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OPINIÃO
Após pandemia, trabalho terá 

atividades em horários distintos
Bayard Boiteux, página 2

Quase 18 milhões não 
trabalharam em maio 
por causa da pandemia
População fora da 
força de trabalho 
chega a 74,6 mi, ante 
84,4 mi ocupados

A Pnad Covid-19, realizada pelo 
IBGE, estimou em 84,4 milhões a 
população ocupada do país na se-
mana de 24 a 30 de maio. Entre 
esses, 8,8 milhões (ou 13,2% dos 
ocupados) trabalhavam remota-
mente.

No mesmo período, a população 
fora da força de trabalho (que não 
estava trabalhando nem procurava 
por trabalho) era de 74,6 milhões, 
dos quais 25,7 milhões (ou 34,4%) 
disseram que gostariam de traba-
lhar.

Desses, cerca de 17,7 milhões de 
pessoas não procuraram trabalho 
por causa da pandemia ou por não 
encontrarem uma ocupação na lo-
calidade em que moravam. Na pri-
meira semana analisada, esse con-
tingente chegava a 19,1 milhões de 
pessoas.

Entre os 84,4 milhões de traba-
lhadores estimados pela Pnad Co-
vid-19, 14,6 milhões (ou 17,2% 
da população ocupada) estavam 
afastados do trabalho devido ao 
isolamento social. Na primeira das 

quatro semanas cobertas, até ago-
ra, pela pesquisa, esse contingente 
era de 16,6 milhões (ou 19,8% dos 
ocupados). No período analisado, 
houve uma redução de 2 milhões 
de pessoas nessa condição.

STF quebra 
sigilo de 11 
parlamentares 
bolsonaristas

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) determinou a quebra dos si-
gilos fiscais e bancários de dez dep-
utados federais e um senador, todos 
apoiadores de Jair Bolsonaro. Entre 
eles, Carla Zambelli (PSL-SP), Bia 
Kicis (PSL-DF) e o senador Arolde 
de Oliveira. (PSC-RJ).

A medida foi tomada pelo minis-
tro Alexandre de Moraes no último 
dia 27, no âmbito do inquérito que 
apura o financiamento de atos anti-
democráticos, mas só foi divulgada 
nesta terça-feira.

A investigação foi aberta a 
pedido da Procuradoria-Geral da 
República. A PGR que considera 
que os investigados teriam agido 
em conjunto com parlamentares 
para “financiar e promover atos 
que se enquadram em práticas tipi-
ficadas como crime pela Lei de Se-
gurança Nacional”.

Também tiveram o sigilo queb-
rado os deputados federais Daniel 
Silveira (PSL-RJ), Junio do Amaral 
(PSL-MG), Otoni de Paula (PSC-
RJ), Caroline de Toni (PSL-SC), 
Alessandra da Silva Ribeiro (PSL-
MG), General Girão (PSL-RN), 
José Guilherme Negrão Peixoto 
(PSL-SP) e Aline Sleutjes (PSL-
PR).

Nesta segunda-feira, o Supremo 
havia determinado a prisão de seis 
ativistas que apoiam Bolsonaro por 
terem atirado fogos contra o prédio 
do STF e ameaçado os ministros.

Ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra no dia 27 de maio

Recomprar ações 
da Petrobras em 
NY custaria de 
US$ 7 a 17 bi

Quanto custaria recomprar as 
ações da Petrobras que são ne-
gociadas na Bolsa de Nova York 
(Nyse)? Esta é a provocativa per-
gunta feita pelo economista apo-
sentado da estatal Cláudio da Costa 
Oliveira. Em artigo no site da As-
sociação dos Engenheiros da Petro-
bras (Aepet), ele apresenta núme-
ros da companhia.

Em 31 de dezembro de 2019, 
o valor de mercado da Petrobras 
alcançou US$ 101,1 bilhões, se-
gundo a estatal, tendo sofrido ex-
pressivo crescimento em relação a 
2018 (US$ 80,9 bilhões). Em 13 de 
março de 2020, o valor de merca-
do caiu para US$ 43,14 bilhões, de 
acordo com cálculos de uma con-
sultoria.

As ações na Nyse representam 
17% do capital total (ações ordiná-
rias mais preferenciais) da Petro-
bras. Pela cotação em meados de 
março, isso representaria apenas 
US$ 7 bilhões. Se os papéis volta-
rem aos valores do final de 2019, 
seriam US$ 17 bilhões.

“Mas o que ocorreria com o va-
lor destas ações se o governo bra-
sileiro anunciasse sua intenção de 
comprá-las?”, questiona o econo-
mista. “Ao contrário do que muitos 
possam pensar, na minha opinião, 
os valores cairiam ainda mais. 
Ocorre que o mercado atribui valor 
às ações em função da perspectiva 
de recebimento de dividendos futu-
ros. O importante não é se a empre-
sa vai apresentar lucros ou fortes 
gerações de caixa. O que interessa 
é a expectativa de pagamento de 
dividendos”, arremata.

EUA: utilização 
da capacidade da 
indústria segue 
abaixo de 2008

A produção industrial total nos 
Estados Unidos aumentou 1,4% 
em maio, com muitas fábricas re-
tomando operações ao menos par-
cialmente após suspensões relacio-
nadas à Covid-19. Mesmo assim, a 
produção industrial total em maio 
ficou 15,4% abaixo do nível ante-
rior à pandemia, em fevereiro.

Com 92,6% da média de 2012, o 
nível da produção industrial total foi 
15,3% menor em maio do que no ano 
anterior. A utilização da capacidade 
para o setor industrial aumentou 0,8 
ponto percentual, para 64,8% em 
maio, uma taxa de 15 pontos percen-
tuais abaixo da média de longo prazo 
(1972–2019) e de 1,9 ponto percen-
tual abaixo do nível mínimo durante 
a Grande Recessão em 2007-2008.

A indústria manufatureira re-
gistrou alta de 3,8% em maio, mas 
ainda está 16,9% abaixo do nível 
de fevereiro. O índice de fabricação 
de bens duráveis aumentou 5,8% 
em maio; o ganho mais considerá-
vel entre seus componentes foi para 
veículos e peças, onde a produção 
aumentou substancialmente, mas 
também permaneceu mais de 60% 
abaixo do nível de fevereiro.

O índice de não duráveis subiu 
2,1%, com avanços de cerca de 
10% ou mais nas fábricas de têx-
teis e produtos, vestuário e couro, 
impressão e suporte e produtos de 
plástico e borracha.

Retomada da 
economia deve  
vir através do  
setor de serviços

Setores mais tradicionais, de 
baixa tecnologia, devem ser prota-
gonistas no retorno das atividades, 
avalia Franklin Lacerda, diretor 
de Estudos da Análise Econômica 
Consultoria e mestre em Economia 
Política pela PUC-SP, para quem “a 
retomada deve vir do setor de ser-
viços”. Segundo ele, “os serviços 
no Brasil representam mais de 70% 
de toda a produção nacional. Con-
tudo, estamos falando de serviços 
de baixo teor tecnológico, como 
restaurantes, padarias e afins”.

Para o especialista, a retomada 
virá de setores mais tradicionais, 
por meio da contratação de mão de 
obra menos qualificada. Contudo, 
com o intensificado uso de tecnolo-
gias da informação e comunicação 
(TICs), muitas empresas vivencia-
ram um crescimento significativo, 
gerando emprego e renda – haja 
vista a atual demanda por serviços 
como Zoom, Netflix, Mercado Li-
vre, iFood e afins.

“A dúvida que emerge é, portan-
to, qual a capacidade dessas em-
presas do ramo da tecnologia e da 
comunicação de puxarem o cresci-
mento brasileiro. Para responder, 
precisamos analisar nossas limita-
ções de infraestrutura. Há espaço 
para ampla transformação digital 
de diversos setores tradicionais e, 
inclusive, do setor público. O im-
pacto pode ser enorme”, aponta o 
economista.
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O mundo humano e o mundo neoliberal: tempos trágicos A pandemia  
e as novas formas  
de gestão

A pandemia tem trazido quase que diariamente 
novas lições, sobretudo para os que querem 
aprender. O novo aprendizado nasce de um maior 
conhecimento interno que proporciona a descoberta 
de novos encantos da vida, que começaram a vir à 
tona no isolamento e estão nos mostrando novos 
caminhos. Eles trabalham outras aptidões nossas 
que estavam adormecidas e que hoje nos ajudam a 
superar inclusive a grave crise econômica, que ainda 
vai nos afetar mais. Descobrimos que sabemos fazer 
uma série de outras atividades e que são muito mais 
prazerosas e nos ajudam a ser mais felizes.

Um dos itens que deverá mudar é a jornada de 
trabalho. Não é o número de horas que as pessoas 
permanecem nas empresas que define a produtividade 
e a qualidade do trabalho. Fora que teremos que 
evitar ainda durante algum tempo aglomerações em 
transportes públicos, que já voltaram a acontecer.

O conceito deverá ser de delegar atividades em 
horários distintos para fazer fluir os deslocamentos. 
E reduzir a quantidade de horas e fazer com que as 
pessoas consigam trabalhar sem pressão, respeitando 
o tempo de cada um. É preciso sobretudo aprender 
a falar com os colaboradores, com serenidade e 
gentileza para fazer do ambiente de trabalho algo 
respirável e que nos encante. O trabalho não pode 
ser uma obrigação, precisa nos encantar e para tal 
as chefias precisam ser treinadas para gerir equipes 
com amor e inspiração. E sobretudo respeito pelo 
próximo, lembrando que qualquer atividade é 
fundamental se desenvolvida num contexto de 
conjunto.

O homeoffice, que passou a ser uma solução para 
muitos, precisa ser melhor regulamentado. Ninguém 
pode trabalhar ou ficar à disposição 24 horas. 
Temos nossas famílias, nossos afazeres hoje bem 
maiores que devem ser respeitados. Não podemos 
achar que a qualquer momento do dia podemos 
fazer solicitações. Temos que criar limitações com 
horários e fundamentos do que é ou não nosso 
trabalho.

O turismo vai devagar buscando novos rumos, 
para sua sobrevivência. A utilização dos canais 
digitais passou a ser uma das poucas saídas para 
tentarmos manter nossas empresas vivas. Ocorre 
que ainda existe um contingente que desconhece o 
papel das redes sociais como Instagram e Facebook, 
a construção de sites, o impulsionamento de 
publicações e a segmentação de mercado.

Assim, é o momento de treinar nossos 
colaboradores com paciência e a arte de mostrar 
a cada um deles não só como utilizar novas 
ferramentas mas como cada uma delas pode ajudar 
no incremento das vendas e na consultoria online 
que pode ser dada, por exemplo por agentes de 
viagens, hoteleiros e organizadores de eventos nas 
diversas atividades que desempenham. Não é apenas 
implantar novas tecnologias pois se desconhecidas 
ou não entendidas não terão serventia.

Por outro lado, os protocolos de segurança, 
tanto para o turista, como para o prestador de 
serviço merecem programas de qualificação, pois 
os consumidores vão buscar muitas informações a 
respeito. Aqueles que têm consciência coletiva e que 
seguem as notícias das providências que o mundo 
vem tomando, terão que ser muito bem esclarecidos 
e sabemos que hoje fronteiras estão sendo fechadas 
para o Brasil pelo significativo aumento de casos, 
embora tenhamos também muitas recuperações. O 
turismo receptivo será o mais afetado, pois as pessoas 
mundo afora veem confusão e falta de coordenação 
muitas vezes nas tomadas de decisões.

O novo modelo que ainda vai ser aperfeiçoado, 
terá um modus operandi bem diferente do que vimos 
até agora e estará sujeito a mudanças contínuas 
para aperfeiçoamento e busca de soluções rápidas. 
Flexibilidade é e será a palavra-chave da nova 
gestão administrativa e busca de recolocação para 
um grande contingente que perdeu seus empregos no 
turismo. A nova forma de administrar vai depender 
de cada um de nós em formar um novo conceito de 
harmonia e felicidade nos ambientes de trabalho. 

q Bayard Do Coutto Boiteux
Professor universitário, trabalha voluntariamente no 

Instituto Preservale e na Associação dos Embaixadores 
de Turismo do RJ.

Planejando a retomada e se adequando ao ‘Novo Normal’

Um marco no processo de 
tomada de poder pela banca e 
pelo neoliberalismo são as cri-
ses do petróleo. É importante, 
pelo significado dos combustí-
veis fósseis, nos determos um 
pouco na análise dessas “cri-
ses”.

A energia que deu protago-
nismo à Inglaterra na I Revo-
lução Industrial foi o carvão. 
Mas, a partir do fim do século 
XIX e crescentemente, o petró-
leo, pela densidade energética, 
pela facilidade de transporte e 
manuseio, pelo baixo custo de 
obtenção, passou a dominar a 
sociedade em todos os aspectos.

Hoje, malgrado toda trans-
formação decorrente das apli-
cações da teoria da informação, 
ainda está no petróleo tudo que 
é indispensável para a vida con-
temporânea. Olhe seu celular, 
sua roupa, sua comida e verá 
um tanto de petróleo. Do ali-
mento ao remédio, da constru-
ção civil às viagens espaciais, 
da comunicação virtual ao la-
zer, em tudo há petróleo.

Entramos então na expressão 
econômica que se verá redu-
zida, com o neoliberalismo, à 
meramente financeira. Obser-
vem que os fundadores e seus 
continuadores no Clube Mont 
Pèlerin reduziram às finanças a 
economia, a tal ponto que pro-
fessores ingleses e estaduniden-
ses reclamaram publicamente 
dos programas adotados por 
suas universidades.

Mas é importante assinalar 
um aspecto da invasão ou da 
revolução cultural neoliberal: 
a corrupção. Detendo o contro-
le de fundações e instituições 
financiadoras de projetos aca-
dêmicos e pesquisas científicas 
e sociais, apenas há recursos 
para desenvolver teses, temas 
e conclusões que estejam afina-
dos com os ideais e os produ-
tos financeiros. Isto se constata 
facilmente com o rol de teses 
de doutoramento, de pesquisas 
universitárias e de laboratórios.

A primeira corrupção é a da 
mente, e tão melhor executada 
quanto menos a vítima dela se 
der conta e mais ficar convicta.

Estudando a expressão mili-
tar do poder, vemos a extraordi-

nária transformação ocorrida na 
América Latina, onde o nacio-
nalismo de governos eleitos ou 
estabelecidos por golpes, entre 
1950 e 1980, transformam-se 
em privatistas e alienadores da 
soberania nacional após 1990.

Como sempre se encontram 
exceções. Daremos apenas al-
guns exemplos de militares na-
cionalistas, à direita e à esquer-
da: 1951, Guatemala, Jacobo 
Arbens; 1965, República Do-
minicana, Francisco Camaño; 
1968, Panamá, Omar Torrijos; 
1968, Peru, Juan Velasco Al-
varado; 1969, Brasil, Emílio 
Médici; 1970, Bolívia, Juan 
José Torres; 1971, Uruguai, 
Líber Seregni; 1972, Equador, 
Guillermo Rodríguez Lara; 
1974, Brasil, Ernesto Geisel. 
No Equador, juntas militares 
que governaram em períodos 
distintos (1963 e 1976) o país 
promoveram a reforma agrária 
e a nacionalização do petróleo.

Voltemos ao petróleo. As 
tensões no Oriente Médio, com 
a criação do Estado de Israel, 
provocaram diversas conflagra-
ções, onde o petróleo desempe-
nhou papel de pressão para os 
países importadores. As gran-
des reservas na península arábi-
ca, no Irã, no Iraque, exploradas 
por empresas privadas e estatais 
estadunidenses e europeias, fi-
zeram o preço do óleo cru man-
ter-se praticamente estável (em 
moeda de hoje cerca de US$ 
15/barril), por muitas décadas, 
atravessando as guerras, e fa-
cilitando o grande crescimento 
dos países industrializados.

Em janeiro de 1968, é consti-
tuída, com adesão de 11 países 
e sede no Kuwait, a Organiza-
ção dos Países Árabes Expor-
tadores de Petróleo (Opaep), 
seguindo a Organização dos Pa-
íses Exportadores de Petróleo 
(Opep), de 1960, com sede em 
Viena, composta inicialmen-
te pela Venezuela e os árabes: 
Irã, Iraque, Kuwait e Arábia 
Saudita. As guerras, a fabulosa 
apropriação da renda petrolei-
ra pelos países consumidores, 
os interesses financistas e do 
ocidente atlântico em viabilizar 
as caras descobertas no Mar do 
Norte se conjugaram para os 

dois choques de petróleo (1973 
e 1979), elevando seu preço 
para, em moeda de hoje, cerca 
de US$ 100/barril.

Como fica evidente, foi um 
grande baque para a produção 
industrial, que ainda sofreu a de-
núncia unilateral dos EUA dos 
acordos de Bretton Woods e a su-
bida das taxas de juros, pelo Fed 
(Sistema de Reserva Federal), de 
12,88% ao ano, em 1979, para 
20,18% a.a., em 1980.

Assim enfraquecido, a déca-
da de 1980 desbanca o capita-
lismo industrial e, com as desre-
gulações da Thatcher e Reagan, 
o financismo assume o poder. 
Em 1991, acaba a URSS, epíto-
me do industrialismo, e surgem 
novos países de seu estilhaça-
mento, muitos semelhantes a 
condomínios de exploração de 
recursos naturais por grupos es-
trangeiros que a nações de fato.

O Estado-nação e a indústria, 
tão centrais na era dos Trinta 
Gloriosos, tornaram-se sinôni-
mo de atraso, com os grupos 
sociais a eles vinculados, ou 
seja, toda a população, devendo 
aceitar a subjugação a um po-
der financeiro distante e hostil 
ao chão que se pisava e à coleti-
vidade a que se pertencia. O de-
senraizamento, essência do glo-
balismo, tornou-se a condição 
anti-humana da era neoliberal.

Vejamos então o que ocorre-
rá com o mundo e o Brasil após 
1990, sob o domínio neoliberal 
rentista. As primeiras medidas 
lembram a clássica distopia 
escrita em 1949 por George 
Orwell, 1984; uma reescrita da 
história e um novo significado 
para as palavras. As farsas, as 
fraudes, a deturpação da rea-
lidade são moedas comuns do 
neoliberalismo. Caso contrário 
quem, em sã consciência e co-
nhecimento, aceitaria pagar por 
um papel que representa rigoro-
samente nada, que são os deri-
vativos, o mais volumoso título 
negociado no “mercado”?

Perdeu-se inteiramente o sig-
nificado original dos derivados, 
o “hedge”, para ser apenas um 
papel sem lastro que se espe-
cula no “mercado”. Também 
o “mercado” não é um palco 
isento de batalha, os valores 

são permanentemente ali mani-
pulados para a concentração de 
renda.

Todos os valores que sustenta-
vam o psicossocial ruem. As reli-
giões neopentecostais ficam muito 
à vontade para cobrar por milagres 
semanais. As comunicações “fake” 
inundam as redes sociais. Na ex-
pressão política, os partidos com 
designação comunista aprovam 
projetos que favorecem a mani-
pulação dos mercados pelo capital 
financeiro, os partidos do trabalho 
e dos trabalhadores aprovam o fim 
de direitos trabalhistas e da previ-
dência social.

A pandemia não é um desafio 
para os Estados desenvolverem 
estratégias de proteção da po-
pulação, mas um novo elemen-
to para ser especulado no mer-
cado. Trilhões de reais já foram 
transferidos pelo Banco Central 
do Brasil para alguns bancos 
escolhidos, enquanto se perdem 
em burocracias e dificuldades 
operacionais os R$ 600 que por 
três meses desempregados e ca-
rentes crônicos podem receber. 
Prova insofismável do caráter 
neoliberal do governo.

