplicações financeiras. Capital social. A Cia. classifica instrumentos financeiros Polo Securitizadora
Lastro - 47ª, 48ª e 49ª Séries
1
Reserva Lucros/
emitidos como passivo e patrimônio de acordo com a substância dos termos contra- Polo Securitizadora
Lastro - 50ª, 51ª e 52ª Séries
1
Capital Reserva
especial acumutuais de tais instrumentos. As ações emitidas pela Cia. somente são resgatáveis à Polo Securitizadora
Lastro - 55ª
1
Valores publicados
social
legal de lucros
lados Total escolha da Cia., por isso, estão classificadas no patrimônio líquido. Os dividendos Polo Securitizadora
Lastro - 56ª e 57ª Séries
25
Saldos em 1º/01/18
500
47
- 547 mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto são reconhecidos como passi- Polo Securitizadora
Repasses
3
Lucro líquido do exercício
332 332 vo. Dividendos discricionários são reconhecidos como distribuições dentro do patri109
61
Destinações:
mônio líquido, quando da sua aprovação pelos acionistas da Cia. 3.2. Provisões. 8. Tributos a compensar e recuperar
2019
2018
Reserva legal (Nota 11)
16
(16)
- Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Cia. tem uma
PIS/COFINS a recuperar
4
Dividendo mínimo obrigatório
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é IRPJ/CSLL a recuperar
370
433
(Nota 11)
(79) (79) provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. O recon370
437
Reservas especiais de lucro
237
(237)
- hecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e das
49
437
Saldos em 31/12/18
500
63
237
- 800 obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 - Circulante
Não Circulante
321
Reserva de lucros
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, da seguinte forma: Ativos Há em curso pedidos de restituição e de compensação dos valores junto à Receita
Reserva Lucros/
contingentes. Não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, exceto quando Federal, os quais aguardam homologação deste órgão.
Capital Reserva
especial acumuda existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as
2019
2018
Saldos reapresentados
social
legal de lucros
lados Total quais não cabe mais nenhum recurso. Provisões para risco. São avaliados por asses- 9. Impostos e contribuições a recolher
2
2
Saldos em 01/01/18
500
47
- 547 sores jurídicos e pela Administração, levando em conta a probabilidade de perda de PIS e COFINS sobre resultados próprios
1
Lucro líquido do exercício
316 316 uma ação judicial ou administrativa que possa gerar uma saída de recursos que seja Outros impostos
2
3
Destinações:
mensurável com suficiente segurança. São constituídas provisões para os processos 10. Outras contas a pagar. Refere-se, principalmente, a valores a serem repassaReserva legal (Nota 11)
14
(14)
- classificados como perdas prováveis pelos assessores jurídicos; tais processos tamdos a investidores no encerramento dos patrimônios separados, cujos recursos estão
Dividendo mínimo obrigatório
bém são divulgados em notas explicativas. Passivos contingentes. São incertos e
(Nota 11)
(79) (79) dependem de eventos futuros para determinar se existe probabilidade de saída de mantidos em aplicação financeira, no montante de R$110 em 31/12/2019 (R$108
Reservas especiais de lucro
223
(223)
- recursos. Passivos dessa natureza não são provisionados, mas divulgados, se clas- em 2018). 11. Patrimônio líquido. a) Capital social: O capital social está dividido em
Saldos em 31/12/18
500
61
223
- 784 sificados como perda possível; e não provisionados nem divulgados, se classificados 500.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, no montante de R$500,
Na Demonstração do Fluxo de Caixa:
Valores Ajustes Saldos rea- como perda remota. 3.3. Apuração do resultado. Receita operacional. A receita totalmente integralizado. b) Reserva legal e destinação dos lucros, distribuição de
Fluxo de caixa das atividades operacionais publicados realizados presentados operacional da Cia. é formada pelo montante de juros, deságios/ágios e atualização dividendos: A reserva legal é constituída na forma estabelecida na Lei 6.404, de
Lucro líquido do exercício
332
(16)
316 monetária auferidas nas carteiras de recebíveis imobiliários, pelo resultado gerado em 15/12/1976, e alterações posteriores, e no Estatuto Social da Cia., respeitando o perLucro líquido ajustado do exercício
314
(16)
298 operações sujeitas ao regime fiduciário e pelo resultado auferido nos investimentos centual mínimo de 5% do lucro do líquido e o percentual máximo de 20% do capital
social da Cia., que no exercício findo em 31/12/2019 representou uma constituição
Variações nos ativos e passivos
em títulos e valores mobiliários. Essas receitas são medidas pelo valor justo e são
Tributos correntes a recuperar
124
(41)
83 reconhecidas, na Cia., quando existe evidência convincente: (i) de que os riscos e de R$2 (em 2018: R$14). Aos acionistas é garantido estatutariamente um dividendo
Fornecedores
58
58 benefícios mais significativos inerentes à titularidade dos créditos foram transferidos mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, calculado
Outras contas a pagar
65
(1)
64 para os investidores; (ii) de que é provável que os benefícios econômicos financeiros nos termos da Lei das S.A., que no exercício findo em 31/12/2019 totalizou R$10
Caixa proveniente das ativid. operacionais
732
732 fluirão para a entidade; (iii) de que os custos associados e os riscos de possíveis can- (em 2018: R$79) e constituição de R$28 referente às reservas especiais de lucros
Na demonstração do valor adicionado:
Valores Ajustes Saldos rea- celamentos de operações puderem ser mensurados de maneira confiável; e (iv) de (em 2018: R$223), sendo que, até dezembro de 2019, foram pagos R$79 a título de
Receitas
publicados realizados presentados que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. O dividendos. Adicionalmente, os dividendos serão pagos na forma proposta assim que
Vendas líquidas de serviços
826
(18)
808 momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das permitir a situação financeira da Cia. 12. Receita líquida de serviços prestados. A
Cia. atua na estruturação de securitização de créditos imobiliários, a qual faz jus a
Reversão em perdas estimadas em
18
18 condições individuais das operações contratadas e/ou dos respectivos Certificados valores definidos contratualmente, a título de taxa de administração, devidas pelos
créditos de liquidação duvidosa
de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio para os quais oferecem lastro. Em respectivos patrimônios fiduciários. Em 31/12/2019, os ativos totais dos patrimônios
Insumos adquiridos de terceiros
condições normais, a transferência se dá na emissão dos Certificados de Recebíveis
Serviços de terceiros e outros
(471)
(58)
(529) Imobiliários e do Agronegócio para os quais a Cia. não oferece qualquer garantia de apartados, sob sua administração, montavam R$203.916 (R$399.264 em 2018).
2019
2018
Valor adicionado líquido produzido/
retorno aos investidores. Nessa oportunidade, exceto pelas receitas operacionais que Receitas de prestação de serviços
536
855
(absorvido) pela Cia.
422
(58)
364 ainda serão auferidas pela Cia. ao longo do prazo da operação, as receitas já auferi- Receita de serviços prestados
(30)
(47)
Valor adicionado total a distribuir
498
(58)
440 das são reconhecidas e o respectivo caixa transferido. Resultado auferido nos inves- Impostos e contribuições incidentes sobre a receita
506
808
Distribuição do valor adicionado
timentos em títulos e valores mobiliários (receitas financeiras e despesas financeiras).
Impostos, taxas e contribuições
166
(42)
124 As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos e variações 13. Outras receitas/(despesas) operacionais. Decorre, principalmente, de proviRemuneração de capitais próprios
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. sões que haviam sido constituídas em exercícios anteriores, que se tornaram não
Distribuição de dividendos
316
(237)
79 A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. exigíveis neste exercício.
2019
2018
Retenção de lucros do exercício
16
221
237 As distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial re- Outras receitas/(despesas) operacionais
86
498
(58)
440 duzem o valor do investimento nas demonstrações financeiras individuais. Quando Outras receitas operacionais
(16)
e) Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras de aplicável, as despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre emprésti- Outras despesas operacionais
86
(16)
acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estima- mos, líquidas do desconto a valor presente das provisões, variações no valor justo de
2019
2018
tivas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reporta- ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, perdas por re- 14. Resultado financeiro líquido
39
76
dos dos elementos das demonstrações financeiras. A liquidação das operações en- dução ao valor recuperável (“impairment”) reconhecidas nos ativos financeiros. Des- Receita financeira
39
76
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A pesas operacionais. A despesa operacional da Cia. é formada pelo montante de juros,
2019
2018
Cia. revisa suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 3. Resumo das ágios/deságios e atualização monetária apuradas nos Certificados de Recebíveis 15. Despesas gerais e administrativas
423
333
principais práticas contábeis. As políticas contábeis descritas abaixo têm sido apli- Imobiliários emitidos, bem como demais despesas vinculadas diretamente à emissão Serviços profissionais especializados
161
195
cadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nestas demonstra- desses certificados. Essas despesas são reconhecidas na Cia. quando existe evidên- Outros serviços
584
528
ções financeiras. 3.1. Instrumentos financeiros. A Cia. classifica ativos financeiros cia convincente: (i) de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à titulanão derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor ridade dos créditos foram transferidos para os investidores; (ii) de que os custos asso- 16. Operações com partes relacionadas. Em 31/12/2019 e 2018, os saldos com
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A Cia. classifica passivos fi- ciados e os riscos de possíveis cancelamentos de emissões puderem ser mensura- partes relacionadas eram os seguintes:
2019
2018
nanceiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. No atual con- dos de maneira confiável; e (iii) de que o valor da despesa operacional possa ser Ativo
109
61
texto operacional, a Cia. não tem transações referenciadas em moeda estrangeira. mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que ganhos adicionais serão Conta corrente com lastros (Nota Explicativa nº 7)
Ativos e passivos financeiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento. oferecidos aos investidores e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, o 17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco. Os valores de realização
A Cia. reconhece os empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida, inicialmente, ganho é reconhecido como uma elevação da despesa operacional conforme as de- estimados de ativos e passivos financeiros da Cia. foram determinados por meio de
na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são mais despesas vinculadas às emissões sejam reconhecidas. 3.4. IR e contribuição informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. O
reconhecidos na data da negociação. A Cia. desreconhece um ativo financeiro quan- social. A provisão para IR, quando aplicável, é constituída com base no lucro real investimento em CRI envolve riscos que deverão ser observados pelo potencial indo os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Cia. (tributável) à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável vestidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade,
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo excedente de R$240, e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, conforme regulamentação específica, entre outros, que se relacionam tanto à Emissora, quanto
financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios legislação em vigor. As antecipações e os valores passíveis de compensação são à Cedente e aos próprios CRIs. O potencial investidor deve ler cuidadosamente todas
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer participação que seja demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua as informações que estão descritas nos Termos de emissão dos CRIs, bem como
criada ou retida pela Cia. em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como realização. O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime consultar seu consultor de investimentos e outros profissionais que julgar necessário
um ativo ou passivo separado. A Cia. desreconhece um passivo financeiro quando contábil da competência do exercício. As receitas, as despesas e os custos incluem antes de tomar uma decisão de investimento. Os CRIs estão sujeitos às variações e
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos fi- os rendimentos, os encargos e as variações monetárias que foram calculados com condições do mercado de atuação da cedente dos créditos de cada recebível imonanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial base em índices ou taxas oficiais e que incidem sobre os ativos e passivos circulantes biliário, pois são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas
quando, e somente quando, a Cia. tenha o direito legal de compensar os valores e e não circulantes. Quando aplicável, incluem os ajustes de valor de mercado e/ou de nacionais e internacionais. Os CRIs também poderão estar sujeitos a outros riscos
tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o realização. O ágio e o deságio apurados na compra dos recebíveis são apropriados advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras, revoluções,
passivo simultaneamente. Ativos e passivos financeiros não derivativos - mensura- ao resultado do exercício de acordo com o fluxo de recebimento dos recebíveis. 3.5. mudanças nas regras aplicáveis aos CRIs, alteração na política econômica, decisões
ção. Empréstimos e recebíveis. Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. Um ativo é reconhecido no judiciais, etc. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratéao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros se- gias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aqui- rão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com seguran- consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes
sição do ativo financeiro. Os ativos financeiros da Cia. incluem caixa e equivalentes de ça. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Cia. possui uma no mercado. A Cia. não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
caixa, aplicações financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, direitos cre- obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável quaisquer outros ativos de risco. Os principais instrumentos financeiros usualmenditórios adquiridos, contas a receber de clientes e outros créditos a receber. Caixa e que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando te utilizados pela Cia. são aplicações em CDB, em condições normais de mercado,
equivalentes de caixa. O caixa e equivalentes de caixa são recursos bancários, em aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais estando reconhecidos pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 5. a) Critérios,
espécie ou aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são prontamen- incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores de mercado. i) Caixa e equite conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignifi- risco envolvido. 3.6. Demonstração do valor adicionado. A Cia. incluiu na divulga- valentes de caixa. Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus vacante risco de mudança de valor. A aplicação é considerada de curto prazo quando ção das suas demonstrações financeiras a Demonstração do Valor Adicionado lores de mercado idênticos aos saldos contábeis. ii) Conta corrente com patrimônios
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fiduciários, contas a receber de clientes, outros créditos a receber, fornecedores e
outras contas a pagar. Apresentado ao valor histórico que Administração entende
que se aproxima do seu valor de mercado em função do curto prazo de vencimento.
iii) Aplicações financeiras. O valor justo das aplicações financeiras é apurado por referência aos seus preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações
financeiras. Não havendo cotação de mercado, o valor justo é estimado com base
no valor presente dos fluxos de caixa futuros descontados pela taxa de mercado dos
juros apurados na data de apresentação. b) Risco de taxa de juros e inflação. Decorre
da possibilidade da Cia. sofrer perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. De acordo com suas políticas
financeiras, a Cia. não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros
que tenham caráter especulativo. c) Risco de crédito. Decorre da possibilidade de
a Cia. sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Em
31/12/2019 e 2018, os principais saldos expostos a riscos de créditos são aplicações
financeiras, conta corrente com patrimônios fiduciários, contas a receber de clientes
e outros créditos a receber, conforme demonstrado no balanço patrimonial. d) Risco
de estrutura de capital (ou risco financeiro). Decorre da escolha entre capital próprio
(aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Cia. utiliza para
financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo
médio ponderado do capital, a Cia. monitora permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de exigências
previstas em contratos de CRI. e) Hierarquia de valor justo. Ao mensurar o valor justo
de um ativo ou um passivo, a Cia. usa dados observáveis de mercado, tanto quanto
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia
baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1,
que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados
em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Cia. reconhece as
transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. A tabela abaixo apresenta
os valores justos dos ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo e seus
níveis na hierarquia de valor justo.
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31/12/2019
Ativos financeiros a valor justo
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Aplicações financeiras (Nota 5)
459
459
31/12/2018
Ativos financeiros a valor justo
Nível 1 Nível 2 Nível 3
Total
Aplicações financeiras (Nota 5)
465
465
Durante os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, não houve transferência entre
os níveis de hierarquia de valor justo. 18. IR e contribuição social. Segue tabela
abaixo com o detalhamento de cálculo do IR e da contribuição social para o os
2019
2018
exercícios findos em 31/12/2019 e 2018:
Lucro antes dos impostos
53
440
IRPJ - alíquota de 15%
(8)
(66)
IRPJ - alíquota de 10%
(20)
CSLL - alíquota de 9%
(5)
(40)
Impostos totais antes das adições e exclusões
(13)
(126)
Efeito sobre adições e exclusões de despesas
temporariamente indedutíveis
2
Imposto efetivo calculado
(13)
(124)
19. Contingências. A Cia. não tem conhecimento de ser parte envolvida em quaisquer processos, sejam de natureza trabalhista ou cível, que devessem estar registrados ou divulgados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em
31/12/2019 e 2018. A Cia. tem conhecimento de processos que não estão registrados
ou divulgados nos patrimônios fiduciários dos CRIs, mas há monitoramento mensal dos casos. Lembrando que o patrimônio próprio é dissociado dos CRIs e a Cia.
não responderá por eventuais condenações. Até o momento a Cia. avalia que não
é necessário o reconhecimento de provisão para contingências, pois a previsão de
recuperação dos créditos é grande de acordo com os controles utilizados. 20. Outras
informações. Para o exercício findo em 31/12/2019 e 2018, não houve deliberação
sobre a remuneração dos administradores (Conselho e Diretoria) e também não
houve remuneração dos administradores da Cia. 21. Demonstrações financeiras
fiduciárias - Informações Complementares acerca da emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI. Com a publicação da Instrução CVM nº 600, datada de 1º/08/18, foram instituídas novas disposições envolvendo Certificados de Recebíveis do Agronegócio e alterados determinados dispositivos contidos em outras
instruções normativas publicadas pela CVM. Nesse contexto, destacamos o Art. 34