E a pandemia do coronavírus 
é muito bem-vinda pelos neo-
liberais. Um dos grandes pro-
blemas com que a concentração 
de renda se defronta é a pressão 
demográfica. Um vírus possante, 
deixado à solta, é uma despesa 
a menos com o assassinato de 
multidões. Também, a pretexto 
de dificuldades orçamentárias, 
cujo maior item de despesas são 
juros e um tipo de amortização, 
todos os partidos e governadores 
e prefeitos no Brasil aprovam o 
congelamento dos salários dos 
funcionários públicos civis até o 
fim de 2021.

Este é o mundo neoliberal. 
Ainda será possível um mundo 
humano?

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência Política 

pela Universidade Federal 
Fluminense.

q Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Em primeiro lugar, já peço 
desculpas por começar esse tex-
to falando de algo em que não 
acredito. “Novo Normal”, sé-
rio, o que há de novo aqui? Que 
canais digitais são cada vez 
mais relevantes e que quem não 
se adaptar não sobrevive? Que 
as empresas com melhor capa-
cidade de planejamento, adap-
tação e execução se sobressaem 
e têm mais chance de sucesso? 
Que a ênfase de qualquer em-
presário e empresa deva estar 
no cliente e em suas necessi-
dades, bem como na mudança 
e evolução das mesmas e na 
forma pela qual ele se relaciona 
com sua marca?

Nada disso é novo. Só fo-
mos expostos a um ambiente 
catalisador, onde não foi mais 
possível ignorar essas verdades 
e/ou postergá-las para o futuro. 
Quem assistiu ao filme Ma-
trix vai se lembrar da famosa 

cena da pílula vermelha. Vejo o 
mesmo aqui. É como se todos 
os empresários e negócios que 
estavam dormindo em seus ca-
sulos tivessem tomado a pílula 
vermelha e agora acordassem 
em um mundo novo, que não 
reconhecem.

E agora, como se adequar a 
esse mundo de forma rápida?

O primeiro passo é, como no 
filme, ajustar o mindset e o mo-
delo de trabalho do seu negócio 
dando prioridade a mentalidade 
ágil, adaptativa e baseada em 
ações versus pesquisa e teste 
versus análise.

O segundo passo é repensar 
seu capital humano e forma de 
trabalho. Novas ferramentas, 
métodos, processos e compe-
tências se farão necessárias 
para se adequar aos novos mo-
delos de negócio e de operação.

O terceiro passo é acelerar 
sua estratégia digital. Ênfase 

redobrada no desenvolvimen-
to e adoção de competências e 
capacidades para explorar o de-
senvolvimento de canais digi-
tais e utilizar dados como fonte 
de identificação de tendências e 
sinais de recuperação e cresci-
mento.

O quarto passo é desenvolver 
um playbook de seu propósito 
para com seus clientes. Se o 
mundo mudou, as expectativas 
deles também. Com isso, você 
precisa revisitar o seu propósi-
to e ajustar a forma pela qual 
gera e entrega valor para o seu 
cliente a partir de experiências 
adequadas.

O quinto passo é criar um 
ecossistema de negócios adap-
tável. Mais do que nunca, vi-
mos que flexibilidade e adap-
tabilidade são as vezes mais 
importantes do que eficiência. 
Revisar seus relacionamentos 
com fornecedores, parceiros, 

clientes e diversos agentes da 
sua rede de valor será funda-
mental para permitir uma rápi-
da recuperação e correções de 
curso que se fizerem necessá-
rias.

Vale lembrar que, todas essas 
novas competências não substi-
tuem as já tradicionais necessi-
dades de planejamento, priori-
zação e gestão de execução, são 
comuns a todos os negócios de 
alta performance.

Como na Matrix, são no-
vos programas de treinamento 
para os quais necessitamos do 
“upload”. Entretanto, no final 
do dia, são mais ferramentas 
para que tenhamos sucesso no 
mundo em que vivemos. Bem-
-vindo ao mundo “pós pílula 
vermelha”!

q Julian Tonioli
Engenheiro, é sócio-fundador da 

Auddas.
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A volta dos que nunca 
deveriam ter vindo

Se Abraham Weintraub deixasse o Ministério da Edu-
cação hoje, ninguém da área sentiria falta. Ele comandou 
o que talvez tenha sido o mais desastrado Enem, com 
erros na correção das provas e – robustas – suspeitas de 
quebra de sigilo; a CGU condenou licitação do FNDE 
(autarquia subordinada ao MEC) para compra bilionária 
de computadores para escolas – uma escola em Minas 
com 255 alunos receberia 30 mil notebooks; o Ministério 
não conseguiu dar andamento a qualquer projeto; nem 
mesmo as pautas fundamentalistas andaram; na pan-
demia, foi obrigado a recuar na manutenção da data do 
Enem e não sabe o que fazer com o Sisu.

Como já dito nesta coluna, Weintraub não está no 
Ministério para emplacar pautas, mas sim para espalhar 
confusão. Como a assistente de palco que distrai o pú-
blico enquanto o mágico – no caso, a equipe econômica 
– faz o truque.

Não deixaria de ser curioso que tal personagem fosse 
o pivô de uma crise institucional. É preciso firmeza, 
mas temperada com habilidade, para que a sociedade dê 
a Weintraub o destino que merece na história. Com H 
minúsculo.

Personalidades nordestinas
Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, será tema do 

primeiro programa sobre “Grandes Personalidades do 
Nordeste”, da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Em 
um espaço de discussão digital, a programação conta 
com sete edições, que irão ao ar toda quinta-feira, a partir 
desta (18), às 17h, pelo perfil do Instagram @FundajO-
ficial.

Burros em pouco tempo
Utensílios domésticos inteligentes e conectados po-

dem ser um problema para o consumidor se os fabrican-
tes não garantirem atualização dos programas. O risco 
é tanto de pagar mais por um produto que ficará logo 
obsoleto quanto de segurança, por ataques hackers.

A organização britânica Which? Perguntou a alguns 
fabricantes qual a garantia de atualização. Apenas a 
Miele deu uma resposta concreta: 10 anos. Outros foram 
vagos: a Samsung falou em um mínimo de 2 anos; a 
Beko disse um máximo de 10; BSH (que fabrica as mar-
cas Bosch, Neff and Siemens) falou em “tempo de vida 
útil do produto” (eu tenho uma geladeira que já passou 
de 30 anos).

Obstáculos
Pesquisa realizada pela agência de marketing jurídico 

Tá Ligado revelou que 71,7% dos escritórios de advoca-
cia do país não têm planos de marketing, nem de curto 
prazo. Seis em cada dez (62,5%) representantes de 80 
escritórios de todo o país, a maioria de grande e médio 
portes, apontaram a captação de clientes como o maior 
desafio do trabalho em home office.

Antecipar
Deixar para recrutar apenas quando já é necessário 

contratar é a realidade das empresas brasileiras. Afinal, 
não há sentido em abrir processos seletivos se não há 
oportunidades disponíveis, correto? Tiago Yonamine, 
especialista em recrutamento e CEO do trampos.co, dis-
corda do senso comum.

Para minimizar os problemas gerados por seleções 
feitas às pressas, o conceito de recrutamento contínuo 
vem ganhando força. “Os empreendedores nunca sabem 
quando um colaborador vai pedir desligamento, quando 
entrará um projeto provisório e até mesmo quando pre-
cisarão implementar novas áreas na empresa. Por isso, 
conhecer novos profissionais pode encurtar caminhos e 
evitar prejuízos até financeiros a longo prazo, além de 
manter-se atualizado de como estão os profissionais dis-
poníveis no mercado”, explica Tiago.

Vidas adiadas
A UFRJ, paralisada desde 13 de março, avisou que 

só retomará aulas presenciais quando houver vacina ou 
remédio para Covid e que vai discutir possibilidade de 
retorno remoto. A Aids foi detectada em 1981 e após 39 
anos não foi descoberta vacina. A UFRJ adiará as aulas 
eternamente?

Rápidas
No último dia 9, a Rede D’Or a emergência do Glória 

D’Or, hospital construído nas históricas instalações da 
Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Com ca-
pacidade para 20 mil atendimentos mensais, é a maior 
do grupo no estado. O investimento total é de R$ 300 
milhões *** A PwC Brasil promove o webcast “Riscos 
e transformação digital dos controles internos, o mun-
do pós-pandemia”, nesta quarta-feira, às 17h, em bit.
ly/3fd2Ix4 *** Até o dia 20, o influenciador e RP Alan 
Victor apresenta a live “Semana das Mulheres” com jor-
nalistas, atrizes, cantoras e formadoras de opinião, no In-
stagram @riofaciloficial, a partir de 18h.

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

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária. Convocamos os acio-
nistas da XP Controle Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 24 de junho de 
2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av. Ataulfo de Pai-
va, nº 153, Sala 201, Leblon, CEP 22440-032, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
a fim de ratificar a permuta de ações de emissão da Companhia. Os acionistas po-
derão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de 
representação, outorgado na forma do parágrafo 1°, do Art. 126 da Lei das Socieda-
des por Ações. Rio de Janeiro, 16 de junho de 2020. XP Controle Participações S.A.

PETRA GOLD SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. / CNPJ/MF 25.243.894/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
próximo dia 24 de junho de 2020, às 7:00 horas em sua sede social na situada na Praça Floriano, 55, sala 1004, 
Centro da Cidade do Rio de Janeiro para apreciar os seguintes itens propostos pela atual Diretoria: 1. Apreciação 
das contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019; 2. Destituição de Diretor; 3. Alteração do artigo 16 do Estatuto social; e 4. Consolidação do Estatuto Social. 
Para tomar parte e/ou votar na Assembleia Geral, o acionista deve provar a sua qualidade como tal apresentando, 
enviando com até 02 (dois) dias de antecedência da data da respectiva Assembleia Geral, o seu documento de 
identidade, para a sede da Companhia, através do e-mail: nanceiro@petragold.com.br. Os acionistas 
representados por procuradores deverão exibir as procurações e seus documentos de identidade até o mesmo 
momento e pelo mesmo procedimento. Os originais dos documentos antes mencionados deverão ser exibidos à 
Companhia até 30 minutos antes da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral. 

Eduardo Monteiro Wanderley - Diretor Presidente

Coronavírus: relaxamento manterá 
Brasil nas atuais taxas de contágio
19 das 27 
unidades 
federativas estão 
na zona amarela, 
de médio risco

As medidas de relaxa-
mento ou reforço do isola-
mento social que estão sen-
do adotadas por diferentes 
estados devem contribuir 
para a manutenção das atu-
ais taxas de contágio no país 
nas próximas semanas. A 
projeção tem por base es-
tudo da consultoria Bain & 
Company, que classifica o 
risco de cada estado ante a 
pandemia como baixo (ver-
de), médio (amarelo) ou alto 
(vermelho), levando em con-
ta a taxa de contágio (R0) e a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI destinados à Covid. Es-
sas duas métricas são impor-
tantes: hoje, elas são as mais 
usadas pelos governos esta-
duais para tomar decisões 
de flexibilização ou reforço 
das medidas de isolamento 
social.

Nas últimas semanas, es-
tados até então considerados 
como baixo risco (verde), 
como Tocantins e Goiás, ti-
veram uma piora e hoje se 
encontram na zona de Mé-
dio risco (amarela). De for-
ma similar, estados antes 
na zona vermelha, de Alto 
risco, como Ceará e Pará, 
apresentaram melhoras con-
sideráveis nos dois indicado-

res e estão na faixa de médio 
risco. Hoje, 19 das 27 UFs já 
convergiram para esta cha-
mada zona amarela - de mé-
dio risco.

O que explica esse movi-
mento é a busca pelo equi-
líbrio entre as medidas de 
abertura e restrição e entre 
o contágio e a capacidade 
hospitalar, de forma a atin-
gir uma situação mais ba-
lanceada do ponto de vista 
econômico e epidemiológi-
co.  Esses resultados fazem 
parte de um projeto em an-
damento e periodicamen-
te atualizado. No relatório 
anterior da Covid-19 Fact 
Based, que serviu de base 
para este, a Bain & Com-
pany já havia ressaltado as-
pectos importantes da covid 
no país.

Segundo a análise divul-
gada em 28 de maio, é mui-
to claro que, no Brasil (bem 
como em outros países da 
América do Sul), o corona-
vírus possui uma curva de 
contaminação diferente da 
registrada em outros países 
da Ásia e da Europa. Nessas 
regiões, o pico foi atingido 
entre 15 e 30 dias após a 
adoção de medidas de isola-
mento social e a regressão da 
doença ocorreu após mais 30 
a 50 dias.

Isso ocorreu, de acordo 
com o levantamento, por 
uma série de razões, como 
perfis demográficos favorá-
veis e menor uso de trans-
porte público (Áustria e 
Suíça); uso disseminado de 
tecnologias para testes, iden-
tificação rápida e isolamento 
de pessoas doentes (Coreia 

do Sul e Hong Kong); e me-
didas rígidas de restrição de 
movimentação (acima de 
70% de queda na mobilida-
de) durante um longo perío-
do, casos da Itália e de Nova 
Iorque.

Em média as áreas de 
maior risco no país são as 
mais densas, o que torna 
desafiador manter baixo 
os índices de contamina-
ção. Fatores demográficos, 
como alto uso de transporte 
público e número de habi-
tantes por domicílio aju-
dam a explicar este cenário.

Indicadores do Brasil re-
lacionados à Covid-19 de-
monstram que o País também 
não tem testado de forma 
suficiente a sua população, 
gerando um atraso crítico 
nos números e entendimen-
to da situação no combate 
à doença. O País tem apre-
sentado um dos piores níveis 
de testes em todo o mundo, 
já que a testagem acontece 
em cerca de duas pessoas 
para cada caso confirmado. 
O número mais amplamente 
considerado como mínimo 
para se atingir uma testagem 
adequada seria de 10 para 1, 
sendo que outros países têm 
números muito acima desta 
barra, como Coréia do Sul 
(86 para 1), Dinamarca (60 
para 1) e até mesmo a Itália 
(hoje já em 18 para 1).

Testes

Outro ponto é que devido 
à falta de disponibilidade de 
testes, o Brasil tem priori-
zado pessoas com sintomas 
graves e assim, o número 

total de casos confirmados 
torna-se altamente subesti-
mado, com atraso nas noti-
ficações de mortes pela Co-
vid-19.

Ainda que o Brasil não te-
nha necessariamente atingi-
do o pico da contaminação, a 
velocidade de propagação da 
doença nas capitais e regiões 
metropolitanas dos Estados 
do Norte, Nordeste e Sudes-
te contribui para o atingi-
mento um nível estimado de 
exposição (e provavelmente 
imunidade) na população 
que pode começar a contri-
buir para desaceleração da 
doença.

As origens de uma nova 
alta nas infecções pelo co-
ronavírus em Pequim não 
são certas, disseram au-
toridades da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
nessa segunda-feira, des-
crevendo como “hipótese” 
a alegação de que poderia 
ter sido causada por impor-
tações ou empacotamento 
de salmão.

Vários distritos da capital 
chinesa instalaram postos de 
verificação, fecharam esco-
las e determinaram que as 
pessoas fossem testadas para 
o novo coronavírus, após o 
aumento inesperado nos ca-
sos da doença relacionado 
ao maior mercado atacadista 
de alimentos da Ásia. Jor-
nais estatais informaram que 
o vírus foi descoberto em tá-
buas usadas para cortar sal-
mão importado no mercado 
de Xinfadi, em Pequim, em 
meio a preocupações sobre 
uma segunda onda da pande-
mia na China.

Agropecuária deve fechar 2020 faturando R$ 703,8 bilhões
O Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abas-
tecimento informou que 
o valor bruto da produ-
ção agropecuária (VBP) 
deve registrar, em 2020, 
crescimento de 8,5% na 
comparação com 2019, 
e chegar a R$ 703,8 bi-
lhões. De acordo com o 
coordenador-geral de 
Avaliação de Políticas e 
Informação da Secreta-
ria de Política Agrícola 
do Mapa, José Garcia 
Gasques, o resultado re-
corde foi obtido graças 
à safra de grãos, esti-
mada em 250,5 milhões 
de toneladas, bem como 
aos preços agrícolas e 
ao “desempenho favorá-
vel de algumas lavouras, 
como o café e a cana-de-
açúcar”.

As lavouras registra-
ram alta de 11%, com R$ 
469,8 bilhões. Já a pe-
cuária cresceu 3,9% no 
ano, chegando a R$ 234 
bilhões em 2020. Tam-
bém apresentaram “for-
tes elevações” os preços 

do milho (19,7%), soja 
(11,8%) e o café arábica 
(20,4%). Café, milho e 
soja representam 57,8% 
do valor bruto das lavou-
ras.

Segundo a Conab, as 
exportações acumula-
das de soja, de janeiro a 
maio, bateram recorde 
para o período, chegando 
a 48 milhões de toneladas. 
“Outros produtos, como 
laranja, arroz, feijão, to-
mate e trigo, experimen-
tam aumentos de preços 
nesse período, porém a 
fonte dessas altas está li-
gada ao mercado inter-
no”, informou, em nota.

Dólar

Outro fator favorável 
para o setor foi a alta do 
dólar, que acabou por co-
locar os preços domésticos 
“em patamares elevados”. 
De acordo com a pasta, 
o mercado internacional 
tem refletido também na 
pecuária, elevando os pre-
ços de carnes bovina e su-

ína, na comparação com o 
ano passado.

O VBP é atualizado 
mensalmente. Seu cálculo 
é efetuado para os estados 
e regiões brasileiras, com 
dados de 21 produtos de 
lavouras e cinco ativida-
des da pecuária. O índice 
é obtido pela multiplica-
ção da quantidade produ-
zida pelo preço recebido 
pelo produtor.

De acordo com o levan-

tamento, um “grupo re-
duzido de produtos” está 
com desempenho “pouco 
favorável” – caso da bana-
na, da batata-inglesa, uva, 
carne de frango e leite.

“Entre estes, o leite é o 
único que tem sido men-
cionado como um dos 
que está sendo afetado 
pela pandemia do novo 
coronavírus (covid-19)”, 
explica o coordenador do 
Ministério.

Valor bruto da produção pode crescer 8,5%

OSupremo Tribunal Fe-
deral (STF) já formou 
maioria para negar 

ao habeas corpus ingressa-
do pelo ministro da Justiça, 
André Mendonça, para reti-
rar o ministro da Educação 
Abraham Weintraub, do rol 
de investigados do inquérito 
das fake news, que investiga a 
divulgação de notícias falsas e 
ameaças a integrantes da corte, 
chegando a defender a prisão 
dos “vagabundos” do STF.  O 
pedido chamou atenção pelo 
seu ineditismo, por se tratar 
de uma ação de um advogado 
no comando do Ministério da 
Justiça, atribuição própria  da 
Advocacia Geral da União 
(AGU). O ministro  Alexandre 
de Moraes se declarou impedi-
do de julgar o habeas corpus.
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As vidas dos negros  
têm importância

– A campanha Black Lives Matter, criada após o assas-
sinato brutal de Eric Garner (New York, julho de 2014) e 
reiterada agora com o assassinato de George Floyd (Min-
neapolis/Minnesota/ “L’Étoile du Nord”, 2020), dois ho-
mens afro-americanos, mortos em consequência de força 
excessiva e descaso por policiais brancos, é também um 
slogan empregado em protestos contra a brutalidade poli-
cial nos Estados Unidos e ao redor do mundo, associado 
ao apelo de Gardner e Floyd ante os seus algozes: “I can’t 
breath” (não consigo respirar).

– O que eu tenho a ver com isso? Problema deles? Só? 
Em 15 de junho de 2020, seis ônibus foram incendiados e 
outros dois ônibus foram depredados, na revolta popular 
que se seguiu ao assassinato, a tiros, do jovem negro bra-
sileiro Guilherme (15 anos), na comunidade Vila Clara, 
Zona Sul de São Paulo, por policiais militares. O porta-
-voz da PMSP, cel. Álvaro Camilo, contrariando depoi-
mentos de moradores, afirmou que “não há indicativos de 
que policiais militares estejam envolvidos no crime, mas 
que nenhuma hipótese está descartada.” O simples fato da 
“hipótese” não estar descartada já é estarrecedor.

Secretário do Tesouro sai, mas política fica
O Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, anunciou 

a sua saída do governo. Em mais uma atitude profilática 
em defesa de uma biografia, em entrevista à CNN, em 15 
de junho, disse que os ganhos com as reservas, auferidos 
com a variação cambial e com a diferença entre as ta-
xas de juros recebidas (do Tesouro norte-americano, entre 
zero e 0,25% a.a.) negativas quando a inflação supera es-
tes números e as taxas pagas (aos investidores e especula-
dores), significando na prática uma inversão incomum no 
custo de carregamento das reservas (que se transformam 
em “ganhos de carregamento”, portanto), serão utilizados 
no pagamento de gastos públicos. Quanto? O secretário 
demissionário não sabe. Compete ao Banco Central dizer. 
Mais uma vez, reservas acumuladas no período anterior 
a esta gestão salvam as hemorroidas do sr. presidente da 
República (desculpem o uso da linguagem do próprio).

Para empresas e executivos: Bóra, Durban!
Entre diversos estatutos éticos, referências para orien-

tar ações governamentais ou empresariais já escritos, está 
a Declaração de Durban, que leva o nome da cidade da 
África do Sul onde foi realizada há cerca de dezenove 
anos, em setembro de 2001, a III Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata.

A Declaração faz referências objetivas a algumas pos-
sibilidades de atuação das empresas neste terreno mina-
do (a propósito, o custo de uma mina terrestre é de US$ 
26 mil, aproximados). É o caso do parágrafo 63, que in-
centiva o setor empresarial, em particular a indústria do 
turismo (machucada nesta crise do novo coronavírus) e 
os provedores de serviços da Internet, a desenvolverem 
códigos de conduta, visando a impedir o tráfico de seres 
humanos e a proteção das suas vítimas.

No item referente ao emprego, a Declaração de Durban 
menciona a necessidade de organização e funcionamento 
de empresas cujos proprietários tenham sido vítimas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, com a correspondente promoção da igualdade 
de condições de acesso ao crédito e a programas de trei-
namento (o apoio de recursos públicos e assemelhados – 
Sebrae e Sistema “S” – é estratégico).

O parágrafo 104 menciona o apoio à criação de locais 
de trabalho livres de discriminação, através de estratégias 
complexas que incluam o cumprimento dos direitos civis 
e a proteção dos direitos dos trabalhadores sujeitos ao ra-
cismo e à intolerância racial. Quando será que veremos, 
na entrada de uma empresa, uma placa dizendo “Espaço 
comprovadamente livre de discriminações”?

No parágrafo 215, no título “Setor privado”, a declara-
ção insta os Estados a adotarem medidas para assegurar 
que as corporações transnacionais operem nos territórios 
nacionais, respeitando preceitos e práticas de livres de 
racismo e de discriminação. Incentiva ainda a colabora-
ção com sindicatos para o desenvolvimento de códigos 
de conduta de adoção voluntária, destinados à prevenção, 
ao combate e à erradicação do racismo. A Declaração de 
Durban oferece às empresas responsáveis um roteiro de 
possibilidades para aproximar cidadãos tão afastados.

Tanto tempo após a realização da Conferência Mundial 
de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofo-
bia e Intolerância Correlata e da edição da Declaração de 
Durban, as mudanças na discriminação racial e na diver-
sidade nas empresas ainda são pouco expressivas. Tempo 
perdido?

Agenda
Neste surto de “lives”, há muita coisa boa. Vejamos 

uma delas, promissora. “O Papel da ARTE em tristes tem-
pos de pandemia”. Participação especial de Paula Verme-
ersch, UEG Unidade Itumbiara, 30 de junho, às 19 horas.

#Fique em casa
Na paz. Bons vídeos, bons livros, boa música, boa 

companhia, um cafuné, boa comida.

Varejo recuou 16,8%  
de março para abril

O comércio varejista no 
país teve queda de 16,8% 
na passagem de março para 
abril deste ano, segundo da-
dos da Pesquisa Mensal do 
Comércio (PMC), divulgada 
hoje pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Essa queda, pro-
vocada pela pandemia de 
Covid-19 foi a mais intensa 
em 20 anos, de acordo com 
o órgão.

O recuo foi o mesmo na 
comparação com abril do ano 
passado. O varejo também 
registrou quedas de 6,1% na 
média móvel trimestral e de 
3% no acumulado do ano. 
No acumulado de 12 meses, 
há um crescimento de 0,7%, 
de acordo com a PMC.

Na passagem de março 
para abril, houve quedas nas 
oito atividades pesquisadas: 
tecidos, vestuário e calçados 
(-60,6%), livros, jornais, re-
vistas e papelaria (-43,4%), 
outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (-29,5%), 

equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (-29,5%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-20,1%), artigos farmacêu-
ticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos 
(-17%), combustíveis e lu-
brificantes (-15,1%) e su-
permercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo 
(-11,8%).

Diferentemente de março, 
quando os setores alimentí-
cios e de farmácia tiveram 
alta, em abril isso não acon-
teceu.

O varejo ampliado, que 
inclui também os materiais 
de construção e os auto-
móveis e peças, teve queda 
de 17,5%, na passagem de 
março para abril, devido a 
quedas de 36,2% na ven-
da de veículos e peças e 
de 1,8% nos materiais de 
construção. O varejo am-
pliado teve quedas também 
de 27,1% na comparação 
com abril do ano passado, 

de 9,9% na média móvel 
trimestral e de 6,9% no 
acumulado do ano. No acu-
mulado de 12 meses, houve 
alta de 0,8%.

Em relação à receita no-
minal, o varejo teve quedas 
de 17% na comparação com 
março deste ano e de 13,7% 
na comparação com abril do 
ano passado. A receita do se-
tor cresceu 0,7% no acumu-
lado do ano e 3,6% no acu-
mulado de 12 meses. O vare-
jo ampliado teve quedas, na 
receita nominal, de 16,3% 
na comparação com março, 
de 9% na comparação com 
abril e de 3,6% no acumu-
lado do ano. No acumulado 
de 12 meses, houve alta de 
3,3% na receita.

Entretanto, de acordo com 
dados da Compre & Confie, 
o Dia dos Namorados fez o 
varejo digital faturar R$ 6,45 
bilhões, aumento de 115,8% 
e relação a 2019. A avaliação 
aconteceu entre os dias 28 
de maio e 12 de junho (cres-

cimento nominal 112,8% 
maior do que o registrado no 
mesmo período do ano pas-
sado).

Ainda de acordo com o 
estudo, as categorias de pro-
dutos mais vendidas em vo-
lume foram: moda e acessó-
rios, entretenimento, artigos 
para casa, beleza & perfu-
maria e informática & câme-
ras. Os consumidores entre 
36 e 50 anos foram os que 
mais compraram em volume 
(responsáveis por 33,9% das 
compras feitas no período). 
Em seguida estão os de 26 
a 25 anos (31,7%), os de até 
25 anos (19%) e, por fim, 
os que têm mais de 51 anos 
(15,4%).

No topo das regiões que 
mais venderam está o Su-
deste (66,7% dos pedidos 
feitos), seguido pelo Nor-
deste (14,4%) e Sul (11,5%). 
Centro-Oeste e Norte ocu-
pam as últimas colocações, 
com 5,3% e 2,1%, respecti-
vamente.

FluenFlix: filmes e séries em streaming  
para acelerar fluência em inglês

Enquanto alegam não 
ter tempo para estudar in-
glês milhares de brasileiros 
investem muitas horas de 
seus dias assistindo filmes 
e séries. Considerando esta 
aparente contradição, e ao 
mesmo tempo reconhecen-
do o poder do entreteni-
mento sobre a formalidade, 
surge o FluenFlix, um novo 
método de ensinar inglês 
baseado numa plataforma 
de streaming que oferece 
filmes e séries em forma de 
aulas para acelerar a fluên-
cia.

Criada por meio de uma 
parceria entre o brasileiro 
Talis Zanzi e o americano 
Kevin Porter, que aprendeu 
a falar português assistindo 
novelas e se tornou um dos 
professores de inglês para 
brasileiros de maior suces-
so no Youtube, com 450 
mil inscritos, a plataforma 
FluenFlix funciona no mo-

delo de recorrência. Com os 
primeiros sete dias gratuitos 
em todos os planos, os pa-
cotes têm preços a partir de 
R$ 29,90 (modalidade Prata) 
por mês e dão acesso a 397 
vídeos entre filmes e séries, 
totalmente voltados ao en-
tretenimento. Além disso 
são disponibilizados qui-
zzes, aulas e lives semanais 
para acompanhar e estimular 
o aprendizado da língua. As 
outras opções são as moda-
lidades Ouro (R$39,90) e 
Diamante (R$49,90), sendo 
que o aluno pode manter a 
assinatura pelo tempo que 
quiser.

“O diferencial da Fluen-
flix está no entretenimento, 
na experiência e na imersão 
em conteúdos nativos. Ela 
faz com que o aluno aprenda 
através da diversão, em vez 
de forçá-lo a fazer mais es-
tudos maçantes e pouco inte-
ressantes”, diz Porter.

Além do formato das au-
las em filmes e séries, o cria-
dor da iniciativa explica que 
outro foco da startup é di-
minuir a barreira de entrada 
para o ensino de inglês. Se-
gundo ele, a FluenFlix é um 
movimento para fazer com 
que as pessoas não tenham 
mais amarras contratuais 
como parcelas caras que as 
deixem com medo de come-
çar a aprender. “Queremos 
dar liberdade ao aluno, res-
peitando seu livre arbítrio de 
poder escolher em vez de se 
sentir forçado por qualquer 
motivo. Queremos que o in-
glês seja divertido e viciante 
ao invés de maçante, cansa-
tivo e forçado”, diz.

A expectativa da Fluen-
Flix é de alcançar 50 mil 
assinantes até o final do 
primeiro ano de operação 
e faturar cerca de R$ 2 mi-
lhões por mês. A plataforma 
planeja ainda lançar o curso 

de espanhol para brasileiros 
no mesmo conceito e na se-
quência levar o projeto para 
outros países.

Ao falar sobre os planos 
de expansão, Kevin Porter 
ressalta que o sucesso da 
operação tem inspiração 
em sua própria trajetória 
no aprendizado de línguas. 
Ele conta que havia feito 
vários cursos por anos sem 
obter resultados satisfató-
rios até que decidiu fazer 
um “jejum” de televisão 
em inglês para aprender 
português.

“Fiquei assistindo novelas 
brasileiras (pois não tinha 
Netflix na época) todos os 
dias enquanto estudava di-
cas e vocabulário. Isso me 
permitiu aprender em quatro 
meses”, diz lembrando que 
depois desse processo tam-
bém aprendeu espanhol e 
dinamarquês em um espaço 
muito curto de tempo.

Brasil reciclou 311 mil t de PET em 2019
O Brasil reciclou 55% das 

embalagens de PET descarta-
das pela população em 2019. 
O volume equivale a 311 mil 
toneladas do produto - 12% 
acima do registrado em 2018 
-, que geraram um faturamen-
to de mais de R$ 3,6 bilhões, 
o correspondente a 36% do 
faturamento total do setor do 
PET no Brasil.

As informações são do 
11º Censo da Reciclagem 
do PET no Brasil, elaborado 
pela Associação Brasileira 
da Indústria do PET (Abi-
pet), com a participação de 
160 empresas de todo o país. 
Esse grupo está dividido en-
tre recicladores (22%); apli-
cadores, que são empresas 
que adquirem e utilizam o 
PET reciclado em seus pro-
dutos (70%); e integrados, 
que fazem a reciclagem e 
também utilizam o material 
na fabricação de itens que 
retornam ao mercado (8%).

“O crescimento verifi-

cado em 2019 é reflexo do 
fortalecimento da economia 
circular, composta por uma 
indústria diversificada, que 
utiliza o PET reciclado em 
seus produtos. A criação des-
sa cadeia, feita ao longo de 
20 anos, resulta em uma de-
manda consistente, que cria 
valor à reciclagem do PET”, 
afirma Auri Marçon, diretor-
-executivo da Abipet.

De acordo com a entida-
de, o desempenho brasileiro 
é superior ao de países de-
senvolvidos, como os EUA, 
por exemplo, que reciclam 
29% de suas embalagens 
PET. Mesmo a União Euro-
peia que, apesar de coletar 
58,2% do PET pós-consu-
mo, não recicla o material e 
envia boa parte dele para ser 
processado em outros países 
mais pobres. A amplitude no 
uso do PET reciclado acon-
tece porque o Brasil é um 
líder mundial em diferentes 
aplicações para o PET reci-

clado, o que gera demanda 
pelo produto, revertido em 
faturamento e renda para di-
versos elos da sociedade.

Os principais consumido-
res/aplicadores de PET reci-
clado no Brasil são os fabri-
cantes de pré-formas e garra-
fas, com 23% do total, num 
processo conhecido como 
“bottle to bottle”, principal-
mente em decorrência do au-
mento da produção de emba-
lagens em grau alimentício 
(food grade), que nos últi-
mos anos mostrou uma gran-
de evolução tecnológica. Em 
seguida vem a indústria têx-
til (22%), laminados e ter-
moformados (bandejinhas) 
(17%), setor químico (15%) 
e fitas de arquear (10%). Ou-
tras aplicações respondem 
pelo uso dos 10% restantes 
do PET reciclado.

Em razão dessa diversida-
de, o PET reciclado é encon-
trado em peças de vestuário 
- basicamente o poliéster 

utilizado na composição dos 
tecidos -, garrafas plásticas 
e embalagens utilizadas por 
grandes fabricantes de refri-
gerantes e bebidas, produtos 
de beleza e limpeza, tintas e 
vernizes, tapetes e carpetes 
automotivos, entre outros.

O censo realizado pela 
Abipet também identificou 
que, devido às limitações no 
sistema de coleta, as empre-
sas de reciclagem trabalham, 
em média, com ociosidade 
superior a 30%. Isso significa 
que, em razão de investimen-
tos já realizados, a indústria 
está pronta para absorver um 
eventual crescimento da reci-
clagem nos próximos anos.

Para o executivo da Abi-
pet, no entanto, esse au-
mento só virá a partir da 
construção de grandes cen-
tros de triagem para separar 
materiais recicláveis, do au-
mento da coleta seletiva e do 
número de cooperativas de 
catadores.
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Banco galego desiste de 
comprar EuroBic de Isabel

O banco galego Abanca encerrou as negociações para a 
compra das participações de Isabel dos Santos e Fernando 
Teles no capital do EuroBic. A instituição espanhola pre-
para comunicado oficial sobre o rompimento. Até o mo-
mento, as suspeitas para o desentendimento são divergên-
cias surgidas no resultado da due diligence realizada nas 
últimas semanas e também os efeitos da pandemia nos 
resultados do banco. A proposta original oscilava ao redor 
de 240 milhões de euros, mas por causa dos dois prob-
lemas, os espanhóis resolveram apresentar proposta bem 
menor, que não foi aceita. 

As negociações começaram em janeiro deste ano, após 
as denúncias do consórcio jornalístico Luanda Leaks de 
que, em 24 horas, o depósito da estatal angolana Sonangol 
de US$ 57 milhões se transformou num saldo negativo de 
US$ 450 mil. Para evitar o arresto da posição de 42,5% 
que pertence à empresária angolana, rapidamente o con-
trole do EuroBic foi colocado à venda e apareceram seis 
propostas, sendo escolhida a do Abanca.

Oi quer nova alteração na recuperação
A Oi fez um aditamento ao seu processo de recupera-

ção judicial, que ainda precisa ser submetido à assembleia 
de credores, com o objetivo de fazer uma reorganização 
e simplificação do grupo, de forma a assegurar maior 
flexibilidade e eficiência financeiras. Para os analistas do 
Bradesco BBI, os planos de separar os ativos da operadora 
em quatro unidades, infraestrutura, mobile, torre e data 
center, o que vai totalizar R$ 22,2 bilhões, possibilitará 
que a Oi tenha a melhor posição dos anos recentes, com 
uma clara estratégia e um balanço muito mais forte depois 
da venda da Unitel, o que ainda não se reflete no preço das 
ações”, avaliaram.

A Oi registrou prejuízo de R$ 6,28 bilhões no primei-
ro trimestre do ano, contra lucro de R$ 568 milhões nos 
primeiros três meses de 2019, enquanto a receita líquida 
atingiu R$ 4,75 bilhões, com queda de 7,4%. O Ebitda 
baixou 5,8%, para R$ 1,53 bilhão e a dívida líquida subiu 
79%, para R$ 18,1 bilhões. 

BNDESPar vai sair da AES Tietê
A Comissão de Valores Mobiliários recebeu comuni-

cado da BNDESPar sobre a contratação da BR Partners 
como assessor financeiro no processo de venda de sua par-
ticipação na AES Tietê, que ainda não iniciou a prospecção 
de eventuais interessados.

ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ nº 08.a670.505/0001-75 / NIRE nº 33.2.0793142-6

Convocação. Ficam convocados os sócios da ELOGROUP DESENVOL-
VIMENTO E CONSULTORIA LTDA., a reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em 24 de junho de 2020 às 18:00 para deliberar 
sobre a inclusão de serviços no objeto social da Sociedade.Em razão da 
pandemia que assola o país(COVID 19), a assembleia será realizada por 
vídeo conferência, o endereço e senha para acesso serão informados aos 
cotistas por e-mail até 24 horas antes da realização da assembleia. E em 
caso de dúvidas o cotista poderá solicitar informações adicionais por telefo-
ne ou pelo e-mail contato@elogroup.com.br.br. Rio de Janeiro, 15/06/2020. 
Sonia Marilia Teixeira Faciroli - Diretora.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 
30 de junho de 2020, às 10h (dez horas), em primeira convocação, no 
endereço Av. Presidente Vargas, nº 1001, 9º andar, sala 901 - Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da 
Ordem do Dia: 1. Aprovação da postergação do pagamento de JCP para 
dezembro/2020; 2. Eleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia e do Presidente do órgão; 3. Aprovação de remuneração dos 
membros do CAU. Informamos aos Srs. Acionistas que se encontram à 
disposição, na sede da companhia, os documentos constantes da Ordem 
do Dia, conforme previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão 
comparecer à AGE munidos de instrumento de procuração. O percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção 
de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento). Rio de Janeiro (RJ), 15 de junho de 
2020. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF n° 13.912.675/0001-59 - NIRE 33.3.0029771-5

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
a ser Realizada Exclusivamente no Formato Digital. 