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Polo Capital Securitizadora S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeiras da Polo Capital Securitizadora S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - Reapresentação dos
valores correspondentes. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 d), em decorrência da ausência de provisão de algumas despesas pelo princípio de competência, os valores correspondentes referentes ao exercício findo em 31/12/18, apresentados para fins de comparação, foram ajustados e estão sendo reapresentados como previsto na NBC TG 23 – Políticas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria
das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa
auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse
principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder
a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Cia. Aquisição e securitização de créditos imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários – CRIs. A Cia. tem por objeto principal a aquisição e securitização de créditos imobiliários, bem como a emissão e
colocação no mercado financeiro de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”). A emissão de CRIs está lastreada em
créditos imobiliários de contratos de locações celebrados com diversos locatários. O risco mais significativo é o descasamento
dos fluxos de caixa e a valorização do lastro dos recebíveis, com isso, ocasionando o reconhecimento da receita de juros fora
do período de competência. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria, foram entre
outros: (i) mapeamento dos controles internos implementados pela Administração para o controle do fluxo de emissão de CRIs
e de seus recebíveis (“CCIs”), que consistiu em entrevistas com a Administração e responsáveis pelos controles operacionais
existentes e validação dos processos; (ii) exame, por meio de amostragem, dos termos de securitização emitidos no exercício;
(iii) recálculo do valor presente e juros das operações; (iv) exame, por meio de amostragem, dos recebimentos financeiros das
cessões e repasses aos detentores dos CRIs; e (v) teste de aderência entre as informações originadas e as informações contábeis registradas e divulgadas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a aquisição e securitização de créditos imobiliários e emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pela administração são aceitáveis, no contexto
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos. Demonstrações do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada sob a responsabilidade da Administração
da Cia., foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras
da Cia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico
e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor. A Administração da Cia. é responsável por essas outras informações