O Presidente do Conselho de Administração da BRF Biorefino de Lubrificantes 
S.A. (“Companhia”) no uso das suas atribuições resolve convocar os senhores 
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar Ex-
clusivamente no Formato Digital por intermédio da plataforma Zoom (conforme 
convite enviado eletronicamente aos acionistas), no dia 01 de julho de 2020, às 
15:00 horas a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o ajui-
zamento de ação de reparação de danos causados à Companhia, contra o acio-
nista, Petrobras Distribuidora S.A.; e (ii) autorizar os administradores a praticarem 
todos os atos necessários ao efetivo ajuizamento de ação de reparação de danos. 
Os documentos e informações adequados para que os acionistas possam se po-
sicionar a respeito da matéria objeto da presente convocação estão disponíveis na 
sede da Companhia e enviados pelo e-mail indicado pelos acionistas. Os acionis-
tas deverão enviar até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertu-
ra dos trabalhos, para a Diretoria da Companhia, os documentos que atestem sua 
capacidade de representação do acionista: (i) no caso do acionista representado 
por seu diretor: (a) ata de eleição do diretor; (b) comprovante de identidade; e (c) 
comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas (“CPF/ME”) do Minis-
tério da Economia; (ii) no caso do acionista representado por procurador: (a) ata 
de eleição do diretor signatário do instrumento de mandato; (b) cópia do estatuto 
sócia atestando a existência do cargo do diretor; (c) instrumento de mandato com 
poderes de representação do acionista na assembleia geral extraordinária, obser-
vadas as disposições do artigo 126, parágrafo 1°; (d) comprovante de identidade 
do outorgado; e (c) comprovante de inscrição no CPF/ME do outorgado. Duque de 
Caxias, 15 de junho de 2020. Diogo Valle Bueno – Presidente do Conselho de Ad-
ministração. Diego Valle Bueno - Presidente do Conselho de Administração

Brasil volta a lista dos mais 
confiáveis para investir

Antes da pandemia, Bra-
sil figurava na lista das 25 
nações mais confiáveis para 
investimento

O Brasil voltou a figurar 
na lista dos 25 países mais 
confiáveis para o investi-
mento estrangeiro direto 
(IED), segundo indicador 
produzido pela consultoria 
norte-americana A.T. Kear-
ney, divulgado nesta terça-
feira.

Embora pareça animador, 
o levantamento da Kearney 
foi feito entre 27 de janeiro e 
3 de março, antes da eclosão 
da pandemia do novo coro-
navírus. Os efeitos da crise 
global só foram captados 
de forma parcial, no final 
das entrevistas. No primeiro 
trimestre do ano, segundo 
dados da B3, os investido-
res estrangeiros já haviam 

retirado da bolsa brasileira 
R$ 44,798 bilhões, número 
que superava o saldo negati-
vo recorde de todo o ano de 
2019, que somou R$ 44,517 
bilhões.

 O Brasil ficou fora da lis-
ta no ano passado. E agora 
é a única nação da América 
Latina a compor a lista no 
ranking de 2020. Pelo oitavo 
ano consecutivo, os Estados 
Unidos lideram como país 
mais atrativo para investi-
mentos estrangeiros, segui-
do por Canadá, Alemanha, 
Japão e França. Completam 
a lista dos dez primeiros co-
locados, pela ordem: Reino 
Unido (6º), Austrália (7º), 
China (8º), Itália (9º) e Suíça 
(10º).

O Índice de Confiança 
do Investimento Estrangei-
ro Direto (IED) da Kearney 

é uma pesquisa anual fei-
ta com executivos das 500 
maiores empresas do mun-
do, desde 1998. As classifi-
cações são calculadas com 
base em perguntas sobre a 
probabilidade de as empre-
sas dos entrevistados faze-
rem um investimento direto 
em um mercado nos próxi-
mos três anos. A pontuação 
varia em uma escala de 1 a 3. 
No caso do Brasil, a pontua-
ção apurada foi de 1,65.

“Depois de sair do 
ranking de 2019, o Brasil re-
toma uma posição este ano, 
ficando em 22º lugar. Entre 
os fatores que impulsiona-
ram o sentimento de inves-
timento estão a aprovação 
da reforma da previdência e 
os esforços do governo para 
ampliar as privatizações, o 
que devem estimular o cres-

cimento da economia, diz o 
relatório da Kearney sobre o 
desempenho do Brasil.

A consultoria define in-
vestimento estrangeiro dire-
to como aplicação de capital 
por uma empresa estrangei-
ra em uma empresa em um 
país diferente. É o mesmo 
conceito definido pela Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvol-
vimento (Unctad), de que se 
trata de “um investimento 
que envolve um relaciona-
mento de longo prazo e re-
flete um interesse e controle 
duradouros por uma entidade 
residente em uma economia 
(investidor direto estrangei-
ro ou empresa-mãe) de uma 
empresa residente em outra 
economia (IDE) empresa ou 
afiliada empresa ou afiliada 
estrangeira)”

BNDES explica no Senado como libera crédito na pandemia
Em reunião da comissão 

mista da covid-19 no Se-
nado Federal, nesta terça, 
o presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES), Gustavo Montezano, 
reconheceu que a instituição 
tem que executar suas políti-
cas de forma mais ágil para 
atender setores econômicos 
durante a pandemia. Monte-
zano afirmou que os emprés-
timos cresceram 2% em dois 
meses, mas reconheceu que 
o crédito não chega a algu-
mas empresas e que a pan-
demia deixou mais “latente” 
o problema da restrição de 
crédito.

A senadora Eliziane 

Gama (Cidadania-MA) co-
brou medidas para que o di-
nheiro efetivamente chegue 
“à ponta”, ou seja, às em-
presas. Já o senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF) pediu 
que o banco distribua os re-
cursos de maneira equâni-
me entre as regiões do país. 
Além de ouvir Monteza-
no, a comissão oficializou 
a criação de subcomissão 
para gerenciar o sistema de 
contagem paralelo de casos 
da doença e aprovou reque-
rimentos para convocar os 
ministros do Meio Ambien-
te e da Saúde. 

“A gente viu uma de-
manda de crédito por em-
presas que não tinham há-

bito, não tinham canais de 
crédito, nunca precisaram 
de crédito e passaram a 
precisar. A verdade é que o 
crédito sempre foi restrito 
para elas e nesse momento 
de pandemia isso fica mais 
latente e mais claro ainda. 
O governo, o Tesouro, está 
assumindo o risco ele mes-
mo das operações”, disse o 
presidente do BNDES.

Segundo ele, o Tesouro 
colocou R$ 16 bilhões no 
Pronamp [Programa Na-
cional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural], R$ 20 bi-
lhões no Programa Emer-
gencial de Acesso a Crédito 
e colocou R$ 34 bilhões no 
Programa Emergencial de 

Suporte a Empregos, de ma-
nutenção de emprego. “En-
tão, quando você soma 34, 
mais 17 e mais 20, estamos 
falando de R$ 71 bilhões 
que o governo disponibiliza 
de orçamento para o crédito 
chegar na ponta de pequena 
e média empresa, assumindo 
o risco”, avaliou.

Para destravar mais recur-
sos, o presidente do banco 
pediu o apoio de deputados 
e senadores a fim de acele-
rar a aprovação do Programa 
Emergencial de Acesso a 
Crédito, criado por meio da 
MP 975/2020 e do Programa 
Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese), instituído 
pela MP 944/2020.

Pagamento instantâneo entra em sua segunda fase
A implementação do Sis-

tema de Pagamento Instan-
tâneo (SPI) no Brasil deve 
manter o calendário de lan-
çamento, previsto para o 
dia16 de novembro. Batiza-
do pelo Banco Central com 
nome de PIX, em novembro 
de 2019, o sistema está sen-
do testado por bancos e fin-
techs que aderiram à moda-
lidade. O prazo para solicitar 
a adesão se encerrou no dia 1 
de junho e, aproximadamen-
te, 109 instituições entraram 
na lista para participar do 
arranjo. Instituições finan-
ceiras e de pagamentos auto-
rizadas pelo Banco Central e 
com mais de 500 mil contas 
ativas são, automaticamen-
te, obrigadas a participar do 
PIX.

Uma das empresas que 
fizeram a adesão antecipada 
do sistema foi a mineira Ge-
rencianet (que atua no mer-
cado com conta digital). A 
empresa está realizando tes-
tes voluntários e simulando 
operações.

Em 1 de junho começou 
oficialmente a etapa homo-
logatória que compreende 
a realização de testes obri-
gatórios por parte das ins-
tituições financeiras e de 

pagamentos. Essa fase vai 
até outubro. Quando entrar 
oficialmente em funcio-
namento, o PIX permitirá 
transferências e pagamen-
tos entre pessoas, empresas 
e governo, a qualquer hora 
do dia, inclusive no fim de 
semana e em feriados, com 
recebimento em poucos se-
gundos, de forma segura e 
prática, a partir da a leitura 
de um QR Code ou apenas 
informando o e-mail, núme-
ro de celular ou CPF/CNPJ.
Segundo o BC, a etapa ho-
mologatória tem o objetivo 
de observar o funciona-
mento do serviço de paga-
mento. Nesta etapa, serão 
realizados testes nas plata-
formas operacionais (SPI 
e DICT) e também verifi-
cadas experiências do con-
sumidor final, isto é, se o 
aplicativo das instituições 
está amigável para os clien-
tes realizarem suas transa-
ções. Testes como o regis-
tro de chaves, ou seja, o 
cadastro vinculando a con-
ta de um usuário ao seu nú-
mero de celular, por exem-
plo, serão executados por 
todas as instituições que 
pretendem ofertar o PIX. 
Nesta fase, serão utilizados 

dados fictícios de clientes.
“Precisamos verificar o ple-
no funcionamento das fun-
cionalidades e sistemas”, 
declarou, em maio, Carlos 
Eduardo Brandt, chefe ad-
junto no BC. “É a oportu-
nidade para as instituições 
simularem as operações, 
testarem a capacidade de 
processamento de dados e 
promoverem os ajustes fi-
nais para que o PIX esteja 
disponível à toda a popula-
ção a partir de novembro.”

Apesar do período de 
homologação ter inicia-
do oficialmente em junho, 
algumas empresas saíram 
na frente e começaram a 
realizar testes internos, 
antecedendo o calendário 
do Bacen. Um exemplo 
é a Gerencianet, empresa 
mineira que fornece uma 
conta digital para negócios. 
“Já estávamos fazendo tes-
tes voluntários e simulando 
operações antes do prazo. 
Primeiramente, foram rea-
lizados testes de conectivi-
dade para garantirmos que 
os certificados digitais e a 
comunicação por meio da 
RSFN estão funcionando”, 
afirma Francisco Carva-
lho, gerente de projetos da 

empresa. “Após essa etapa, 
testamos também os servi-
ços que serão disponibili-
zados pelo DICT (Diretório 
de Contas Transacionais) e 
SPI (Sistemas de Pagamen-
tos Instantâneos), ambos 
providos pelo Banco Cen-
tral”, contou. 

A Gerencianet desen-
volveu uma ferramenta de 
transferência instantânea 
própria para os clientes da 
conta digital. “Dessa ma-
neira, os clientes podem 
realizar transferências 
gratuitas em tempo real, 
24 horas por dia e 7 dias 
por semana. 

Com o início do período 
de homologação, os testes 
começaram oficialmente 
a serem realizados pelas 
demais instituições parti-
cipantes. Portanto, a partir 
desta etapa, elas passam a 
ser fiscalizadas pelo Ban-
co Central e podem reali-
zar os ajustes finais para 
o lançamento do PIX. As 
instituições também preci-
sam cumprir os requisitos 
mínimos de aderência ao 
sistema e estão passíveis de 
terem a participação renun-
ciada durante o processo”, 
declarou a empresa.
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Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 
2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da sede da em-
presa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, 
às 15:00 horas do dia 20 de maio de 2020. 2. Convocação e Presença:
Presentes os diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete 
Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães 
e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a to-
talidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre o pagamento de dividendos, na forma do Artigo 25, Parágrafo Único, 
do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão 
da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 
25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da 
Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de dividendos, no montante 
total de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), à razão de 
R$ 1,020306465 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão 
da Companhia em 25 de maio de 2020, os quais poderão ser imputados ao 
dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 26 de maio 
de 2020 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito”
aos dividendos. O pagamento será realizado a partir de 03 de junho de 2020, 
observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente 
divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 20 de maio de 
2020. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário. Celi Elisabete Julia Monteiro 
de Carvalho. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. Arquivado 
na JUCERJA em 15/06/2020 sob o nº 00003882904.

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1 

Edital de Convocação para AGO/E DIGITAL. Convocamos os Srs. 
Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação no dia 24/06/2020, 
em AGO/E, que em razão do atual estado de calamidade pública declarado no 
país em 20/03/20,  será realizada na modalidade DIGITAL, e  sua transmissão 
será pela plataforma Google Meet, que terá  o link de acesso disponibilizado 
aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2019; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) Fixação dos honorários para o exercício 2020; d) Eleição do Conselho 
Fiscal; 2) AGE: a) Alteração Estatutária; b) Assuntos gerais. RJ,15/06/2020. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia 
S.A. para se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) a ser realizada na sede da Companhia, na Av. das 
Américas nº 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 03 de julho de 2020, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Ratificar o pedido de 
recuperação judicial da Companhia, realizado em conjunto com algumas 
de suas controladas diretas e indiretas, e com autorização do Acionista 
Controlador, perante a 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, 
em 27/04/2020; (II) Autorizar a administração da Companhia a tomar 
as providências e praticar os atos necessários com relação ao referido 
processo, bem como ratificar todos os atos praticados até a presente 
data. Estão à disposição dos Srs. Acionistas, em sua sede social, e no 
endereço eletrônico na internet da Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), 
documentos com maiores informações sobre a matéria da ordem do dia. Os 
acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, 
para participar presencialmente da referida AGE. Os procuradores dos 
acionistas deverão comprovar a representação legal constituída há menos 
de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos de mandato, com 
reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser enviados para 
o e-mail ri@joaofortes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas da realização da AGE e os originais entregues na referida AGE. 
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020. Antonio José de Almeida Carneiro - 
Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE 33.3.0003135-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente 
edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de 
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 de junho de 2020, na 
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar, Flamengo, 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e aprovar a Proposta da Admi-
nistração para adequação do artigo 3º do Estatuto Social  da Companhia que 
deverá ter a seguinte redação: “Art. 3º - O objeto e fins desta Companhia são, 
diretamente ou participando de outras sociedades: importar, exportar, comprar, 
fabricar e vender instalações para indústria e comércio; comercialização de 
veículos automotores novos e usados, peças acessórios, no varejo ou atacado, 
inclusive máquinas e veículos a gás; comercialização, instalação, substitui-
ção, retirada, conversão e manutenção de sistemas de gás (comprimido ou 
liquefeito) e seus componentes; importação e exportação de máquinas e 
equipamentos, inclusive máquinas e veículos a gás, suas respectivas peças, 
implementos e acessórios; locação de veículos; prestação de serviços de 
assistência técnica, de manutenção e de intermediação de venda de veículos 
automotores, novos e usados, inclusive máquinas e veículos a gás, peças, 
implementos e acessórios; ministrar cursos de manutenção, treinamento, ope-
ração e monitoramento de máquinas e veículos, incluindo máquinas e veículos 
a gás, adquirir, possuir, vender e dispor de ações, quotas, obrigações e outros 
títulos de sociedades comerciais, industriais, agropecuárias e financeiras, 
vendas de artigos domésticos e utilidades em geral e prestação de serviços 
técnicos em geral, indispensáveis ao desenvolvimento de suas próprias ati-
vidades bem como das empresas das quais participa, inclusive as atividades 
de correspondente bancário exclusivamente para atender aos Clientes da 
Companhia.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia 
com a respectiva alteração. Observações: (a) Encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no 
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes documentos: 
(i) Proposta da Administração de alteração do artigo 3º do Estatuto Social, 
datada de 08/06/2020; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de 
09/06/2020, que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto 
Social Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas altera-
ções; e (b) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá 
estar constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os 
atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios 
de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, 
em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de 
Janeiro, 15 de junho de 2020. Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti - Presidente do Conselho de Administração.

CADISA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 29.992.625/0001-69 - NIRE Nº 33207959142

Reunião de Sócios. 1. Data, Hora e Local - 01/06/20, às 10h, na sede so-
cial, na Rua Benedito Otoni, 82, parte, São Cristóvão/RJ. 2. Presenças - As 
sócias Maria Mathilde Campos da Silva e Maria de Lourdes Campos da 
Silva, ambas em conjunto representando 100% do capital social da Cadisa
Administração de Bens Próprios Ltda.. 3. Ordem do Dia - deliberar sobre 
a redução do capital social da sociedade com base na regra do Art. 1.082, 
inciso II, do Código Civil, por ser o capital excessivo em relação ao objeto 
da sociedade, havendo restituição às sócias da quantia de R$800.000,00, 
na proporção de 50% para cada uma, na forma do disposto no Art. 1.084, 
§§1º, 2º e 3º do Código Civil. 4. Deliberação - As sócias deliberam neste 
ato a redução do capital social integralmente realizado de R$3.434.000,00 
para R$2.634.000,00. A redução é de R$800.000,00, com devolução de 
R$400.000,00 para cada sócia, mantendo-se as quotas no valor nominal de 
R$1.000,00 cada uma e cabendo doravante a cada sócia 1.317 quotas no va-
lor de R$1.317.000,00. Em face da redução do capital social ora deliberada, 
fica alterado por unanimidade o Art. 5º do contrato social e ratificados seus 
§§1º e 2º do contrato social, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
Capítulo II - Do Capital Social e das Quotas: Art. 5º - O capital social é de 
R$2.634.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do 
País, dividido em 2.634 quotas no valor nominal de R$1.000,00 cada uma, 
distribuído entre as sócias da seguinte forma:
Sócios Nº de Quotas Valor em R$
Maria Mathilde Campos da Silva 1.317 R$1.317.000,00
Maria de Lourdes Campos da Silva 1.317 R$1.317.000,00
Total 2.634 R$2.634.000,00
§1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
§2º - A cada quota do capital social corresponde 1 voto nas deliberações so-
ciais. 5. Encerramento - Foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta 
ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi por todos os pre-
sentes assinada. RJ, 01/06/20. Sócias: Maria Mathilde Campos da Silva; 
Maria de Lourdes Campos da Silva. Advogado: Everardo Luiz Moreira 
Lima - ADV. OAB/RJ 19.043. 

Caixa promete crédito a 1,25% ao ano para pequena empresa 
Taxa anual 
atualmente é 
aplicada ao mês

O presidente da Caixa 
Econômica Federal desti-
nará empréstimos a micro e 
pequenas empresas cobran-
do juros de 1,25% ao ano 
mais o percentual da Taxa 
Selic, atualmente 3% ao ano, 
mas nesta  quarta-feira deve 
ter mais uma redução. A co-
brança do empréstimo atual-
mente seria de 4,25%. 

O presidente da institui-
ção Pedro Guimarães, ao 
anunciar pelo YouTube nes-
ta terça-feira a nova linha 
de crédito disse que “nunca 
houve” uma taxa para micro 
e pequenas empresas nesse 
patamar. “Essa taxa era do 
custo de crédito ao mês”, as-
sinalou.

As empresas que toma-
rem os recursos na Caixa 
terão oito meses de carência 
para iniciar o pagamento das 
parcelas mensais do emprés-
timo, dividido em 28 meses. 