que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar
se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos
que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar
a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações,
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia.
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o
interesse público. Rio de Janeiro, 18/05/2020. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6;
Gilberto Bizerra de Souza - Contador – CRC-1RJ076328/O-2.

Preços de imóveis residenciais
sobem 1,78% em abril
O resultado do Índice do
Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), medido
pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança
(Abecip) em abril deu sequência à tendência de aceleração na variação dos preços
dos imóveis residenciais do
Brasil observada a partir do
último trimestre de 2019. O
indicador avançou 1,78%
no mês, levando o resultado
acumulado em 12 meses a
uma alta de 9,01%.
Ao longo do período desde o início da série histórica
do IGMI-R/Abecip, houve
quatro fases distintas. Na
primeira, tivemos um movimento de queda contínua
nos preços dos imóveis residenciais, inclusive em
termos nominais, refletindo os efeitos negativos da
recessão iniciada em 2014.
A segunda fase mostra uma
redução na tendência de
quedas dos preços, a partir
de meados de 2016. Na terceira fase, as variações nos
preços dos imóveis residenciais voltam ao terreno positivo em termos nominais
a partir de meados de 2018,
porém ainda negativas em
termos reais, com a diferença estreitando significativamente a partir de outubro de
2019. A quarta fase é marcada pelo primeiro quadrimestre de 2020, onde de um
lado a aceleração nos preços
dos imóveis residenciais, e
de outro a queda nos preços
ao consumidor, caracterizam aumentos dos preços
dos imóveis residenciais em
termos reais pela primeira

vez na série histórica do indicador.
Ainda que de forma heterogênea entre as localidades
analisadas pelo IGMI-R/
Abecip, esse aumento em
termos reais pela perspectiva
do acumulado em 12 meses
em abril de 2020 foi verificado para todas as capitais,
como pode ser visto na tabela abaixo.
O destaque positivo continua sendo São Paulo, com
um aumento de 2,19% em
abril, levando o acumulado
em 12 meses para 14,18%.
No entanto, mesmo as capitais com pior desempenho
relativo sob a perspectiva
das variações em 12 meses,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife,
ainda assim passaram ao
terreno positivo nas variações dos preços dos imóveis
residenciais em termos reais,
sempre levando em conta a
variação do IPCA no período de 12 meses encerrado
em abril.
Apesar incertezas trazidas
pela pandemia às decisões
econômicas, os preços dos
imóveis residenciais mantiveram até aqui a tendência
de aceleração verificada a
partir do final de 2019, sendo
a queda dos preços ao consumidor um fator importante
na recomposição de valores
dos imóveis em termos reais.
Até esse momento, a melhora nas condições de financiamento trazida pela tendência
de queda significativa nas
taxas de juros aparenta compensar a redução no volume
de renda disponível.
Já o Índice FipeZap de

Locação Residencial, após
alta de 0,99% em março,
desacelerou
ligeiramente,
avançando 0,95% em abril.
A variação do índice no último mês superou a deflação
registrada pelo IPCA/IBGE
no mês (-0,31%), levando a
uma alta real de 1,26%. À
exceção de Goiânia e Fortaleza, onde os preços apresentaram recuos nominais
de 1,35% e 0,22% em abril
(respectivamente), as demais capitais monitoradas
pelo Índice FipeZap apresentaram alta nominal no
preço do aluguel residencial,
sendo lideradas por Belo
Horizonte (+2,12%), seguida pelos avanços registrados
em Florianópolis (+1,63%) e
São Paulo (+1,46%). Entre
outras capitais com grande
representatividade no cálculo do Índice FipeZap de
Locação Residencial, Rio
de Janeiro e Brasília registraram altas de 0,40% e de
1,01%, respectivamente.
Com a quarta alta consecutiva no ano, o Índice FipeZap de Locação Residencial
acumula um avanço nominal
de 2,86% no ano, variação
que, quando comparada à
inflação medida pelo IPCA/
IBGE no período (+0,2%),
resulta em uma alta real de
2,63%. A variação do Índice
FipeZap também superou o
comportamento do IGP-M
(FGV), que acumula alta de
2,50% no ano. O índice comumente utilizado para reajustar periodicamente boa
parte dos contratos de locação.
Com os últimos resultados, o Índice FipeZap de Lo-

dessa ICVM nº 600 que acrescentou à Instrução CVM nº 480, de 7/12/09, o Art. 25-A
que, por sua vez, passou a requerer o tratamento, em se tratando de Cia. securitizadora, de cada patrimônio separado como entidade que reporta informação para
fins de elaboração de demonstrações financeiras individuais, desde que a Cia. securitizadora não tenha que consolidá-lo em suas demonstrações conforme as regras
financeiras aplicáveis à sociedades anônimas. Em atendimento a essa disposição, a
partir do exercício findo em 31/12/18, a Cia. deixou de fazer constar nas suas notas
explicativas, as demonstrações financeiras vinculadas aos patrimônios separados
por ela instituídos, passando a disponibilizá-las em sua página na rede mundial de
computadores, em até três meses após o encerramento do exercício social, o qual
foi estabelecido como sendo 31 de dezembro, para todos os patrimônios separados
ativos. Os recebíveis vinculados ao regime fiduciário constituem o lastro de CRIs e
CRAs emitidos nesse regime. Pela fidúcia, tais créditos ficam excluídos do patrimônio
comum da Cia., passando a constituir direitos patrimoniais separados, com o propósito específico e exclusivo de responder pela realização dos direitos dos investidores,
exceto os com regime fiduciário com coobrigação. A Cia. é responsável pela gestão
de 23 patrimônios separados (em 2018: 22 patrimônios separados), totalizando ativos
totais da ordem de R$203.916 (em 2018: R$399.264), que são lastro para R$188.581
em Certificados de Recebíveis Imobiliários (em 2018: R$385.260). 22. Eventos
subsequentes. Em 10/03/2020, a CVM emitiu o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP/nº
02/2020 orientando as Cias. e seus Auditores Independentes a considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios, os riscos e incertezas aos
quais as Cias. estão expostas, bem como o reflexo em suas demonstrações financeiras, em especial como eventos subsequentes àquelas que encerram o exercício em
31/12/2019. Os efeitos da pandemia em curso ainda são incertos, porém, a Cia. informa que possui infraestrutura financeira e tecnológica para realizar suas atividades,
antecipou o trabalho remoto dos colaboradores envolvidos no controle das atividades,
em regime de contingência, de forma a não interromper a continuidade dos negócios,
e está monitorando as ações de contenção da propagação do vírus e tomando todas
as medidas necessárias. Nesse contexto, a Cia. ressalta que, até o momento, não
ocorreram impactos relevantes ou materiais em seus negócios, relacionados ao COVID-19 ou a qualquer outro evento subsequente, que justificassem a alteração das
informações relacionadas ao exercício findo em 31/12/2019.
Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Diretor-Presidente
Sérgio Ferraz dos Santos - CRC-SP179881/O-5-RJ

cação Residencial acumula
alta nominal de 5,29% ao
longo dos últimos 12 meses
- superando também, neste
horizonte, a inflação medida
pelo IPCA/IBGE (+2,40%).
Com isso, o preço médio de
locação residencial apresentou alta real de 2,82%
nessa janela temporal.
Todas as capitais monitoradas exibiram avanços
nominais no preço médio
de locação de imóveis residenciais. Especificamente, Florianópolis registra
a maior alta acumulada nos últimos 12 meses
(+12,38%) seguida por
Curitiba (+12,24%) e São
Paulo (+8,23%). Em Brasília, a alta acumulada no
período (+5,33%) supera
o IPCA/IBGE, enquanto,
no Rio de Janeiro, a variação acumulada do preço
médio de locação residencial
(+1,36%) se mantém aquém
da inflação ao consumidor
Com base em dados de todas 25 cidades monitoradas
pelo Índice FipeZap de Locação Residencial, o preço
médio do aluguel encerrou o
mês de abril de 2020 em R$
30,68/m². Entre as 11 capitais monitoradas, São Paulo
se manteve como a capital
com o preço médio de locação residencial mais elevado
(R$ 41,11/m²), seguida pelo
valor médio registrado em
Brasília (R$ 31,93/m²) e no
Rio de Janeiro (R$ 31,03/
m²). Entre as capitais com
menor valor de locação residencial, destacaramse: Fortaleza (R$ 17,04/m²), Goiânia (R$ 17,14/m²) e Curitiba
(R$ 21,59/m²).

SPE22 GLOBAL PRÊMIO FIELD OFFICES EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME 13.416.101/0001-90 / NIRE 33.3.0029734-1
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
04.05.2020. Em 04.05.2020, as acionistas representando 100% do capital social
da SPE22 Global Prêmio Field Offices Empreendimentos S.A., (“Companhia”),
localizada na Rua José de Figueiredo, nº 320, Bloco 04, Loja 110, Barra da Tijuca,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22793-170, decidiram
(a) consignar que o cálculo dos valores adotados na integralização do Imóvel 1, do
Imóvel 2 e do Imóvel 3 no capital social da Companhia ocorreu da seguinte forma:
(i) a Companhia contratou a empresa especializada Embrap Praxis Avaliação
Patrimonial Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Rua Conde de
Bonfim, 106, Salas 204 e 205, Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 20520-053, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.393.061/0001-91
e no CREA sob o nº 98-2-01067-3 (“Empresa”), para proceder com a emissão
do laudo de avaliação dos Imóveis (“Laudo de Avaliação”), consoante o disposto
no Artigo 8º, da LSA; (ii) a Empresa, em 28 de julho de 2011, avaliou os Imóveis
em R$14.370.000,00 (quatorze milhões, trezentos e setenta mil reais), conforme
Laudo de Avaliação que constou anexo à AGE de 01/11/2011, observado que
referida avaliação considerou unicamente os valores dos Imóveis, sem qualquer
passivo ou obrigação acessória a eles relacionados; (iii) no entanto, os Imóveis
foram integralizados à época pelos antigos acionistas da Companhia, Srs.
Alexandre Stigert, Jorge Ribeiro e Jorge José da Silva Coreixas, juntamente
com determinadas obrigações acessórias e passivos relacionados aos Imóveis
(“Passivos”), que totalizaram o montante de R$4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais). Os Passivos foram integralmente assumidos pela Companhia
na data da contribuição dos Imóveis ao capital social e consistiam no pagamento
das permutas referentes aos custos e despesas, como “habite-se” e escritura
definitiva de compra e venda, com as unidades imobiliárias pertencentes aos
Imóveis; e (iv) os Imóveis deveriam ter sido integralizados, portanto, pelo valor total
indicado no Laudo de Avaliação, emitido pela Empresa, subtraído o valor total dos
Passivos, ou seja, pelo montante de R$9.570.000,00 (nove milhões, quinhentos e
setenta mil reais); (b) considerando que, (a) conforme AGE de 01/11/2011, o valor
inicialmente atribuído aos Imóveis, quando de suas respectivas integralizações, foi
de R$9.580.000,00 (nove milhões, quinhentos e oitenta mil reais) e, (b) conforme
AGE de 16/08/2012, o valor corrigido atribuído aos Imóveis, quando de suas
respectivas integralizações, foi de R$10.950.000,00 (dez milhões, novecentos e
cinquenta mil reais), retificar o valor do aumento de capital social decorrente da
integralização dos Imóveis para que conste o valor efetivamente contribuído à
Companhia, qual seja, R$9.570.000,00 (nove milhões, quinhentos e setenta mil
reais); (c) tendo em vista as deliberações acima, consignar que o capital social
da Companhia após a integralização dos Imóveis era de R$9.571.000,00 (nove
milhões, quinhentos e setenta e um mil reais), dividido em 9.571.000 (nove
milhões, quinhentas e setenta e uma mil); (d) tendo em vista a alínea (c) acima,
consignar que o capital social da Companhia, nesta data, corresponde ao valor de
R$19.361.515,00 (dezenove milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e
quinze reais), dividido em 19.361.515 (dezenove milhões, trezentas e sessenta e
uma mil, quinhentas e quinze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
e não R$20.741.515 (vinte milhões, setecentos e quarenta e um mil, quinhentos
e quinze reais), conforme consta no estatuto social da Companhia; (e) ratificar a
redução do capital social da Companhia de R$19.361.515,00 (dezenove milhões,
trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e quinze reais) para R$18.781.515,00
(dezoito milhões, setecentos e oitenta e um mil, quinhentos e quinze reais), uma
redução, portanto, no valor de R$580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais),
mediante o cancelamento de 580.000 (quinhentas e oitenta mil) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal , uma redução, portanto, no valor de R$11.748.615,
por considerar o capital excessivo em relação ao objeto da Companhia, com a
restituição do valor correspondente a tais ações às acionistas da Companhia na
proporção de suas respectivas participações societárias, conforme deliberações
tomadas pelos acionistas da Companhia em 08 de maio de 2015, cuja ata de
assembleia geral extraordinária, por um lapso, não foi levada a registro na Junta
Comercial competente. Uma vez confirmada a efetividade da redução de capital, o
Artigo 5, caput, do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte
nova redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional, é de R$18.781.515,00 (dezoito milhões, setecentos
e oitenta e um mil, quinhentos e quinze reais), dividido em 18.781.515 (dezoito
milhões, setecentas e oitenta e uma mil, quinhentas e quinze) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal.”; e (f) autorizar os Diretores da Companhia a
tomarem todas e quaisquer medidas necessárias à publicação do extrato desta
ata nos Diários Oficiais do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, sendo
certo que os efeitos da redução de capital social ora aprovada estão suspensos
e assim deverão permanecer por um período de 60 (sessenta) dias contados da
referida publicação, observando-se, assim, o prazo legal para eventual oposição
de credores em relação à redução do capital social excessivo. Decorrido o referido
prazo de 60 (sessenta) dias, os Diretores da Companhia poderão tomar todas
as providências necessárias para arquivar, perante a Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro, a presente Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de forma
a efetivar a redução de capital perante terceiros, contanto que não tenha sido
impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do valor
contestado, nos termos do Artigo 174 da LSA. Presidente da Mesa – Rodrigo
Nelson Brum Selles; Secretário da Mesa – Fábio Vilela de Morais. Acionistas:
Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(representado por sua gestora BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.), e
Prêmio Incorporações e Construções Ltda. (representada por Jorge Ribeiro Zarur
e Jorge José da Silva Coreixas).
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Operação nos EUA entra com 72% do
faturamento da Marfrig no trimestre
A empresa brasileira de
alimentos Marfrig reportou
que sua unidade na América do Norte (National Beef)
gerou uma receita líquida de
R$ 9,7 bilhões (US$ 2,2 bilhões) no primeiro trimestre,
alta de 7,5% em comparação
com registrada no mesmo
trimestre de 2019. O montante representou 72% do
faturamento total da empresa. Já a operação América do
Sul gerou uma receita líquida de R$ 3,8 bilhões, avanço
de 26,1% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
O vice-presidente de finanças e RI da Marfrig, Tang
David, disse que no período,
89% da receita da Marfrig