O valor máximo de emprés-
timo é de até 30% da receita 
bruta (ano base 2019).

Na simulação apresentada 
pela CEF, uma empresa que 
faturou ano passado R$ 51,5 
mil poderá tomar empresta-
do R$ 15 mil, e terá que pa-
gar R$ 596,87 fixos depois 
do prazo de carência. O va-
lor está calculado a preços 
de terça-feira e poderá ser 
alterado conforme variação 
da Selic.

Os pedidos de emprésti-
mo para a Caixa deverão ser 
feitos via internet. De acordo 
com cronograma apresenta-
do, a CEF já pode analisar a 
desde esta terça-feira as de-
mandas de micro e pequenas 
empresas com faturamento 
de até 4,8 milhões optantes 
do regime tributação Sim-
ples.

A partir do próximo dia 
23, começará a análise das 
micro e pequenas com o 
faturamento de até R$ 4,8 
milhões não optantes do 
Simples. A partir do pr´ximo 
dia30, poderão ter início as 
avaliações dos pedidos de 
microempreendedores indi-
viduais (MEI). O cronogra-

ma está alinhado com a dis-
ponibilidade de informações 
da Receita Federal sobre o 
faturamento dos negócios.

Fundo Garantidor 

Pedro Guimarães dis-
se que sua expectativa é de 
que haja maior tomada de 
empréstimos na Caixa. Atu-
almente, há 117 mil pedi-
dos de empresas em análise. 
Segundo ele, desde março, 
quando teve início a pande-
mia de covid-19 no Brasil, o 
banco atendeu 50 mil empre-
sas, um total de R$ 7 bilhões 
emprestados. A Caixa prevê 
que terá rentabilidade com 
as operações, a despeito do 
cenário de crise econômica 
por causa do novo coronaví-
rus, e mesmo com eventuais 
inadimplências.

As operações de emprés-
timo serão afiançadas pelo 
Fundo Garantidor de Ope-
rações (FGO), com recursos 
do Tesouro Nacional, para 
avalizar empréstimos para 
micro e pequenas empre-
sas no Programa Nacional 
de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Peque-

no Porte (Pronampe).
O FGO dispõe de R$ 15,9 

bilhões. Na expectativa do 
governo, os recursos ajuda-
rão na sobrevivência de mais 
de 4,58 milhões de empresas 
de micro e pequeno porte em 
todo o país. A linha de cré-
dito do FGO tem garantia de 
100% de cada operação até 
o limite de 85% da carteira.

Para Guimarães, os em-
préstimos em meio à crise 
serão uma oportunidade 
para aproximação com seg-
mento de mercado de inte-
resse da CEF. “Não estamos 
falando aqui em dar crédi-
to para grandes empresas. 
Aqui é o banco da padaria 
do seu Joaquim. Não é o 
banco que vai emprestar bi-
lhões para empresas gigan-
tes que podem tomar esse 
dinheiro fora do Brasil ou 
em outros bancos.”

Os recursos do FGO serão 
geridos pelo Banco do Bra-
sil e estarão disponíveis em 
bancos credenciados, não 
apenas a Caixa Econômica. 
No Portal do Empreendedor 
há informações dos bancos 
que farão os empréstimos 
afiançados pelo fundo.

Cartão de débito virtual
A Linx, especialista em 

tecnologia para o varejo, de-
senvolveu uma solução que 
habilitará varejistas a aceita-
rem o cartão de débito virtual 
Caixa Elo para uso do auxílio 
emergencial, concedido pelo 
governo a parte da população 
e viabilizado pela Caixa. Com 
isso, as pessoas poderão usar a 
verba especial para realizar as 
compras direto da conta que 
contém o benefício.

De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, as com-
pras por meio do cartão de 
débito virtual totalizaram 
R$ 2,3 bilhões desde a dis-
ponibilização do produto. O 
governo federal ainda estuda 
liberar mais duas parcelas do 
auxílio, contabilizando qua-
tro e cinco no total. O valor 
ainda não foi definido, mas 
segundo a presidência da 
República, deve ficar abaixo 
dos R$ 600 iniciais.

A Linx informou que a 
novidade será disponibilizada 
para o varejo físico e online 
e estará presente em diversas 
lojas. Para auxiliar a movi-
mentação dos valores e garan-

tir a segurança da operação, o 
cartão de débito virtual Caixa 
Elo será fundamental já que 
possui um código de seguran-
ça dinâmico que muda a cada 
transação de pagamento, tal 
como um token, permitindo 
que a operação seja realizada 
de forma segura para o com-
prador e o lojista.

Para integrar os varejistas a 
essa modalidade e habilitá-los 
a receber o cartão de débito 
virtual Caixa Elo, a Linx dis-
ponibilizará o meio de paga-
mento para todos os clientes 
da adquirência física e online 
da Linx Pay, conectados por 
meio do TEF e POS Linx Pay 
(já disponíveis) e, do ga-
teway (meio online de tran-
sações), no dia 18 deste mês. 
Ferramentas como link de 
pagamento, checkout trans-
parente e APIs de integração 
também serão exploradas. 
“Este meio de pagamento 
será bastante benéfico para a 
população e para a capilari-
dade do varejo, em meio ao 
período de crise enfrentado”, 
afirma Denis Piovezan, VP 
da Linx Pay Hub.

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1 

Edital de Convocação para AGO/E DIGITAL. Convocamos os Srs. 
Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação no dia 24/06/2020, 
em AGO/E, que em razão do atual estado de calamidade pública declarado no 
país em 20/03/20,  será realizada na modalidade DIGITAL, e  sua transmissão 
será pela plataforma Google Meet, que terá  o link de acesso disponibilizado 
aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: 1) AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31/12/2019; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 
c) Fixação dos honorários para o exercício 2020; d) Eleição do Conselho 
Fiscal; 2) AGE: a) Alteração Estatutária; b) Assuntos gerais. RJ,15/06/2020. 

A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.
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ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO www.assist.org.br
CNPJ Nº 29.167.970/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – REFERENTE AO ANO DE 2019
Apresentação e aspectos preliminares: DADOS E INFORMAÇÕES RELEVAN-
TES DA PESSOA JURÍDICA: DENOMINAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDO-
RES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO – ASSIST; 
FORMA JURÍDICA/TIPO – ENQUADRAMENTO DA LEI MATERIAL CIVIL:  PES-
SOA JURÍDICA DE DIREITO PRI VADO CONSTITUÍDA PELA UNIÃO DE PES-
SOAS NA FORMA DE ASSOCIA ÇÃO ORGANIZADA PARA FINS NÃO ECONÔ-
MICOS E/OU LUCRATIVOS; OUTROS TÍTULOS OFICIAIS INSTITUCIONAIS: 
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE BENEFICENTE RECONHECIDA E DECLARADA 
COMO ENTIDADE DE 3º SETOR DE UTILIDADE PÚBLICA ATRAVÉS DA LEI 
MU NICIPAL Nº 5.829/14, que, por sua vez, foi consolidada na LEI MUNICIPAL Nº 
5.242/11 referente às concessões DE TÍTULO DE UTILIDADE PÚBLICA. Consi-
derando o fim  de mais um período de exercício com desempenho, esforço e 
muito  trabalho de toda a Associação em conjunto com Colaboradores e Parcei-
ros, a ASSIST – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS 
E FEDERAIS DO RIO DE JA NEIRO, sempre certa de que não deve medir esfor-
ços para salvaguardar os interesses dos seus filiados e respectivos beneficiários, 
assegura que todas as realizações e conquistas do ano de 2019 foram projetadas 
e planejadas levando em consideração não só as oportunidades da ocasião, mas 
também as necessidades e interesses apontados pela coletividade. Todo o plane-
jamento de desenvolvimento de benefícios, celebração de parceria/convênios 
está integral e harmonicamente alinhado e coadunado com as finalidades asso-
ciativas previstas no Estatuto Social. Seguindo este contexto, os associados ges-
tores eleitos pelo e para o grupo associativo fe chado, no exercício de suas fun-
ções estatutárias, vêm, em respeito precipuamente aos princípios da transparên-
cia e o da publicização, expor, neste ato, o Relatório da Adminis tração; porém, 
preliminarmente, ratifica informações e fatos essenciais a seguir aduzidos: A ges-
tão de uma pessoa jurídica constituída na forma de associação é própria, ou seja, 
é a da autoadministração (fática e jurídica), já que as diretrizes e políticas privadas 
para aprovação dos atos, deliberação de medidas, das to madas de decisões etc., 
estão rigorosamente previstas no pertinente Estatuto Social, estando aprovadas e 
consolidadas pelos próprios pares associados, assim como há que se ressaltar 
também que as fontes de recursos (essencial mente o aporte/contribuição as-
sociativa) recolhidos pelos filiados dizem respeito à receita originária justamente 
com o propósito de suportar todo o planejamento que, por sua vez, é justamente 
a materialização das Finalidades Associativas previstas para cada exercício, nos 
limites e regramento prognosticados na norma privada fundamental. Certo é que 
as deliberações e pres tação de contas se apontam devida e legitimamente apro-
vadas nas respectivas reuniões, em estrita obediência às normas estatutárias e, 
ainda, consoantes a alguns binômios essenciais, tais como conveniência-oportu-
nidade, custo-benefício bem como ne cessidade-possibilidade. Neste sentido, vale 
esclarecer que o presente relatório é peça integrante acessória e complementar 
de todos os outros documen tos, relatórios e demonstrativos contábeis devida-
mente exibidos, deliberados e aprovados em conformidade com as normas esta-
tutárias da Instituição. A ASSIST é uma Associação que existe há mais de 3 déca-
das e durante este lapso temporal de atuação sempre teve primazia pela prática 
da boa administração, com acertada alocação de seus recursos e com cumpri-
mento fiel de seus compromissos e obrigações assumidos para viabilizar as ativi-
dades associativas. Como sempre, e não poderia deixar de fazer, a ASSIST agra-
dece a todos os que, de forma direta ou oblíqua, colaboraram para que a Institui-
ção atingisse, mais uma vez, excelência nos resultados corroborando com as fa-
voráveis estatísticas no desempenho das atividades asso ciativas em favor do 
Corpo Associativo, precipuamente no que tange ao desenvolvimento da Be-
neficência e Parcerias assim como em prol dos demais contemplados, através 
dos Programas de Projetos, das ações benefi centes e soli dárias bem como com 
a prática da assistência social. Todas estas características pre vistas no Estatuto 
Social da Associação, com destaque aos dispositivos estatutários que preveem a 
Bene ficência sem precificação e as Finalidades Associativas. Também é impor-
tante para os integrantes da ASSIST manifestarem seus sentimentos de gratidão 
ao seu Quadro de Colaboradores internos (funcionários) e externos (prestadores 
de serviços, representantes de Entidades congêneres contempladas por seus 
programas de projetos, ações e campanhas, Empresas parceiras/conveniadas 
etc.) bem como aos Órgãos da Administração Pública direta e/ou indireta, pesso-
as jurídicas da es fera pública e/ou privada, que também acompanham, partici-
pam, testemunham ou mesmo fiscali zam as atividades associ ativas nestes quase 
40 anos de existência e atuação efetiva e consistente da Entidade. É oportuno 
adiantar neste relato que todos os planos de trabalho prognosticados para acon-
tecerem em 2019 foram realizados, aliás com melhoramento em seus escopos. 
Este fato se deu em razão do bom desempenho, produtividade de cada dirigente 
e gestores que atuaram como presentantes da Pessoa Jurídica e representantes 
de seus pares, respeitando os limites impostos pelo Estatuto Social e demais atos 
constitutivos, zelando pelo nome e pela imagem da Instituição para conservação 
e preservação de sua idoneidade bem como pensando sempre em como cuidar, 
e cada vez melhor, do servidor filiado e, ao mesmo tempo, respeitar e cumprir as 
finalidades associativas e deliberações coletivas. Ultrapassados os relatos acima, 
a Administração da ASSIST, por intermédio de sua Di retoria, elaborou o presente 
documento sob a égide de seus Instrumentos Jurídicos principais e acessórios 
complementares, especialmente Es tatuto Social, Regimentos, Atos e Regulamen-
tos Coletivos, todos confeccionados e celebrados em conformidade com a Cons-
tituição Federal de 1988, o Código Civil Brasileiro e demais normas infraconstitu-
cionais que têm incidência na espécie de pessoa jurídica sem fins econômicos e 
de utilidade pública, como é o caso da ASSIST, inclusive para atender os coman-
dos da Lei nº 120/79, no que tange ao fundamento da razão e manutenção da 
concessão do título de utilidade pública, à demonstração de ausência de lucrativi-
dade, de distribuição de resultados, de pre cificação e de comercialização e/ou 
exploração econômica. Por outro lado, certo é que o presente instrumento se afi-
gura peça integrante e complementar de todos os Relatórios e/ou Demonstrati vos 
financeiros/contábeis assim como da prestação de con tas e das respectivas notas 
explicativas. Mais uma vez a Administração da ASSIST reitera seu entendimento 
com relação à necessidade de se assentar tais informações, dados e característi-
cas da Associação, repetir e/ou transportar textos e/ou ratificar trechos de docu-
mentos internos ou mesmo já externalizados etc., considerando que consagram a 
identificação, a imagem, a história e as características fáticas e jurídicas relevan-
tes da Entidade. BREVE HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO: A Administração da 
ASSIST transporta a seguir, com fito de ratificar as informações, dados e fatos 
Institucionais, trechos de relatórios e/ou documentos anteriores, com as atualiza-
ções e superveniências perti nentes, posto se tratar do relato histórico de nasci-
mento e fundação da pessoa jurídica e demais realidades sobre sua natureza fá-
tica e jurídica: A história da ASSIST iniciou em 1984, ano de fundação da Entidade 
por iniciativa de um grupo de servidores residentes no Rio de Janeiro. Ou seja, há 
quase 40 anos! Foi nesta mesma ocasião, evidentemente (já que materializa o 
nascimento da pessoa jurídica), que foi constituído e aprovado o ESTATUTO SO-
CIAL da pessoa jurídica que, à evidência, não se con funde com o denominado 
contrato social, outra espécie de relação jurídica. Portanto, para a elaboração da 
Norma Principal que rege a relação da coletividade que forma a Entidade, foram 
respeitados os dispositi vos da Lei Material Civil e normas específicas da ocasião. 
Daí ser considerado ato jurídico perfeito. Sabe-se, pois, que a Constituição da 
República de 1988 e o Código Civil de 2002 reforçaram as diferenças e as espe-
cificidades deste tipo de pessoa jurídica. Se guindo nesta esteira, torna-se impor-
tante ressal tar que é neste instrumento jurídico que estão ma terializados, além do 
modus operandis da Insti tuição, os requisitos para admissão, demissão e exclu-
são dos associados, os direitos e deveres dos mesmos (todos eleitos pelo e para 
o grupo fechado como, aliás, os demais regramentos da associação de classe), 
as fontes de recursos para a manu tenção da Associação, o modo de constituição 
e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a altera ção das 
disposições esta tutárias e para a dissolução, a forma de gestão administrativa e 
de apro vação das respectivas contas. Cediço, destarte, que, conforme previsão 
do Código Civil Brasileiro, na hipótese de ausência destas infor mações no Estatu-
to Social, este é considerado passível de nulidade. Por tudo isso, esta Administra-
ção entende que tais comandos normativos devem ser necessáriamente respeita-
dos por todos, posto que, se não fossem relevantes, a lei específica infraconstitu-
cional, que trata deste tipo de pessoa jurídica, não atribuiria tão grave efeito. 
Como já asseverado, grande parte do ordenamento jurídico que rege as Entida-
des Associati vas vem da CRFB/1988 e é na Carta Magna que existe a previsão 
da vedação da interferência estatal no funcionamento das Associações, da desne-
cessidade de autorização para a criação das entidades associativas bem como da 
impossi bilidade de dissolução compulsória e/ou suspensão das atividades sem 
que tenha havido decisão judicial neste sentido. Estes registros são de suma im-
portância, pois a Administra ção da ASSIST vem tentando fazer valer a norma para 
evitar prejuízos ainda mais desa gradáveis para Entidade e para todos os mem-
bros dela participantes. Realidade esta acompa nhada e vivida por todos os inte-
grantes, pares que formam a Associação. Diante dessa historicidade, há que se 
ratificar que também no Estatuto Social foram previstas e consignadas as Finali-
dades Associativas que, por sua vez, não se confundem com objeto social do 
contrato social das chamadas sociedades. Memore-se que, na fase em que elas 
foram prog nosticadas, foram rigorosamente respeitados e refletidos os anseios do 
grupo fundador inicial, pois a ASSIST, como Ente Político, nasceu para realizar 
ativi dades de assistência social e ações as sistenciais e solidárias que viabilizas-
sem transformação social, mesmo que tímida, na sociedade, pelo menos, flumi-
nense, bem como para desenvolver benefícios para a classe de profissionais que 
forma o Corpo Associativo, possibilitando o acesso a alguns dos direitos sociais 
fundamentais, mesmo que fos sem os mais básicos, pois tudo era, à época e como 
ainda é, muito difícil no mundo mercadológico do 2º Setor e, pior ainda, para quem 
dependesse exclusivamente do 1º Setor. Frise-se que a ASSIST nasceu da ne-
cessidade de união de forças de pessoas que pudessem garantir o mínimo exis-
tencial, com a adoção da autoadministração de suas fontes de recursos e despe-
sas coletivas. Esta intenção não pode ser deixada de lado. Neste sentido, é sem-
pre importante repetir que a ASSIST, apesar de ter desenvolvido mais de 15 be-
nefícios que inte gram a Beneficência prevista no artigo 40 da Norma Estatutária, 
todos disponibilizados, em conjunto, pela Entidade a todo Quadro Associativo, 
não atribuiu preço, mensalidade, contraprestação (ou seja, cobranças específicas 
e individuais para cada integrante do quadro associativo) para cada um destes 
benefícios. Este modo de organização, conforme se revela, foi previsto nos atos 
constitutivos e adotado pela Associação justamente para concretizar a intenção 
do grupo fundador. Este fato justifica a necessidade de preservar as normas esta-
tutárias bem como cumprir seus comandos, precipuamente com relação às finali-
dades associa tivas, pois a realização de cada uma delas demonstra e materializa 
as perspectivas dos idealiza dores desta Associação. Assim sendo, os gestores de 
todas as épocas da ASSIST fazem questão, posto que motivo de orgulho, de 
relem brar, e sempre que podem tornam público, o fato de que a ASSIST jamais 
preci ficou qualquer de seus Benefícios, sendo eles colocados à disposição de 
todo seu Corpo Associtivo, inclusive Beneficiários, parentes e familiares dos Asso-
ciados e funci onários, estes dentro da Cate goria de Beneficiários Equiparados. 
Ou seja, todos usufruem de toda Benefi ciação existente sem pagar por isso; ja-
mais podendo ser olvidado o fato de que a contribuição associativa/aporte é reco-
lhida exclusivamente pelo Associado Colaborador, estando, indissoluvel mente, 
vinculada à filiação, não significando, destarte, preço de produto e/ou serviço, 
mensalidade de plano de saúde, contraprestação pré ou pós estabelecida etc., 
sendo certo que mais da metade da população que integra o Quadro Associativo 
da Entidade é isenta do recolhimento da contribuição associativa/aporte, já que 
este dever é do filiado integrante da Classe dos Servidores. Este resumo histórico 
serve como alicerce e salvaguarda para a existência da ASSIST por quase 40 
anos. BENEFÍCIOS QUE INTEGRAM ATUALMENTE A BENEFICIAÇÃO, SEM 
PRECIFICAÇÃO, PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSIST DESDE 1984 
E FATOS RELEVANTES SOBRE ELES NO ANO DE 2019: Reiterando informa-
ções pretéritas, a ASSIST, desde 1984, ano de sua fundação (valendo-se das 
pesquisas e dos estudos do com portamento da sociedade e de suas necessida-
des básicas e primordiais de existência, bem como das sugestões, das manifes-
tações de interesse e necessidade de todos os membros que formam o Corpo 