estava exposta ao dólar (considerando as vendas no mercado doméstico dos EUA e
as exportações), o que favoreceu o desempenho, que foi
puxado ainda por ganhos de
eficiência operacional.
O CEO da operação nos
EUA, Tim Klein, explicou
que o resultado refletiu a
demanda forte por carne bovina no mercado doméstico
americano, a maior disponibilidade de gado e o aumento dos abates. Segundo ele,
um dos efeitos da crise do
novo coronavírus nos EUA
foi a mudança na demanda
do canal do food service para
o varejo. Num primeiro momento, disse, os consumido-

res saíram às compras, elevando os preços da carne.
O câmbio também elevou
o Ebitda no primeiro trimestre, segundo David. “Cerca
de 90% do Ebitda da empresa é gerado em dólar”, observou. O resultado das operações na América do Norte
foi o melhor historicamente,
de acordo com a empresa.
Em meio a um cenário global
extremamente desafiante, afetado pela pandemia de covid-19,
a Marfrig registrou alguns dos
melhores resultados financeiros de sua história. As receitas
líquidas atingiram R$ 13,5 bilhões, aumento de 26,6% em
relação ao mesmo período de
2019. Entre os fatores que le-

varam a essa expansão estão o
crescimento de 65% nas exportações da Operação América do
Sul (composta por Brasil, Argentina, Uruguai e Chile)
O Ebitda Ajustado (lucro
antes de impostos, depreciações e amortizações) dos três
primeiros meses deste ano
foi de R$ 1,2 bilhão. Trata-se
de um resultado 109% maior
que o atingido no primeiro
trimestre de 2019. A margem Ebitda Ajustado atingiu
9,1%, contra 5,5% na comparação anualizada. O lucro
líquido (operações continuadas,
desconsiderando-se
despesas financeiras não
recorrentes de R$ 169 milhões) foi de R$ 32 milhões.

MInfra e BNDES firmam contrato para estudos técnicos de rodovia
O Ministério da Infraestrutura (MInfra) e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
(BNDES) assinaram contrato para a realização de
estudos técnicos referentes
à estruturação de concessões rodoviárias. Os estudos vão contemplar 15
trechos rodoviários em 13
estados brasileiros, localizados nas cinco regiões,
num total de 7.213,7 km, o
que representaria um incremento de até 71% na atual
malha federal concedida.
A previsão é de que os
primeiros resultados sejam
apresentados no 1º trimestre de 2021 e que os leilões
ocorram a partir de 2022. O

extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial
da União desta terça-feira.
“Os estudos técnicos têm
por objetivo identificar e alocar
devidamente os riscos pertinentes aos empreendimentos,
consideradas as externalidades
econômicas e sociais, garantir
a qualidade e a modicidade tarifária e avaliar devidamente a
viabilidade técnica, econômica
e ambiental dos projetos almejados”, explicou a secretária
de Fomento, Planejamento e
Parcerias do MInfra, Natália
Marcassa.
Os trechos rodoviários
que serão objetos dos estudos têm relevância estratégica para o desenvolvimento econômico do país. Os

Petrobras anunciará, em
breve, venda de ativos
Em uma videoconferência
transmitida pelo banco Safra
nesta terça-feira, a Petrobras
fez algumas observações para
o mercado. A estatal informou
que estuda anunciar em pouco
tempo notícias relacionadas à
venda de ativos. O plano é reduzir a dívida da companhia,
afirmou nesta terça-feira o
presidente da petroleira, Roberto Castello Branco. Ele
não detalhou quais ativos
entrarão na próxima carteira
de desinvestimento, mas destacou que o principal grupo
envolve oito refinarias e suas
infraestruturas associadas.
Castello Branco comentou
durante a transmissão via internet que o novo coronavírus
pode trazer impactos sobre o
andamento do bilionário plano de desinvestimentos da
companhia, mas afirmou que
até agora isso não foi observa-

do. “O que a recessão (prevista devido ao coronavírus) influencia é talvez no atraso da
execução de alguns projetos,
mas até agora ele (programa
de desinvestimentos) permanece intacto. Dentro de pouco
tempo, nós teremos boas notícias para anunciar com a realização de algumas vendas”,
afirmou.
O plano de desinvestimento visa permitir que a
empresa foque nos ativos
de maior retorno financeiro,
essencialmente na produção
de petróleo em águas profundas, e reduza a dívida,
que ficou em cerca de US$
89 bilhões no fim do primeiro trimestre, ante US$ 87
bilhões no fim de 2019. Castello Branco apontou que,
“no contexto atual, manter
a dívida constante será uma
vitória”.

CS HOLDING S/A
CNPJ 12.865.556/0001-20 - NIRE 33300286144
Edital de Convocação. AGO/E - Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 29/05/20, às 8h, na
sede social, localizada na Rua Benedito Otoni, 82, São Cristóvão/RJ, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame e votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais DFs. relativas
aos exercícios findos em 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19,
b) Eleição dos membros da Diretoria. RJ, 18/05/20. A Diretoria.