Associativo), vem criando novas possibilidades de beneficência, ações de solida-
riedade e assistência social e, desta forma, tem incrementado sua Beneficiação 
com lançamentos de novos benefícios e ativida des associativas bem como com o 
aperfeiçoamento dos Benefícios já integrantes da Beneficência programada no 
artigo 40 da sua Norma Estatutária colocados à disposição do Quadro Associati-
vo. Sendo certo que estes Benefícios materializam as expectativas e necessida-
des dos filiados e se coadunam com as Finalidades Associativas, além de respei-
tarem, para sua criação e desenvolvi mento, o equilíbrio do binômio custo-benefí-
cio. Portanto, atualmente o Sistema de Beneficiação disponibilizado para o Corpo 
Associativo que forma a Pessoa Jurídica ASSIST é composto dos seguintes Be-
nefícios: Serviço Social; Assistência Ju rídica; Danças; Benefício de Seguros - 
com posto de Assistência Flex Domi ciliar, Seguro de Vida em Grupo, Seguro para 
Algumas Doenças Graves e Assistência Funeral Básica; Benefícios de Saúde – 
composto de Assistências Médica e Odontológica Ambulatoriais Básicas com 
Regula mentos Coletivos celebrados em período anterior à Lei e com rol taxativo 
de cobertura, exclusivamente ambulatorial; Benefício Corridas e Caminha das; 
MoviMente, Clube do Conhe cimento, Clube, Vocacional, além da distribuição da 
Revista ASSIST. Tais Benefícios, desde suas gêneses e ao longo de suas existên-
cias, têm sido reavaliados para adequações e melhorias suficientes e necessá-
rias, sendo certo que todos até a data atual foram mantidos e aperfeiçoados. A 
Associação, através do seu Setor de Relações Institucionais e o Projeto Soma, no 
exercício de sua função presentativa e/ou representativa, recebeu homenagens 
em diversos eventos, em razão da sua efetiva participação em prol de uma trans-
formação social. Foi um ano em que a ASSIST, através deste Setor, se dedicou ao 
estudo e pesquisa das necessidades dos grupos amparados pelas Instituições 
congêneres e pelos projetos sociais dos Órgãos Públicos, todos apoiados, con-
templados pelos Programas de projetos, ações e campanhas viabilizados pela 
ASSIST. O Programa Soma tem (cada vez mais) demonstrado que a ASSIST de 
fato exerce papel transformador na sociedade, até porque a visão da Entidade é 
“Ser associação de referência em transformação social no Estado do Rio de Ja-
neiro”. Foi um ano em que a ASSIST colaborou bastante com as Instituições con-
gêneres e com os Programas de Órgãos Públicos, procurando valorizar suas 
ações e viabilizar a execução de seus projetos. Com isso, foi notório o aumento 
de interesse dos associados em participar e ajudar nas campanhas e entregas de 
doações. A ASSIST participou do seu primeiro evento oficial no IMBEL (Indústria 
de Material Bélico do Brasil). O evento foi uma Sipat em 04/10/19 na unidade 
Caju. Outro ponto proporcionalmente inovador foi a participação em 4 corridas 
realizadas pelos Órgãos Públicos, sendo uma delas incluída no calendário da 
ASSIST para participação do corpo associativo. Foram elas: • II Corrida UFRRJ 
realizada em 17/10/19; • 2° Corrida Base Aérea de Santa Cruz realizada em 
24/10/19; • II Desafio Escadaria Igreja da Penha em realizada em 10/11/19 (inclu-
ída em nosso calendário oficial dos associados); • 43° Corrida Cross Country SGT 
Ceará realizada em 24/11/19. Feitas estas primeiras colocações, nas partes se-
guintes deste Relatório a Administração da ASSIST destaca algumas das ações 
no Sistema de Beneficiação durante o ano de 2019: No Benefício Clube - Este 
Benefício possibilita a utilização, mediante agendamento prévio, dos Clubes/Par-
ques parceiros. É a disponibilização de acesso a parques e clubes, onde o Asso-
ciado e seus beneficiários podem desfrutar de um dia de lazer. Com isso, a AS-
SIST contribui para a ampliação das possibilidades de atividades ao ar livre e in-
tegração social, estimulando o desenvolvimento da qualidade de vida e bem-estar 
para toda a família. As opções deste Benefício eram: clubes Vale do Ipê (Baixada 
fluminense), Megaville (zona oeste rio) e Megaville Guaratiba. Vale ressaltar que 
em virtude da baixíssima adesão dos associados ao Vale do Ipê o mesmo foi reti-
rado do convênio em setembro de 2019. Foi criado um sistema de agendamento, 
através da “área do associado”, que permite ao filiado o acompanhamento de sua 
solicitação. O recurso permite que o setor administrativo dos Benefícios Lazer 
consulte e faça o acompanhamento de maneira mais rápida das demandas que 
surgem dos associados (dúvidas, informações e confirmações) através dos ca-
nais de atendimento. A ASSIST tem a intenção de ampliar esta rede de clubes, 
fazendo adequações de abrangência para atender a todo Quadro Associativo. O 
Convênio com o SESC também acrescentou outras possibilidades de acesso 
complementando as alternativas deste Benefício. No Benefício Clube do Conhe-
cimento - Através deste Benefício são disponibilizadas palestras e oficinas de 
discussão sobre temas variados, sempre com propósitos relevantes, visando o 
interesse coletivo. Todas as palestras são ministradas por profissionais qualifica-
dos para cada assunto. Em 2019, O Benefício Clube do Conhecimento realizou 
palestras para o Quadro Associativo com seguintes temas: 1- Roteiros de viagem 
- Realizado em 19/02/2019; 2- Educação Financeira Familiar - Realizado em 
16/04/2019; 3- Mulher que dança e dona de si – Realizado em 14/05/2019; 4- Re-
lacionamentos: Eu + Você diferente de Nós - Realizado em 11/06/2019; 5- Auto-
conhecimento - Realizado em 25/07/2019; 6- Aula Prática de Krav Maga - Reali-
zado em 31/08/2019; 7- Combate as Drogas: Tabagismo, Alcoolismo e outras - 
Realizado em 13/08/2019; 8- Os riscos da Automedicação - Realizado em 
03/10/2019; 9- Black Friday - Realizado em 12/11/2019. No Benefício de “Serviço 
Social” - Este Benefício também merece ser colocado em des taque, pois, através 
dele, o Associado e Beneficiário vêm recebendo diversos auxílios e acompanha-
mentos sociais feitos pelas assistentes sociais, além de receberem orientações 
so bre os programas e benefícios do Poder Público, tais como proteção para famí-
lia, maternidade, infância, adolescência, idoso etc., Núcleos de Atendimentos Es-
peciais (Idoso, violência, pessoas com deficiência, abuso de álcool e outros). Em 
2019 o Projeto Mural Informativo com periodicidade trimestral, criado com o obje-
tivo de colaborar com o Quadro Associativo com os informativos dos programas e 
benefícios do setor público, assim como incentivar a uma reflexão sobre diversos 
temas relacionados aos direitos humanos; o Benefício Vocacional, advindo do 
Projeto Maioridade; realização das palestras organizadas pelo setor de serviço 
social: “Métodos Contraceptivos”, “Adoção um ato de amor”, “FGTS”, “Prevenção 
ao suicídio”. Além da ação Social informativa de prevenção ao suicídio, implemen-
tada e realizada pelo setor de serviço social, em todas as corridas no mês de se-
tembro. Temas das orientações sociais: política social de proteção à família, ma-
ternidade, política social para a infância e adolescência e terceira idade; núcleos 
de atendimentos especiais e delegacias especializadas (violência/negligência 
contra a criança, adolescente, mulher, idoso e pessoas com deficiência); centros 
de tratamento de doenças crônicas; concessão de benefícios sociais como passe 
livre, benefício de prestação continuada etc.; dependência química; Temas das 
Palestras com participação do Benefício - Métodos contraceptivos; FGTS; Pre-
venção ao Suicídio; Adoção um ato de amor; Participação na Ação Social Setem-
bro Amarelos (Evento do Benefício - corridas e caminhadas). A ASSIST visa me-
lhorar ainda mais o atendimento deste Benefício, adotando as seguintes medidas: 
Mantendo e aperfeiçoando com qualificação profissional e tecnológica os atendi-
mentos sociais, através do aumento da efetividade das abordagens, dos estudos 
sociais (in loco, visita ou telefônico) com o uso dos instrumentos do serviço social 
(entrevista social, orientação, relatório social, conclusão do atendimento/acompa-
nhamento social), relacionamento, acompanhamentos e visitas aos associados e/
ou beneficiários que estiverem em situação de necessidade, internados etc.; ou-
tras ações serão encetadas neste benefício, tais como desenvolvimento de proje-
to de orientação para os associados terem acesso ao Seguro de Doenças Graves; 
Executar o Projeto Mural Informativo já programado; dar continuidade na parceria 
do Benefício do Serviço Social com o  Benefício Vocacional. E, para o próximo 
exercício, o Serviço Social pretende realizar as seguintes atividades e ações: 
• Projeto de intervenção/orientação para os associados que utilizam o Seguro de 
• Doenças Graves e Seguro Invalidez; • Semana da Saúde 2020; • Campanha do 
Outubro Rosa/Novembro Azul; • Campanha do Setembro Amarelo; • Elaboração 
de panfletos - Outubro Rosa e Novembro Azul; • Continuidade do Projeto Mural 
Informativo; • Encaminhamento de Serviço Social Informa; • Elaboração de cur-
sos para serem executados em Órgãos Públicos. No Benefício Jurídico - Este 
Benefício disponibiliza assessoria e/ou consultoria jurídica, ajuizamento de ações 
individuais em diversas áreas e esferas do Direito. No ano de 2019, os Profissio-
nais do Direito que integram este Benefício ministraram diversas palestras com 
temas jurídicos de interesse dos servidores filiados, como, por exemplo, contratos 
de prestação de serviços “Contrato nas Entrelinhas”, “Adoção um ato de amor”, 
compra e venda de imóveis e contratos de locação “Direitos Reais Sobre Imó-
veis”, realizaram atendimento jurídico diário para dirimir dúvidas bem como para 
solução de problemas existentes nas relações privadas, fizeram a representação 
em  audiências em favor dos associados, tiveram concessão de liminares em fa-
vor de associados e beneficiários, integrantes do Quadro Associativo, em suas 
ações individuais. A ASSIST desenvolveu, para melhoramento do atendimento 
deste benefício, um sistema de agendamento e gestão, além de ter criado, com o 
suporte da TI, a informatização do sistema jurídico, para melhorar e aperfeiçoar os 
atendimentos. No Benefício Danças - Através deste Benefício, em 2019, a AS-
SIST colocou à disposição do Quadro Associativo mais 13 novas turmas nas mo-
dalidades de  dança de salão, ritmos latinos, dança do ventre e cigana. Associa-
ção celebrou novas parcerias, viabilizando, desta forma, novos espaços e locais 
para realização das aulas de dança. A seguir a listagem das parcerias celebradas: 
Hospital Federal de Ipanema; Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia; De-
fesa Civil de São Pedro da Aldeia; Clínica da Família Ivanir de Melo; Hospital 
Universitário Pedro Ernesto; 25º BPM; Área de Lazer dos Subtenentes e Sargen-
tos da Vila Militar. Através do Benefício Danças, a ASSIST disponibilizou as ofici-
nas de Sertanejo Universitário e Stiletto, no mês de junho de 2019 e 2 (dois) bailes 
beneficentes para todo o Quadro Associativo, precipuamente para os alunos das 
turmas do Benefício poderem praticar os ritmos ensinados. Outrossim, é oportuno 
registrar que foi implementada infraestrutura tecnológica de informação, com 
aquisição de software para ser utilizada pelo setor, que faz a gestão do Benefício 
para possibilitar a precisão no tratamento dos dados, indicadores, referências etc., 
além de proporcionar melhoramento nos acessos e relacionamento/participação 
dos colaboradores internos/funcionários, dos instrutores do Benefício (prestado-
res de serviço) e dos associados (para realização de inscrição). Em 2020 , a AS-
SIST, através deste Benefício, pretende colocar à disposição do Quadro Associa-
tivo mais turmas com novos ritmos e/ou modalidades. No Benefício Corridas e 
Caminhadas - Neste Benefício disponibilizado pela ASSIST, também, sem precifi-
cação, em 2019, além das atividades nos polos com os Profissionais de Educação 
Física, foi viabilizada a participação do Quadro Associativo nos seguintes eventos 
de corrida de rua:

CORRIDAS E CAMINHADAS
Corrida Data Presentes

1 Corrida São Sebastião 20/01/2019 267
2 Corrida São Sebastiãozinho 20/01/2019 61
3 Day Run Lagos - Arraial do Cabo 17/02/2019 100
4 Corrida Para a Paz 10/03/2019 200
5 Corrida Superman 24/03/2019 447
6 Corrida das Estações Outono 31/03/2019 453
7 6ª Corrida Eu Amo o Rio 07/04/2019 178
8 Crazy Blow Up 28/04/2019 329
9 Night Run Rock 11/05/2019 396

10 Corrida da Infantaria 26/05/2019 349
11 Cupid’s Night Run 08/06/2019 343
12 Corrida Move for Câncer 30/06/2019 399
13 Corrida Soldado do Fogo 07/07/2019 357
14 Circuito das Estações Inverno 14/07/2019 444
15 2ª Corrida Sangue e Vitória 28/07/2019 379
16 1ª Corrida Aniversário Musal 04/08/2019 306
17 23ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro 18/08/2019 382
18 Corrida Mulher Maravilha Heroínas 25/08/2019 368
19 Meia Maratona de Niterói 15/09/2019 188

20 Corrida Vida e Luz 22/09/2019 111
21 Corrida das Estações Primavera 29/09/2019 396
22 Corrida Pão de Açúcar Kids 19/10/2019 174
23 Corrida Soldado do Bope 20/10/2019 303
24 II Desafio Escadaria da Penha 10/11/2019 197
25 Circuito das Estações Verão 01/12/2019 392
26 Corrida Soldado do Fogo Niterói 08/12/2019 138
27 Corrida Soldado do Fogo Niterói Kids 08/12/2019 34

No Benefício Movimente - criado pela ASSIST para proporcionar ao Associado e 
seus respectivos beneficiários disponibilização facilitada em diversos eventos de 
atividades físicas no Estado do Rio de Janeiro de Treino Funcional, Trilhas, aulão 
de Yoga, entre outros. Para isso, a ASSIST disponibiliza infraestrutura adequa-
da ao evento realizado. Com isso, a associação incentiva seus Associados e/ou 
beneficiários a adotarem hábitos saudáveis e a abandonarem o sedentarismo, e, 
ainda, estimula a integração de todo o corpo associativo através de uma atividade 
física agradável, uma vez que os eventos ocorrem de forma periódica.

Benefício Movimente - Etapas 2019

N° Data Etapa
Total de 

Participantes

1 05/01/2019
Trilha Açude do Camorim e Circuito
das Águas 48

2 12/01/2019 Treino Funcional Engenhão 24
3 26/01/2019 Mergulho do Snorkel 74
4 23/02/2019 Stand up Paddle 48
5 14/03/2019 Treino Funcional - Maracanã 21
6 30/03/2019 Passeio Cultural em Petrópolis 72
7 24/04/2019 Treino Funcional - Engenhão 27
8 27/04/2019 Stand up Paddle 2° 62
9 04/05/2019 Trilha Cachoeira da Mandanha 48

10 22/05/2019 Treino Funcional - Engenhão 24
11 01/06/2019 Passeio Ciclístico 58
12 15/06/2019 Treino Funcional - Campo Grande 23
13 10/07/2019 Aula de Zumba 9
14 27/07/2019 Passeio Kids no AquaRio 109
15 03/08/2019 Treino Funcional - Nova Iguaçu 29
16 10/08/2019 Caminhada Vista Chinesa 50
17 14/09/2019 Treino Funcional - Quinta da Boa Vista 35
18 21/09/2019 Treinão Corrida e Caminhada - Madureira 58
19 02/10/2019 Treino Funcional - Deodoro 9
20 05/10/2019 Arvorismo e Tirolesa KIDS 49
21 12/10/2019 Passeio de Barco 86
22 26/10/2019 Trilha Mirante da Cascatinha 34
23 09/11/2019 Treino Funcional - Aterro do Flamengo 29
24 23/11/2019 Fit Dance - Engenhão 34
25 04/12/2019 Treino Funcional - Engenhão 26

1086
No Benefício de Seguros - Este Benefício também em 2019 colaborou muito com 
o Quadro Associativo, já que sua utilização ocorre em momentos inesperados e 
geralmente em situações de necessidade imediata. Todas as suas assistências 
(seguro de vida, assistência funeral, seguro para algumas doenças graves, assis-
tência flex domiciliar) foram utilizadas pelos Associados e/ou Beneficiários nos 
momentos de dificuldade e/ou fragilidade. Estes Benefícios estão sendo reavalia-
dos junto às parcerias e em conformidade com as normas específicas, inclusive 
internas, para melhoria dentro de suas apólices com o fito de salvaguardar ainda 
mais os interesses dos Associados e seus respectivos beneficiários.  Nos Benefí-
cios Coletivos de Assistências Médica e Odontológica  -  Estes Benefícios foram 
criados para atendimento ambulatorial básico, em algumas especialidades e para 
realização de alguns  procedimentos e exames sem complexidades, já que a in-
tenção era (1986), e ainda é (já que não houve adaptação e nem migração dos 
Benefícios para que se tornem regulamentados), prevenção e sinalização prelimi-
nar de riscos. Portanto, cabe consignar que a  segmentação é exclusivamente 
ambulatorial com rol de cobertura taxativo e anterior à Lei nº 9.656/98 que trata 
dos planos privados de assistência à saúde previsto nos Regulamentos Coletivos, 
celebrados antes da Lei específica citada e cadastrados no SCPA da ANS com 
codificação nº 999. Estes Benefícios também integram o Sistema de Beneficiação 
disponibilizado sem precificação ao Quadro Associativo, ou seja, a Beneficência 
prevista no artigo 40 do Estatuto Social. A ASSIST, da mesma forma que age com 
os outros Benefícios, vem tentando aperfeiçoar estes Benefícios; porém, sempre 
nos limites da cobertura prevista nos Regulamentos Coletivos respectivos, consi-
derando que são ligados ao Setor Saúde e, com o advento da Lei nº 9.656/98 e 
da Lei nº 9.961/2000 – Lei de criação da ANS, a Associação vem tentando mantê-
-los na Beneficência sem, com isso, alterar o seu objetivo de criação e, muito 
menos, a natureza jurídica da Entidade. Em vista deste fato, a Administração rela-
tará em item específico adiante pontos peculiares destes Benefícios. No Benefí-
cio - REVISTA ASSIST - A Revista ASSIST também integra o Conjunto de Bene-
ficiação disponibilizado pela Entidade ao Quadro Associ ativo sem precificação e, 
ratificando informação já divulgada, a Revista ASSIST, além de servir como ferra-
menta de trabalho, como material informativo, cultural e educativo para os pares 
e seus res pectivos familiares, também é utilizada por vários Órgãos Públicos que 
solici tam o envio de maté rias tratadas nas diversas edições. Circunstância que 
evidencia a relevância deste Benefício não só para o Quadro Associativo, mas 
para vários órgãos e secretarias do Poder Pú blico. Em 2019, foram feitos diversos 
investimentos em equipamentos e material e realizadas várias atividades para dar 
continuidade às novas edições e dis tribuições da Revista, sendo inte ressante di-
vulgar alguns dos temas e matérias tratados nas edi ções da Revista ASSIST, 
como a seguir relatado: Ed.92 - +Lazer Benefício Clube / + Saúde e bem-estar 
Convênio Academia Gympass – Apresentação do novo benefício e convênio com 
academias. Ed.93 - Qualidade do Sono – Autoconhecimento é o primeiro passo. 
Ed.94 - Orientação Vocacional – Conheça o novo benefício vocacional: Grupo de 
Orientação e desenvolvimento de habilidades pessoais. Ed.95 - SESC: Novo 
Convênio Benefício Clube – Conheça o novo convênio do benefício Clube com o 
SESC RJ. Ed.96 - Yes, Nós Temos Bananas – Conheça as variedades e benefí-
cios da banana. Ed.97 - A Alegria de se Cuidar – Autoconhecimento e atitudes 
simples podem melhorar o seu cotidiano. Nas Revistas ASSIST, a Associação di-
vulga também suas atividades, ações e programas sociais, demonstrando a ne-
cessidade de a Entidade exercer papel de transformadora social, posto que, com 
isso, estimula a solidariedade, incentiva e apoia o tra balho voluntário e as ações e 
campanhas sociais. É ce diço, pois, que todas essas ações, campanhas e ativi-
dades são noticiadas na Revista ASSIST, dada a relevância das circunstâncias 
bem como o apro veitamento público e notório tanto por parte dos filiados como 
também de expressiva parcela da sociedade fluminense. Matérias e assuntos que 
são publicados e que servem de material de pes quisa e de consulta para realiza-
ção de dis sertação, monografias, assim como são usados como ferramenta de 
trabalho etc. A própria Re vista ASSIST é de grande utilidade pública e social, pois 
os temas são relacionados aos bons hábitos para prevenção de doenças, aos di-
reitos sociais, aos servidores públicos, à arte e à cultura e são sempre muito elo-
giados pelos atinentes leitores. A ASSIST, durante todos estes anos de existência, 
sempre teve o compromisso de publicar e divulgar na Revista ASSIST fatos, infor-
mações relevantes e exemplares e atividades responsáveis que sirvam de incen-
tivo, como já dito, para a prática dos bons hábitos para melhor qualidade de vida, 
com o fomento à solidarie dade e ao exercício da cidadania, com a reflexão sobre 
a transformação social para atingir o equilíbrio no atendimento das necessidades 
e interesse da população, com a busca e alcance dos direitos básicos prognosti-
cados na Carta Política de 1988 através de outras opções de acesso etc. É opor-
tuno destacar algumas das principais realizações no ano de 2019, como a seguir: 
Revista ASSIST – Fechamento das edições 92, 93, 94, 95, 96 e 97; Guia do As-
sociado - Atualizações: 19.01/02/03; Programação das Principais Campanhas e 
Eventos nas redes sociais digitais; Manutenção do perfil institucional no Instagram 
e Facebook; Atualização do Portfólio ASSIST; Novo Vídeo Institucional; Layout da 
Intranet; Conteúdo TV do Atendimento Pessoal. Outrossim, cabe ressaltar que o 
Setor de Comunicação e Mídias Digitais também está inserido na Equipe que faz 
a gestão do Benefício e, por isso, também houve em 2019 investimentos para 
ampliação da equipe. No Benefício Vocacional - Este recente Benefício foi lança-
do em 2019 e foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar Grupos de Orien-
tação Vocacional, onde o Associado e a sua família terão acesso ao conjunto de 
técnicas que auxiliam o autoconhecimento e a reflexão sobre a tomada de deci-
são durante as escolhas, além de contribuir para o desenvolvimento de habilida-
des pessoais. As atividades do Benefício em 2019 foram voltadas para os seguin-
tes instrumentos interativos: Experimento: Árvore da vida Experimento: Se eu 
fosse eu Experimento: Habilidades Teste Psicológico: QUATI Teste: Como esco-
lho escolher Teste: Vocacional Técnica: Recorte do eu Técnica: Linha do tempo 
Técnica: O Bombom Técnica: Complete as frases Roda de conversa: Tema pre-
conceito Roda de conversa: Tema ética. Os testes, técnicas e experimentos foram 
feitos de maneira individual por cada participante, porém, aplicados em formato de 
grupo nos dias dos encontros. A roda de conversa foi realizada em grupo no for-
mato de dinâmica. Este Benefício, como todos os outros integrantes da Benefi-
cência, vai melhorar ainda mais no ano de 2020, ele foi lançado em 2019, aten-
dendo às sugestões do Quadro Associativo e às finalidades associativas, mas vai 
ser ainda mais desenvolvido com investimentos tecnológicos que possam facilitar 
o tratamento de dados, indicadores e referências para eficiência das atividades e 
metodologias aplicadas para atingir o real objetivo do Benefício. PROGRAMA 
VIDA SAUDÁVEL: Foi criado pela ASSIST para atender uma necessidade apon-
tada pelos filiados para que os Asso ciados e Beneficiários pudessem ser orienta-
dos, por uma equipe multidisciplinar, a respeito de alguns temas importantes que 
colaborassem com a prevenção de doenças, com a qualidade de vida, com a 
prática de atividade física, com a alimentação saudável etc. No ano de 2019, este 
Programa executou todo seu planejamento programado para o exercício referido, 
registram-se as seguintes informações: No Ano de 2019, a ASSIST participou de 
eventos levando o Programa “Vida Saudável”  com seus profissionais multidisci-
plinares (enfermagem, nutrição e psicologia) que ministraram palestras, distribuí-
ram materiais informativos e educativos, fizeram aferições de pressão arterial, 
controle de pesagem dentre outros, para Arquivo Nacional e Ministério da Econo-
mia, IFRRJ, NUCLEP etc. O Programa teve a participação de 908 Associados e/
ou Beneficiários. Foram viabilizados vários encontros na Sede da Entidade para a 
transmissão de orientações de saúde, feitas através de 3 áreas (enfermagem, 
nutrição e psicologia), em cumprimento do principal objetivo do Programa, para 
realização de oficina de receitas saudáveis, para criação de grupos psicoterapêu-
tico. Vários foram os investimentos para melhoria do Programa, tais como criação 
de squeeze personalizada para entrega de brinde no aniversário do Programa 
junto com a EcoBag (sacola ecológica); compra de balança de bioimpedância 
mais moderna e fita métrica para realização das avaliações, aquisição de material 
e equipamentos para profissionais de psicologia; compra de novo estetoscópio 
para uso da enfermagem. Os eventos promovidos pelo Programa “Vida Saudável” 
em 2019 foram: Janeiro: Competição de Perda de Peso, criada para reduzir o 
índice de sobrepeso e obesidade dos colaboradores da associação. E grupo Psi-
coterapêutico “Fome de quê?” também específico para os colaboradores. Feve-
reiro: Palestra sobre Diabetes dentro do Projeto “Educação em saúde”, aberto 
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tanto para associados quanto para colaboradores. Campanha “Curta o Carnaval numa boa”, com distribuição de camisinhas 
masculinas e femininas aos colaboradores e associados junto com um leque com informativo educativo.  Março: implemen-
tação do “Cardápio especial do mês das Mulheres” onde as colaboradoras escolheram o cardápio do mês. Abertura do 
grupo “Fome de quê?” para os associados. Abril: Vacinação contra a gripe – projeto anual adotado pela Associação onde 
o Vida Saudável fica responsável pelas inscrições dos interessados em se vacinar. Visitação à FIOCRUZ, atividade que faz 
parte do Projeto “educação em Saúde”, aberto tanto para associados quanto para colaboradores/funcionários. Junho:
Projeto Educação em Saúde – palestra sobre “Consumo e cultivo de alimentos Orgânicos” ministrada por palestrante con-
vidada, aberto para associados e colaboradores. Julho: Projeto “roda de conversa” um grupo psicoterapêutico sobre ansie-
dade “A Ansiedade é Patológica”, ministrado pela psicóloga do Programa. Aniversário do Programa – realização de coquetel 
para receber associados e colaboradores participantes do Vida Saudável. Agosto: Projeto “Roda de conversa” um grupo 
psicoterapêutico com o tema “Ansiedade” - específico para os associados/beneficiários. Setembro: suporte ao Serviço 
Social na construção do material utilizado na campanha “Setembro Amarelo” inclusive na indicação da profissional pales-
trante no evento. Novembro: Evento de Doação de Sangue: parceria realizada com o HEMORIO para doação anual, 
aberto para associados e colaboradores. A ASSIST, pensando também no desenvolvimento e melhoramento das atividades 
do Programa, investiu na aquisição de software, como o Alterdata Bimer e outros materiais e equipamentos. Em 2020, o 
planejamento é no sentido de dar continuidade às atividades desenvolvidas pelo Programa, fazer divulgação de campanhas 
da saúde, das atividades e encontros, através de todas as mídias e/ou ferramentas possíveis para estimular a participação 
do Quadro Associativo no Programa e eventos, posto que o objetivo é trabalhar a prevenção de doenças e a prática de 
hábitos saudáveis, dentre outros. ESPECIFICIDADES DOS BENEFÍCIOS LIGADOS À SAÚDE: Como sempre ressalvado 
em documentos anteriores, com relação a este tópico há necessidade de transporte integral das informações costumeira e 
documen tadamente consignadas, visto que se trata de informações oficiais Institucionais e da Autoadministra ção da AS-
SIST, devendo também neste relatório serem registradas, reafirmando-se que a Asso ciação tem características beneficente 
e assistencial. Realidade esta corrobo rada com o reconhe cimento e com a declaração do próprio Poder Público materiali-
zados no título de utilidade pública concedido por este através da Lei Municipal nº 5.829/14 que, por sua vez, foi consolida-
da pela Lei Municipal nº 5.242/11. Portanto, é certo afirmar que a ASSIST não celebra entre seus integrantes relação 
contratu al/comercial/consumerista, pois não explora e/ou comerci aliza atividade econômica, muito menos estabelece rela-
ção societária entre seus membros para a prática de atividade mercantil visando a divisão de resultados e/ou distribuição 
de lucros. Em vista desta realidade, é crucial reafirmar que os benefícios médico e odontológico disponibilizados aos asso-
ciados e beneficiários integrantes do Quadro Associativo da ASSIST fazem parte da Benefi ciação, sem precificação, da 
ASSIST, prevista no artigo 40 do Estatuto Social há quase 40 anos. Frisa-se, por oportuno, que os Regulamentos Coletivos 
(caracterizados como atos jurídicos perfeitos) dos Benefícios ligados à saúde mencionados, por serem anteriores à legisla-
ção específica que trata de planos de saúde, foram apenas cadastrados, em sua forma originária aprovada pelos filiados há 
quase 40 anos, no SCPA da ANS, por exi gência desta, independen temente da dispo nibilidade dos demais benefícios (so-
mando mais de 15). Portanto, a ASSIST, acatando deliberação da coletividade, não alterou os seus instrumentos jurídicos, 
inexistindo a opção pelos institutos previstos no artigo 2º da  RN nº 254/11 expedida pela ANS, cognominados, adaptação 
e migração, a seguir transportado: Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução, considera-se: I - adaptação: aditamento de 
contrato de plano privado de assistência à saúde celebrado até 1º de janeiro de 1999, para ampliar o conteúdo do contrato 
de origem de forma a contemplar todo o sistema previsto na Lei nº 9656, de 1998; II - Migração: celebração de novo contra-
to de plano privado de assistência à saúde ou ingresso em contrato de plano privado de assistência à saúde, no âmbito da 
mesma operadora, referente a produto com registro em situação “ativo”, concomitantemente com a extinção do vínculo ou 
do contrato anterior a 1º de janeiro de 1999; (Alterado pela RN nº 437, de 03/12/2018). A Associação não tem especificação 
de qualquer tipo de prestação de serviço como estabe leci mento de saúde, como também não tem, em seu Estatuto, previ-
são para vender plano de sa úde, já que não é pessoa jurídica que explora atividade eco nômica visando distribuição de re-
sultados e/ou divisão de lucros; ou seja, a ASSIST não foi fundada com enquadramento no tipo jurídico de  “Sociedade” e/
ou Empresária, integrante do 2º Setor, com sócios em presários e/ou Sociedades com gestores distribuindo lucros e/ou re-
sultados com contratos sociais ou Estatutos (vide as AS’s) celebrados, como mencionado anteriormente. Diante da exigên-
cia feita pelo Órgão Regulador e para evitar que a ANS impedisse a disponibilidade dos benefícios ligados ao Setor Saúde, 
a ASSIST teve que acatar a ordem da citada Autarquia, cadastrando 02 dos seus mais de 15 benefícios no sistema da ANS 
(SCPA - cadastro de planos antigos - 999) e não RPS (registro de produto de saúde regulamentado com nº de registro de 
produto específico e com a respectiva nota técnica). Após cumpridas tais forma lidades, reitera-se que a ANS classificou, 
originariamente, após análise de todos os instrumentos jurídicos da ASSIST, pelos especialistas em saúde/regulação da 
Agência, a Associação dentro da Modali dade de AUTO GESTÃO, posto ter sido reconhecida pela sua forma jurídica de 
constituição e por sua realidade fática de não ter precificação, produto regulamentado registrado e objeto exclusivo de ven-
da de plano de saúde discriminado em suas Finalidades Associativas que só poderia legalmente ser enquadrada nesta 
modalidade de classificação, considerando ser seu tipo jurídico, em conformidade com a lei material civil, intitulado Pessoa 
Jurídica de Direito Privado sem Fins Econômicos e/ou Lucrativos, cons tituída na forma de Associação. Quanto aos Benefí-
cios ligados à saúde, o cadas tro, por analogia, salvo melhor juízo (já que a Associação não vende plano de saúde, não tem 
contrato entre seus pares formadores da Institui ção), ficou da seguinte forma: contratação – cole tiva, com regulamen tos 
ce lebrados em fase an terior à vigência da lei que trata dos planos privados de assistência à saúde; segmentação – ex-
clusivamente ambulatorial básica com rol taxativo diverso do exigido pela ANS; ou seja, sem previsão de cobertura hospita-
lar ou em ambiente hospitalar, para qualquer tipo de internação, para atendi mento em PS, PA, UTI E/OU CTI, além das 
exclusões de es pecialidades, procedimentos e exames diversos que não constam no rol taxativo dos Regulamentos Cole-
tivos dos Benefícios, posto que a previsão do rol taxativo dos Benefícios disponibilizados pela ASSIST foi feita em fase 
pretérita à Lei nº 9.656/98 e à de criação da Agência, nº 9.961/00, com inexistência de adaptação ou regulamen ta ção por 
deliberação as semblear. Portanto, é de bom alvitre destacar, mais uma vez, que a ASSIST não tem registro de produto no 
Órgão Fiscal nem o chamado “Plano Referên cia”, tendo em vista que a própria lei específica citada excepciona as Entidades 
de Autogestão desta obrigação legal. Cabe ressaltar ainda que mesmo diante do comando legal do artigo 8ª, parágrafo 1º 
da Lei nº 9.656/98 que, de forma positivada e literal, desobriga as autogestões  (valendo lembrar que a ASSIST é autoges-
tão nata, pois é Associação de Classe) da exigência de demonstração da viabili dade econômico-financeira e da comprova-
ção de abrangên cia geográ fica, além de disposi tivos de outras leis específicas e aplicáveis às associações, a ANS exige 
que a Associação enca minhe, em períodos e formatos pela Agência estipulados, relatórios eletrônicos, inclusive de de-
monstra ção financeira e contábil. Exigência esta que acaba desfigu rando o tipo jurídico de consti tuição e a natureza jurídica 
consequente da forma jurídica escolhida, conside rando que a ASSIST não precifica os benefícios disponibilizados integran-
tes do conjunto indivisível de beneficiação, não tem contrato, somente os associados recolhem a contribuição as sociativa 
(já que esta é vin culada à filiação), além de todas as outras especificidades já elencadas anterior mente. Porém, a associa-
ção de utilidade pública tem que apresentar seus relatórios, inclusive balanço, na forma exigida pela Agência, ainda com a 
ado ção da Lei nº 6.404/76 que trata das Sociedades Anônimas com altera ções legais supervenientes que incidem apenas 
na sociedades limitadas e não nas pessoas jurí dicas sem fins Econômicos. Esclarecimento importante, pois serve para 
evitar que o tipo e a natureza da ASSIST sejam confundidos em razão deste padrão de exposição exigido pelo Órgão Fiscal. 
Outrossim, é oportuno registrar ainda que muitos concei tos jurídicos e aspectos legais vêm sendo tratados junto à ANS em 
razão do enten dimento de que muitas das exigências e sanções determinadas pela Agência não poderiam ter incidência, 
aplica bilidade nas relações da Associação, sendo que a ASSIST aguarda, ainda em âmbito admi nistra tivo, uma resolução 
definitiva com definição ade quada e não prejudicial à sua existência e continuidade bem como que não atinja, conforme 
ordem Constitucional, o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Hodiernamente, a ASSIST vem tentando 
fazer com que a ANS considere sua natureza jurídica e respeite o seu Estatuto Social e Regula mentos Internos como ato 
jurídico perfeito (aliás, como já assentou o STF através da ADI nº 1931, julgada em 07 de fevereiro de 2018, bem como do 
RE nº 597064, cujo julgamento foi publicado em 14 de fevereiro de 2018), assim como reconheça, já que fato (acontecimen-
to) real (efeti vo/verdadeiro) público e notório, as ausências de contraprestação pré ou pós estabelecida, de produto de 
venda de plano de saúde, de relação de consumo, em respeito à súmula  608 do STJ etc., para restabelecer a ordem jurí-
dica, reava liando a classificação da Entidade na Agência. MOTIVAÇÃO DO REGISTRO DE FUNCIONAMENTO DA AS-
SIST NA ANS: Prosseguindo, neste item há a necessidade de se transportar integralmente as informações con signadas, 
visto que trata de informações oficiais Institucionais e da Autoadministração da ASSIST, uma vez que também este relatório 
tem o dever de registrá-las, reafirmando-se que, com o advento da Lei nº 9.656/98 e a criação da ANS, a Associação foi 
obrigada a apresentar na citada Agência requerimento de deferimento de registro de autorização de funcionamento, mesmo 
após ter dei xado cristalino o fato de que sua constituição, desde 1984, era no formato de Associ ação de Classe, ou seja, 
pessoa jurídica sem fins econômicos, bem como o de que não exercia atividade de exploração econômica, já que seu Sis-
tema de Beneficiação é composto de mais de 15 Benefí cios que não têm preços e/ou contraprestação pré ou pós estabe-
lecidos. Ultrapassada esta fase inicial, a ANS forneceu para Entidade o código 309028 como sendo de registro de funciona-
mento provisório, mesmo sem ter registro do chamado “produto” com a respectiva nota técnica no RPS do Órgão Regulador, 
posto que os Be nefícios integrantes da Beneficiação disponibilizada pela ASSIST não se enquadravam no novo conceito 
legal. Contudo, é essencial memorar que a ASSIST não foi fundada e nem existe para vender planos de saúde. Por outro 
lado, há que se afirmar que a ASSIST, por ser pessoa jurídica sem fins econô micos e/ou lucrativos, é Autogestão nata (por 
excelência), pois faz a autoadministração dos recur sos/receitas bem como dos custos/despesas de um grupo fechado 
(classe dos servidores). Por tanto, numa linguagem básica e simples, a receita forma o patrimônio associativo e custeia as 
despesas da coletividade. Valendo lembrar que tanto o superávit quanto o déficit são computados e, respectivamente, inte-
gralizados ao Patrimônio Associativo ou suportados por este. A receita da ASSIST é única e indivi sível, posto que é repre-
sentada pela contribuição associativa que, repita-se, é recolhida apenas pelos Associados, pois é vinculada à filiação e não 
a cada um dos benefí cios e/ou a cada um dos integrantes contemplados, assim como não é contrapres tação, preço, men-
salidade de qualquer serviço e/ou produto. Outrossim, cabe evidenciar novamente que a Associação não precifica qualquer 
dos Benefícios disponibilizados para o Quadro Associativo, pois todos integram o Sistema de Beneficiação pre visto no Es-
tatuto Social. Também é verdade o fato de que os Beneficiários não recolhem a contri buição associativa, pois estes têm 
relação acessória com a ASSIST, sendo que apenas os Titula res filiados (Associados Colaboradores) fazem o recolhimento 
da contribuição associativa, já que estabelecem com a Entidade relação principal. Tanto é verdade que, na hipótese de 
desfilia ção do Associado, o Beneficiário cadastrado em sua matrícula automaticamente não pode mais per manecer na 
ASSIST (sendo que a recíproca não é verdadeira), devendo ser destacado, ainda, que mais da metade do Quadro Associa-
tivo é re presentada por Beneficiários isentos de recolhi mentos (pais, filhos, cônjuges ou companheiros, tutelados, curatela-
dos etc., dos Filiados). Impor tante frisar que a ANS ainda não resolveu de forma definitiva sobre o enquadramento da 
Associ ação e de seu Sistema de Beneficiação sem precificação, considerando os conceitos e os institutos definidos na lei 
específica que trata de planos de saúde. A ASSIST, percebendo a necessidade de fazer o acompanhamento, análise e es-
tudo das normas expedidas pela ANS para verificação de incidência e aplicabilidade nos Regulamentos Coletivos dos Be-
nefícios vinculados à saúde, que são 2 dentre os mais de 15 integrantes do Sistema de Beneficiação, criou o Setor de Re-
gulação. E este setor, com a colaboração de assessorias externas, confecciona as impugnações, defesas e recursos, faz o 
acompanhamento dos sistemas para envios de informações e dados e recebimentos de ofícios, documentos e relatórios 
exigidos pela Agência Reguladora (SIB, SIP, SCPA, PERSUS etc.). LEGITIMIDADE DA ASSIST PARA CELEBRAR PAR-
CERIAS E/OU CONVÊNIOS: A ASSIST reitera que, uma vez legitimada por suas normas estatutárias e sob a égide dos 
princípios consti tucionais pátrios, celebra convênios e/ou parcerias em favor do Quadro Associativo sempre com intuito de 
possibilitar aos seus integrantes, formadores da Pessoa Jurídica, condições e negocia ções mais adequadas e compatíveis 
com a possibilidade de recursos dos filiados para contratação de serviços e/ou produtos para os asso ciados que se interes-
sarem por esta opção e, na qualidade de Contratante (tomadora dos serviços), estabelece contratos, termos de compromis-
so, convênios e/ou parcerias com diver sas pessoas jurí dicas, sejam elas públicas e/ou privadas. Neste sentido, é oportuno 
consignar que a ASSIST manteve e fez o aperfeiçoamento de suas diversas parcerias e convênios com vários tipos de 
pessoas jurídicas. Em 2019, foram estabelecidas parcerias, em diversos segmentos. Parcerias vigentes fechadas em 2019: 
Instituto Embelleze; Infobrap; Ifesp; On – Byte – Vila da Penha; Cultura Inglesa – Unidade Centro; Esa – Externato Santo 
Antônio – Unidade Copacabana; Elsys; L’occitane En Provence; Webfones; Privália; Intissimi Moda Italian; Under Armour; 
Aramis; Barbearia Texana; Saúde dos Pés – Podologia Avançada; Teatro Miguel Falabella; Restaurante Bergut Castelo; 
Restaurante Marzipan – Clube Militar; Espaço Fênix; Unidade - Rua do Álvaro Alvim nº 37/509 – Cinêlandia; Espaço Laser 
– Unidade Av. Rio Branco, nº 53. Restaurante Empório Santa Fé – Praia do Flamengo, nº 2; Hotel OK – Centro; Pousada 
Ver a Vista Hotel – Araruama; A Administração da ASSIST também deve lembrar, já que oportuno, as seguintes parcerias 
existentes: Na atividade física – Convênio entre a ASSIST e o GYMPASS, para disponibilizar acesso a planos de utilização 
a custos reduzidos da rede credenciada contratada pelo Gympass, com a flexibilidade de diversos estabelecimentos de 
atividades físicas e/ou esportivas, sem taxa de matrícula ou de cancelamento para o associado e seus beneficiários. Na 
Educação – Promover o acesso a cursos de qualificação e aperfeiçoamento, sempre com descontos e vantagens, através 
de instituições de ensino parceiras. Na Farmácia – Desconto em medicamentos - Proporcionar mais tranquilidade aos As-
sociados e Beneficiários durante os tratamentos médicos, garantindo medicamentos genéricos e de marca a custo reduzido. 
Na Gastronomia - Restaurantes - Oportunidades para o Associado e sua família degustarem o melhor da gastronomia ca-
rioca com descontos especiais. No Turismo - Proporcionar descontos em agência de viagem, pousadas e hotéis. O Asso-
ciado e sua família podem desfrutar de toda tranquilidade dos pacotes turísticos e diárias na região serrana ou praia. Plano 
de Saúde Coletivo por Adesão - Produto fornecido por operadora contratada pela ASSIST em favor dos Associados - Con-
vênio com Operadora de Saúde. Opção disponível ao corpo associativo elegível, conforme contrato e regulamento da 
operadora contratada. BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL PRATICADAS PELA ASSIST: Esta Administração, nes-
te item, vai transportar trechos de documentos oficiais Institucionais, con siderando que as informações são inerentes à re-
alidade fática e jurídica da Entidade e não foram alteradas. A Associação estabeleceu, através de deliberação assemblear, 
como finalidades associativas (que, como cediço, é diferente do denominado objeto social inerente aos contratos sociais 
das Sociedades em geral), representar e/ou defender coletivamente ou individualmente seus associa dos, prestar assistên-
cia social e estimular as ações de cidadania, estimular a solidariedade entre as classes dos servidores públicos, contri buir 
para que sejam criadas condições e oportunidades que permitam aos seus associados de senvolverem  seu potencial, 
tanto como profissionais quanto como cidadãos. Neste sentido, tem como MISSÃO: “DISPONIBILIZAR QUALIDADE DE 
VIDA E BEM ESTAR AO SERVIDOR PÚ BLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E À SUA FAMÍLIA” e como VISÃO: 
“SER UMA ASSOCIAÇÃO DE REFERÊNCIA EM TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JA NEIRO”. Há 
que se reforçar a ideia de que estas intenções (Missão e Visão) foram provenientes das FINALIDADES ASSOCIATIVAS 
previs tas no ESTATUTO SOCIAL da Entidade, como pode ser verifi cado acima. Visto isso, a Administração da ASSIST re-
afirma que não mede esforços para, da melhor forma possível e dentro das suas forças, exe cutar com exatidão sua Missão, 
assim como vem, ano após ano, alcançando sua Visão. Devendo esta Administração ratificar que tanto os estímulos à soli-
dariedade e às ações de cidadania quanto a prática da assistência social estão previstas na norma estatutária da Associa-
ção, estando elen cadas como Finalidades Associativas, como já relatado. Portanto, é a ASSIST, legalmente, Entidade do 3º 
Setor, jamais podendo ser caracterizada como prestadora de serviço ou fornecedora de produto em razão da disponibilida-
de sem precificação de qualquer um de seus Benefícios bem como em razão de ser legalmente intitulada Entidade de Uti-
lidade Pública. Em vista desta realidade, as ativi dades e ações da ASSIST são voltadas para criação de Benefí cios assis-
tenciais e de Programas Sociais ligados aos direitos fundamentais e sociais, às práticas das atividades de assistência social 
nos mais variados setores e áreas com o propósito de atender às necessidades básicas apontadas pelos pares filiados bem 
como de colaborar com o Poder Público na busca do equilíbrio social e da transformação da sociedade. As atividades e 
ações praticadas pela ASSIST contemplam quan tidade expressiva do estado do Rio de Janeiro, posto que, além de alcan-
çar os filiados, beneficiam também parcela da família destes, funcionários e respectiva família e, ainda, parte da população 
com carência e deficiência em diversos setores. Fato que também não deve ser deixado de lado é que a Associação apoia 
e colabora com diversas entidades congêneres que, como ela, promovem a proteção da população carente de várias ne-
ces sidades. Para tanto, a ASSIST esti mula a solidariedade entre os filiados e do Quadro Associ ativo com a sociedade, apoia 
e fomenta o trabalho voluntário praticado pelos funcionários, associados e be nefici ários em Entidades congêneres também 
do 3º Setor. Em 2019 vale destacar os seguintes fatos: a ASSIST ratificou a relevância das ações e campanhas sociais 
como ferramenta para mudança social. Buscou-se uma proposta de avaliação e monitoramento efetivo das doações reali-
zadas. Desta forma, com mais precisão, a Entidade viabilizou o acolhimento das demandas da rede institucional que AS-