ICLA CONSULTORIA S.A.
CNPJ 10.274.584/0001-47 NIRE 33.3.0028786-8
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em
AGO/E, a ser realizada no dia 28/05/20, às 11h, na sede da Cia à Av. Rio
Branco, nº 185, sala 1.902, Centro/RJ, a fim de tratar da seguinte Ordem do
Dia: EM AGO: 1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/19, que ficam depositados na sede da Cia; e EM AGE: 1. Aprovar a
proposta de aumento de capital social no valor de R$ 482.742,92; 2. Aprovar
a transformação da Cia de Sociedade Anônima para Sociedade Limitada e
alterar sua Denominação Social; 3. Definir os valores das conversões das
ações em quotas; 4. Definir o Sócio Administrador; e 5. Aprovar o Contrato
Social consolidado. 6. Tomar todas as medidas necessárias a implementação
das decisões acima. RJ, 15/05/20. ICLA CONSULTORIA S.A. - Presidência.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
FATO RELEVANTE
Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial
João Fortes Engenharia S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 157, §4º
da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), do artigo 2° da Instrução CVM n.° 358/02
e em linha com o Fato Relevante divulgado em 27 de abril de 2020, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 11 de maio de 2020, o
Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial da Companhia, juntamente com outras sociedades integrantes de seu grupo societário.
A íntegra da decisão judicial que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial encontra-se à disposição no site da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
A Companhia reitera seu entendimento de que o processo de Recuperação
Judicial é a melhor alternativa para superar a crise financeira atual, uma
vez que o processo permitirá a criação de um ambiente seguro para a
renegociação com os credores e implementação de mudanças operacionais
necessárias. A Recuperação Judicial não altera as atividade da companhia,
que estão sendo desempenhadas normalmente.
A Companhia manterá seus acionistas, o público e o mercado em
geral informados sobre os principais desdobramentos do processo de
Recuperação Judicial.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2020
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A.
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores

empreendimentos necessitam de investimentos para
a ampliação e a melhoria da
infraestrutura e dos serviços
de logística e transporte, o
que poderá ser viabilizado
por meio de parcerias com a
iniciativa privada, mediante
os contratos de concessão.
De acordo com o Ministério, a primeira etapa do processo foi a qualificação das
rodovias junto ao Programa
de Parcerias de Investimentos (PPI), em 2019. A prestação de serviços pelo BNDES
ocorrerá em duas fases. A
primeira, de pré-viabilidade,
será realizada integralmente
pelo Banco e consiste em uma
avaliação do conjunto dos
7.213,7 km de rodovias, para

subsidiar a decisão do Governo Federal sobre quais trechos
rodoviários serão objetos de
estudo na fase seguinte.
Na segunda fase, com o
apoio de consultorias especializadas, serão realizados estudos que visam dar
suporte à estruturação das
concessões rodoviárias selecionadas e à avaliação de
eventuais modelos de negócios alternativos para potencializar a viabilidade das
desestatizações. O Banco
acompanha ainda os processos de consulta e audiência
pública, de realização dos
leilões e da assinatura do
contrato entre o setor público e o parceiro privado vencedor do certame.

Transações bancárias
‘paralelas’ da China
caem US$ 2,26 trilhões
Nos últimos três anos, o
setor de bancos-sombra da
China - que reúne empresas financeiras - encolheu.
A razão é que os reguladores elevaram a desalavancagem em um esforço para
impedir que o setor borbulhasse, anunciou nesta terça-feira a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros
do país.
Segundo um comunicado
online da mais alta autoridade bancária do país, os negócios dos bancos-sombra na
China caíram 16 trilhões de
iuanes (US$ 2,26 trilhões)
nos últimos três anos.
Conforme a agência Xinhua, as transações bancá-

rias “paralelas” referem-se
a atividades realizadas por
empresas financeiras fora
do setor bancário formal e,
portanto, sujeitas a níveis
mais baixos de supervisão
regulamentar e riscos mais
altos.
O país tem agido com
cautela em relação aos riscos
dos bancos-sombra e tomou
várias medidas para regular
o setor, disse o comunicado.
De acordo com o documento, os reguladores financeiros intensificarão esforços
para evitar uma recuperação
de risco, combater irregularidades no setor e aumentar
a transparência dos dados
relacionados.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE TUBOS
E ACESSÓRIOS DE METAL - ABITAM
CNPJ nº 29.410.248-0001-02
“Assembleia Geral Extraordinária - Convocação: Nos termos dos arts.
16, 16.2 e 17 do Estatuto Social da Associação Brasileira da Indústria
de Tubos e Acessórios de Metal – ABITAM (“Associação”), ficam os Srs.
Associados convocados a se reunirem em AGE, na sede da Associação,
na Praça Tiradentes nº 10 - sala 2801, na Cidade do RJ/RJ, às 15h, em
1ª convocação, e às 15:30h, em 2ª convocação, do dia 08/06/2020, a fim
de deliberar e votar na eleição dos membros da Diretoria Executiva da
Associação, para cumprimento de um mandato de 2 anos. Em conformidade
com o disposto no § 3º do art. 17, do Estatuto Social da Associação, o
associado inadimplente não poderá participar da assembleia enquanto não
estiver quite com as suas obrigações associativas. RJ, 20/05/2020. Carlos
Eduardo de Sá Baptista/Diretor Presidente.”

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8
Ata da AGE Realizada em 24/04/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 24/04/2020, às 16h, por
meio de sala virtual no aplicativo Zoom, de acordo com a disposição da Medida
Provisória nº 931, de 30/03/2020, que permite que a votação e participação
dos acionistas nas assembleias das sociedades seja feita à distância.
2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação,
conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em decorrência de
estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo
Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade e secretariada por Sr. Fernando José de
Oliveira Pires dos Santos. 4. Ordem do Dia: Deliberar (i) a contratação de empréstimo
e financiamento bancário pela Cia., junto ao BB S.A. (o “BB”) no valor total de
R$10.000.000,00; (ii) a outorga de garantias à operação descrita no item (i) acima; e (iii)
a autorização para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as providências e
celebrarem todos os instrumentos necessários para a implementação da operação de
empréstimoefinanciamentodescritanositens(i)e(ii)acima. 5.DeliberaçõesTomadas
por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia e dando início à discussão, os
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o que
segue: (i) Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos pela Cia., bem
como emissão de cédulas de crédito bancário, inclusive todas as suas repactuações e
renegociações, junto ao BB no valor total de R$10.000.000,00. (ii) Autorizar a Diretoria
a dar em garantia, recebíveis da Cia., assim como alienação fiduciária de ativos,
se necessário, para a tomada de empréstimo citado no item (i) acima. (iii) Autorizar
os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e
quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários
para a implementação das operações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando
à negociação e celebração de Contrato de Empréstimo Bancário com o BB e os
contratos necessários à formalização das garantias deliberadas no item (ii) acima.
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos,
sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da
Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 24/04/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade
- Presidente. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos - Secretário. Acionistas
Presentes: Tinharé Participações S.A. Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade.
Cargo: Diretor Dyna II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Por:
Fernando José de Oliveira Pires dos Santos Cargo: Diretor. Jucerja nº 3872095, em
08/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Para se listar na Nasdaq, empresa
terá de obter US$ 25 milhões
Num momento de crescente tensão entre os Estados
Unidos e a China sobre questões comerciais, de tecnologia e com as recentes acusações da fabricação do
novo coronavírus em laboratório, as restrições da Nasdaq representam o mais recente capítulo nesta relação
entre as duas maiores economias do mundo. A bolsa
norte-americana prepara uma série de exigências que
vão tornar mais complexas as entradas no tecnológico
Nasdaq Composite, o que dificultará a entrada de novas
empresas chinesas. O maior empecilho a qualquer empresa, chinesa ou não, que queira participar do índice,
será o limite mínimo de US$ 25 milhões levantados no
IPO ou, como alternativa, um quarto da sua capitalização de mercado.
A medida impactará empresas chinesas de pequeno ou
médio porte que pretendiam ter títulos negociados na segunda maior bolsa do mundo. Levantamento da Refinitiv
aponta que das 155 empresas chinesas que entraram no
Nasdaq desde o ano de 2000, 40 foram através de IPOs
inferiores a US$ 25 milhões.
Além do limite mínimo, a Nasdaq as obrigará a
contratarem um consultor especial familiarizado com
os níveis de transparência exigidos para as companhias
abertas do país. O que motivou essa imposição foi o
caso da chinesa Luckin Coffe, rival da Starbucks e que
estreou em Nova York no início de 2019, ter revelado
que investigação interna mostrou que o seu Chief Operating Officer e outros empregados combinavam acordos
mediante determinadas vendas, que causaram prejuízos
de US$ 310 milhões.

Europeus voltam a permitir venda a descoberto
Os reguladores dos mercados de ações da Áustria,
Bélgica, França, Grécia, Itália e Espanha, segundo comunicado da The European Securities and Markets Authority, decidiram antecipar o prazo que terminaria em
18 de junho e levantar as restrições para as vendas a
descoberto (short selling), que é uma aposta especulativa na queda dos mercados financeiros, que permite
ganhos com a queda das cotações. Com o regresso
desse tipo de negociação, algumas cotadas europeias já
sentiram a pressão, como a austríaca Voestalpine AG,
o banco francês Natixis SA e a espanhola Actividades
de Construccion y Servicios SA, que tiveram os piores
desempenhos no pregão desta terça-feira nas bolsas dos
seus países. Apesar do levantamento das restrições, a
ESMA manteve a obrigação para que os fundos de investimento aumentem ou diminuam a sua percentagem
de “short selling” em pelo menos 0,1% continuem a
comunicá-lo até ao próximo dia 16 de junho.

Taurus não se interessa em fornecer a SP
O Governo do Estado de São Paulo suspendeu a Taurus Armas de participar de suas licitações, além de aplicar
multa administrativa de R$ 12,67 milhões em processo
relacionado ao fornecimento de pistolas para a Polícia
Militar de São Paulo entre 2007 e 2011. A companhia vai
interpor “recurso cabível”, pois alega que entregou as armas de acordo com as especificações contratadas. Além
disso, afirma que o processo administrativo não afeta a
disponibilidade de participar de licitações de outros estados, e que há três anos não fornece equipamentos para São
Paulo e que, por isso, a medida não terá efeito em suas
receitas.

Analistas otimistas com a Marfrig
A produção chinesa de carne suína deverá sofrer
redução de 20% neste ano. Por essa razão, os analistas do Bradesco BBI destacam que a Marfrig deve
continuar a colher benefícios pelo crescimento das
exportações, especialmente para a China. E os especialistas das principais casas de análises foram otimistas com os resultados da empresa. Para os da XP
Investimentos, o Ebitda ajustado foi 10% maior que
a expectativa, enquanto a margem Ebitda ajustada ficou acima em 8%, principalmente devido a: a) forte
demanda nos EUA; b) preços mais altos e fortes exportações, especialmente para a China; c) ganhos
de eficiência operacional e reduções de custo na
América do Sul e d) depreciação cambial. Por isso,
aumentaram o preço-alvo da ação de R$ 13 para R$
18 ao atualizar o modelo com os números do primeiro
trimestre, que vieram acima do esperado, além de incorporar o modelo macroeconômico com a visão de
um real particularmente mais fraco frente ao dólar.
Os do Credit Suisse também destacaram o resultado
como positivo e seguem otimistas com o case de investimentos da companhia. Ressaltam que o período é sazonalmente tímido na frente operacional, mas este trimestre
foi claramente uma exceção, dadas as máximas recordes
das margens Ebitda de 8% e 12,3% para National Beef e
América do Sul.

Suplentes não param no IRB
Thaís Ricarte Peters, conselheira suplente do IRB, renunciou ao conselho de administração da empresa. Foi
eleita em 19 de setembro de 2019 para a suplência de Pedro Duarte Guimarães, que deixou a companhia em março
quando era o presidente interino do conselho.
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Investidor em bolsa é mais novo e de visão de longo prazo
Foco na
montagem de
carteira com
valores baixos

De julho de 2019 até abril
último dobrou o número de
CPFs que investem em bolsa
de valores. Nesse período, a
B3 avançou de um milhão
para dois milhões a quantidade de investidores pessoa
física de renda variável que
incluem ações FIIs, BDRs,
ETFs, etc. Esse crescimento representa uma mudança estrutural no mercado
de capitais brasileiro e para
entender quem é este novo
investidor, a B3 divulgou

um estudo que traça o perfil
da pessoa física que está na
Bolsa.
De forma geral, ele é mais
jovem, se preocupa em diversificar seus investimentos e começa a montar sua
carteira com valores baixos.
Além disso, tem demonstrado uma visão de longo prazo ao manter suas posições
mesmo no auge da volatilidade dos mercados.
O estudo elaborado pela
B3 traz dados demográficos,
como, por exemplo, a predominância das regiões Sudeste, Sul e Distrito Federal
com o maior número de investidores pessoas físicas no
país. Em relação ao volume
de recursos acumulados, em
março de 2017, os investidores pessoas físicas tinham
R$ 203 bilhões na B3 e hoje

o volume chega a quase R$
260 bilhões, um aumento de
30%.
Comportamento

Observando a evolução
do comportamento desse investidor ao longo do tempo,
é possível notar que a partir
de 2019 houve uma queda
no valor médio investido
pelas pessoas físicas, mostrando uma democratização
do mercado de capitais. Em
2011, 44% das pessoas físicas tinham carteiras com até
R$ 10 mil de saldo. Em março de 2020, esse percentual
já havia subido 10 pontos
percentuais, representando
54% do universo total de
CPFs que têm recursos na
B3. Outro dado que chama
a atenção: dos 223 mil in-

vestidores que entraram na
renda variável em março de
2020, 30% fez o primeiro
investimento com menos de
R$ 500.
“Há dois anos temos
acompanhado a entrada
constante da pessoa física
na renda variável, e estamos
desmistificando a história de
que as pessoas precisam de
muito dinheiro para investir.
As pessoas físicas estão cada
dia mais na renda variável e
os valores investidos não são
altos” afirma Felipe Paiva,
diretor de Relacionamento
com Clientes da B3. “Trazer
a pessoa física para a Bolsa,
contribui para que o mercado de capitais brasileiro seja
mais forte e resiliente e o
trabalho conjunto que vem
sendo feito pela B3 e pelos
agentes de mercado indicam

que estamos dando passos
importantes” reforça Tarcísio Morelli, diretor de Inteligência de Mercado da B3.
Faixa etária

Quando se trata de mudança geracional, o dado
que mais chama atenção é o
de jovens investindo na renda variável. A faixa etária de
25 a 39 anos teve uma evolução de 21 pontos percentuais
de 2017 para cá. A faixa que
antes representava 28% de
todas as pessoas físicas, hoje
representa 49%.
“Ainda é muito cedo para
concluirmos que esse movimento será contínuo, mas,
de qualquer forma, traz um
quadro positivo e sinais de
que talvez estejamos tendo
uma mudança geracional

quando falamos de investimentos no Brasil” afirma
Paiva.
Ao longo do tempo, os
investidores também estão
descobrindo novos produtos
como os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e
os Exchange-Traded Fund
(ETFs). Em 2016 havia uma
base de investidores bastante
concentrada em ações, já em
março de 2020 quase metade da base (46%) passa a ter
posição em mais de um produto de renda variável.
Além disso, as pessoas estão investindo em mais empresas, diversificando seus
portfolios de ações. Se em
2016 apenas 26% da base
tinha cinco ou mais empresas em carteira, esse número
subiu para quase metade da
base em 2020 (48%).

Empresa pode tomar emprestado até 30% da receita bruta anual
União dará
garantia de até
85% do valor
emprestado

Entrou em vigor a lei que
cria o Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). É uma linha
especial de crédito voltada
para os pequenos empreendimentos com receita bruta de até R$ 4,8 milhões ao
ano. A União fornecerá uma
garantia de até 85% do valor
emprestado, através do Fundo Garantidor de Operações
(FGO), informou nesta terça-feira a Agência Câmara.
A empresa tomadora do empréstimo deverá preservar os
empregos existentes desde a

data do contrato até 60 dias
após o recebimento da última parcela.
Administrado pelo Banco
do Brasil, o FGO assegura
crédito para capital de giro
e investimento a empreendedores individuais e a micro,
pequenas e médias empresas. A União aportará R$
15,9 bilhões no FGO para
garantir os empréstimos do
Pronampe.
A Lei 13.999/20 foi publicada na edição desta terça-feira do Diário Oficial
da União. A norma foi sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro com cinco vetos,
um deles sobre um capítulo
inteiro da nova lei.
Moratória
O capítulo vetado concedia uma minimoratória de
180 dias a empresas e pessoas físicas com dívidas parce-

ladas com a Receita Federal
ou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
O texto determinava que os
devedores poderiam quitar o
valor suspenso, ao final do
período, em uma única parcela, sem cobrança de juros
e multas, entre outras condições.
Em mensagem enviada ao
Congresso Nacional, Bolsonaro afirma que o veto é
necessário porque a medida
acarretaria renúncia de receita, sem o cancelamento
equivalente de outra despesa
obrigatória e sem estimativas de impacto orçamentário
e financeiro, como determina legislação fiscal.
O presidente também vetou o dispositivo que previa
carência de oito meses para
o pagamento dos empréstimos feitos pelos pequenos
empreendedores junto ao
Pronampe. A alegação foi de

que os bancos públicos que
concederão os financiamentos não teriam capacidade
de fornecer a carência, colocando em risco todo o programa.
Bolsonaro vetou ainda o
trecho que proibia os bancos
participantes do Pronampe de negar o empréstimo a
empresas com nome sujo em
bancos de dados, públicos
ou privados, ou com títulos
protestados. O presidente
alega que a medida contraria
os princípios da seletividade,
da liquidez e da diversificação de riscos “ao possibilitar
que empresas que se encontrem em situação irregular
perante os órgãos do Estado,
bem como de insolvência
iminente, tomem empréstimo, em potencial prejuízo
aos cofres públicos”.
Também afirma que o
dispositivo poderia levar os
bancos a direcionar parte das

operações de crédito para
clientes com dívidas no próprio banco.
Todos os vetos serão analisados agora pelo Congresso Nacional, que poderá
mantê-los ou derrubá-los,
restabelecendo a redação
aprovada pelos deputados e
senadores.
Condições
A nova lei tem origem em
um projeto de autoria do senador Jorginho Mello (PLSC), aprovado pela Câmara
dos Deputados em abril,
com relatoria da deputada
Joice Hasselmann (PSL-SP).
O objetivo da norma é garantir recursos para as empresas e manter empregos
durante o período de calamidade pública decorrente da
emergência do coronavírus.
Conforme a lei, cada empresa poderá tomar empres-

tado até 30% da sua receita
bruta anual calculada com
base no exercício de 2019.
Para empresas com menos
de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo
corresponderá a até 50% do
capital social ou a até 30%
da média do faturamento
mensal apurado desde o início das atividades, o que for
mais vantajoso. A taxa anual que poderá ser cobrada
no empréstimo será a Selic
(atualmente em 3%) mais
1,25% sobre o valor concedido. O prazo de pagamento
será de 36 meses.
Os recursos recebidos no
âmbito do Pronampe poderão ser usados para qualquer
atividade empresarial, como
investimentos e capital de
giro isolado ou associado,
sendo vedada a sua destinação para distribuição de
lucros e dividendos entre os
sócios.

ROCHA MIRANDA FILHOS S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 33.131.996/0001-23

Relatório da Administração: Srs. Acionistas; cumprindo disposição legal, apresentamos as Demonstrações referentes ao exercício de 2019. A Diretoria.
Balanço Patrimonial - Em R$
2019
2018
2019
2018
Ativo
9.726
10.097 Passivo
9.726
10.097
Ativo Circulante
6.960
7.396 Passivo Circulante
59
43
Disponivel
1.007
1.436 Impostos e Contribuições a Recolher
26
28
Caixa Geral
24
24 Contas a Pagar
3
3
Bancos conta Movimento
36
27 Adiantamento de Clientes
29
11
Aplicação Financeira Liquidez Imediata
947
1.385 Provisões de Férias e 13º Salario
1
1
Contas a Receber
5 Dividendos e Participações a Pagar
Clientes - Alugueis
5 Passivo Não-Circulante
2.245
1.875
Estoques
5.925
5.925
2.245
1.875
Imoveis a Comercializar
5.921
5.921 Crédito com Acionistas/Coligadas
7.422
8.178
Terrenos em Buzios
4
4 Patrimonio Liquido
9.400
9.400
Outros Créditos
29
30 Capital Social
(1.978)
(1.222)
Adiantamento a Terceiros
27
28 Lucro/Prejuízo do Período
Demonstração do Resultado do Exercício - Em R$
Empréstimos a Empregados
2
3
Ativo Não-Circulante
2.765
2.701
2019
2018
Ativo Realizável a Longo Prazo
352
259 Renda de Aluguéis
510
577
Depositos Judiciais s/ Processos
259
259 Receita Operacional Bruta
510
577
Mutuo c/ Coligadas
93
- Pis
(3)
(4)
Investimentos
2.409
2.432 Cofins
(15)
(17)
Participação em Coligadas
2.409
2.432 Deduções da Receita Bruta
(19)
(21)
Imobilizado
5
9 Receita Operacional Liquida
492
556
Imobilizados - Custo
166
166 Lucro Bruto
492
556
Depreciação Acumulada
(162)
(157) Despesas Gerais e Administrativas
(845)
(754)
Intangível
- Despesas/Receitas Financeiras
(209)
(242)
Intangível - Custo
12
12 Outras Receitas/Despesas Operacionais
(138)
(394)
Amortização Acumulada
(12)
(12) Despesas Operacionais
(1.192)
(1.389)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Prejuízo Operacional
(701)
(833)
em 31/12/2019 - Em R$
Prejuízo Antes do IRPJ e CSLL
(701)
(833)
Provisão CSLL
(21)
(25)
Capital
Lucros ou Prejuízos
(35)
(45)
Realizado
Acumulados
Total Provisão IRPJ
Histórico
(756)
(903)
Saldo em 31.12.2018
9.400
(1.222)
8.178 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercicio
(1,27)
(1,52)
Prejuízo Acumulado
(756)
(756) Lucro (Prejuízo) por Ação
13,68
15,08
Saldo em 31.12.2019
9.400
(1.978)
7.422 Valor Patrimonial da Ação

Demonstração do Fluxo de Caixa - Em R$
1 - Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
2019 2018
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
(756) (903)
Ajustes
Depreciação e Amortização
5
6
Resultado de Equivalência patrimonial
(23) (393)
Aumento/Redução de Contas a Receber
(5) (44)
Aumento/Redução de Outras Contas do Ativo
(431) (138)
Redução/Aumento de Fornecedores/Empregados/Administradores
(1)
1
Redução/Aumento de Impostos e Contribuições
(2)
1
Aumento/Redução de Outras Contas do Passivo
(739) (893)
(=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Operacional
(1.952) (2.363)
2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Contrato de Mútuo de Coligadas/Controladas
462
311
Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados
2
(=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento
462
312
4 - Caixa Gerado ou Consumido
(=)Variação no Disponível (1+2+3)
(1.490) (2.051)
5 - Saldo do Disponível no Início do Exercício
4.451 6.502
Saldo do Disponível no Final do Exercício (4+5)
2.961 4.451
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de Dezembro de 2019
1) Rocha Miranda Filhos S.A. Administração e Participações tem por objeto
social a administração de bens próprios e participação em outras sociedades. 2)
As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são: a) Os estoques
são avaliados pelo custo específico de aquisição; b) A depreciação é calculada
pelo método linear, pelas taxas permitidas pela legislação tributária; 3) A participação em Coligadas/Controladas refere-se à participação acionária de 40% na
Companhia Industrial Odeon, CNPJ 33.270.034/0001-55 representados por
1.200.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cujo Patrimônio
Líquido encontra-se assim representado:
Cia industrial odeon
31/12/2019
Capital social
6.650.000,00
Patrimônio líquido
6.021.651,09
4) O Capital Social totalmente integralizado é de R$9.400.000,00; sendo representado por 542.440 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Reconhecemos a exatidão das demonstrações acima. RJ, 31/12/2019. Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio - Diretor; Adenilson Salotto de Almeida - Contador - CRC/RJ 081.865/O-4 CPF 016.967.057-03