SIST ampara e pôde trabalhar e debruçar nas necessida des de cada Instituição. Esta atenção foi tão importante para os 
grupos das diversas Entidades contempladas que rendeu para ASSIST as homenagens abaixo listadas: • Defesa Civil de 
São Pedro da Aldeia – troféu de reconhecimento da grande ajuda que o projeto Soma ao trabalho da Defesa Civil; • Direto-
ria de Assistência Social / Associação Sangue Azul da Polícia Militar – Certificado de agradecimento aos esforços em ajudar 
a ASTSA Esposas e Familiares, Somos todos Sangue Azul em prol da dignidade do policial militar; • BAeNSPA - Base Aérea 
Naval de São Pedro da Aldeia – Medalha em honraria pelo reconhecimento da importante parceria pelo projeto PROFESP; 
• Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ALERJ – Moção honrosa pelo reconhecimento do trabalho de respon-
sabilidade social do Programa Soma; • Câmara Municipal de Araruama – Moção honrosa pelo reconhecimento do trabalho 
de responsabilidade social do Programa Soma; • SESC/ Mesa Brasil – Troféu em agradecimento em apoio ao projeto Mesa 
Brasil. Deixa-se registrado que o Programa SOMA da Associação de Servidores do Rio de Janeiro tem sido de grande im-
portância para os integrantes de várias destas Instituições, posto que supre muitas das necessidades básicas do ser huma-
no. O programa trabalha com apoio e acompanhamento de instituições que sobrevivem (na maioria das vezes) de doações. 
Sabe-se que as organizações sociais passam por uma grande dificuldade em manter suas atividades. As doações realiza-
das pelo Programa SOMA trouxeram ânimo, esperança para as instituições sociais atendidas. O Programa Soma atua 
sempre respeitando e cumprindo às finalidades Associativas da ASSIST, previstas no Estatuto Social, e, em consonância 
com  a visão da ASSIST que é “ Ser Associação de referência em transformação social no Estado do Rio de Janeiro”. Tam-
bém no ano de  2019,  as ações do Programa SOMA, renderam homenagens, tais como: Programa SOMA - Menção 
Honrosa  - Defesa Civil de São Pedro da Aldeia em 08/2019. Programa SOMA - Moção de Aplausos e Congratulações  - 
ALERJ em 09/2019. Programa SOMA - Moção de Aplausos - Câmara Municipal Araruama em 12/2019. Programa SOMA 
- Medalha de Honraria - Marinha do Brasil (São Pedro da Aldeia) em 12/2019.

DOAÇÕES REALIZADAS EM 2019
Instituição Data Doação Quant.

Projeto Renascer, Servir e Proteger - Polícia Militar RJ 17/1/2019 Kit esportivo 200
Lar Pedro Richard 21/1/2019 Lata de leite em pó 208
ONG Rio de Paz 21/1/2019 Lata de leite em pó 240
Casa de Apoio à Mulher e à Família  22/1/2019 Lata de leite em pó 239
Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira 
Idade e Desenvolvimento Humano (Araruama) 1/2/2019 Sabonete líquido 268
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de Assis 14/2/2019 Sabonete em barra 54
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de Assis 14/2/2019 Lata de leite em pó 10
Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira 
Idade e Desenvolvimento Humano (Araruama) 17/2/2019 Lata de leite em pó 174
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
- COMPDEC 25/3/2019

KGs de ração animal 
para cães e gatos 140

Secretaria Municipal de Agricultura Abastecimento e Pesca de Cabo 
Frio/Superintendência de Defesa Animal 25/3/2019

KGs de ração animal 
para cães e gatos 150

Associação Beneficente São Martinho 25/3/2019 Lata de leite em pó 160
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de Assis 25/3/2019 Lata de leite em pó 64
Creche Teresa de Jesus 25/3/2019 Lata de leite em pó 160
Polícia Militar de Cabo Frio 26/3/2019 Kit esportivo 93
Caminhos do Bem - Creche Comunitária Isabel 26/3/2019 Escovas de dente infantis 400
Caminhos do Bem - Creche Comunitária Isabel 26/3/2019 Cremes dentais infantis 400
CORBI - Inhaúma 26/3/2019 Lata de leite em pó 128
Projeto MESA Brasil 26/3/2019 Lata de leite em pó 203
Polícia Militar - DAS 1/4/2019 Lata de leite em pó 240
Fundação Assistencial Santa Bárbara 1/4/2019 Lata de leite em pó 128
Lar Aura Celeste 1/4/2019 Lata de leite em pó 128
AACS - Associação de Assistência às Causas Sociais 1/4/2019 Lata de leite em pó 128
Ação Social da Paróquia N.S. da Conceição Engenho de Dentro 1/4/2019 Lata de leite em pó 128
Fundação Assistencial Santa Bárbara 1/4/2019 Lata de leite em pó 128
Projeto por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 2/4/2019 Kit esportivo 5
Secretaria Municipal de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira 
Idade e Desenvolvimento Humano (Araruama) 11/4/2019 Caixa de bombom 96
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH 12/4/2019 Sabonete líquido 69
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH 12/4/2019 Lata de leite em pó 156
Polícia Militar de Cabo Frio 15/4/2019 Caixa de bombom 112
Obra Social Migalhas de Luz 15/4/2019 Caixa de bombom 79
Abrigo do Marinheiro 17/4/2019 Caixa de bombom 96
AMIRES - Associação Missão Resplandecer 30/4/2019 Lata de leite em pó 160
Abrigo Doce Morada 30/4/2019 Peças de vestuário 120
Abrigo Doce Morada 30/4/2019 Brinquedo 80
Abrigo Doce Morada 30/4/2019 Lata de leite em pó 120
ONG Rio de Paz 30/4/2019 Lata de leite em pó 160
Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro/Programa de
Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio (PARES) 2/5/2019 Lata de leite em pó 190
Creche Teresa de Jesus 3/5/2019 Lata de leite em pó 160
Obra Social Migalhas de Luz 8/5/2019 Lata de leite em pó 160
Associação de Voluntários do Hospital Pedro Ernesto - HUPE 14/5/2019 Lata de leite em pó 160
Projeto Gramachinhos 14/5/2019 Lata de leite em pó 180
REPARTIR - Associação de Apoio às Crianças do Hospital Municipal Jesus 15/5/2019 Lata de leite em pó 180
Casa de Repouso Ribeirinho 17/5/2019 Lata de leite em pó 180
Programa Brasileirinho - Creche Alegria das Crianças  20/5/2019 Cremes dentais infantis 113
Programa Brasileirinho - Creche Alegria das Crianças  20/5/2019 Escovas de dente infantis 145
Associação Beneficente São Martinho 20/5/2019 Lata de leite em pó 90
Projeto Por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 21/5/2019 Lata de leite em pó 100
Creche Teresa de Jesus 29/5/2019 Lata de leite em pó 130
AACS - Associação de Assistência às Causas Sociais 4/6/2019 Lata de leite em pó 100
SBA - Sociedade Beneficente de Anchieta 4/6/2019 Lata de leite em pó 100
CORBI - Inhaúma 4/6/2019 Lata de leite em pó 100
Projeto EFRAIM 4/6/2019 Lata de leite em pó 150
Associação Grupo Cultural Nosso Ritmo 5/6/2019 Lata de leite em pó 150
Convidativa - Instituto Sócio-Educacional e Cultural para Questões 
da Cidadania 5/6/2019 Lata de leite em pó 143
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita 11/6/2019 Lata de leite em pó 192
Secretaria Municipal de Assistência Social de Cabo Frio 11/6/2019 Lata de leite em pó 192
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de Assis 12/6/2019 Lata de leite em pó 29
Projeto MESA Brasil 14/6/2019 Lata de leite em pó 120
Lar de Daniel Cristóvão 14/6/2019 Lata de leite em pó 120
Casa São Francisco de Assis 14/6/2019 Lata de leite em pó 96
ONG Rio de Paz 19/6/2019 Frasco de sabonete 120
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC 24/6/2019 Frasco de sabonete 135
IAAECC - Instituto Asas para o Esporte, Cultura e Cidadania - Aeronáutica 26/6/2019 Kit esportivo 180
Polícia Militar - DAS 1/7/2019 Lata de leite em pó 96
Creche Teresa de Jesus 1/7/2019 Lata de leite em pó 96
Projeto Por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 2/7/2019 Lata de leite em pó 96
Secretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita 2/7/2019 Lata de leite em pó 96
 Casa Lar Aura Celeste 3/7/2019 Lata de leite em pó 96
Caminhos do Bem - Creche Comunitária Isabel 3/7/2019 Lata de leite em pó 96
Caminhos do Bem 3/7/2019 Peças de vestuário 200
Caminhos do Bem - Creche Comunitária Isabel 3/7/2019 Lata de leite em pó 96
Secretaria Municipal de Assistencia Social de Mesquita 3/7/2019 Lata de leite em pó 331
Casa São Francisco de Assis 16/7/2019 Lata de leite em pó 336
Programa Forças no Esporte - PROFESP MARINHA 17/7/2019 Lata de leite em pó 763
Casa de Repouso Ribeirinho 23/7/2019 Lata de leite em pó 174
Abrigo Casa Vida São Miguel Arcanjo 26/7/2019 Alimentos 135
Associação Grupo Cultural Nosso Ritmo 1/8/2019 Lata de leite em pó 244
Ação Social da Paróquia N.S. da Conceição Engenho de Dentro 1/8/2019 Lata de leite em pó 206
ONG Rio de Paz 6/8/2019 Lata de leite em pó 392
Lar Pedro Richard 6/8/2019 Lata de leite em pó 270
Obra Social Migalhas de Luz 19/8/2019 Brinquedos 75
Caminhos do Bem - Creche Comunitária Isabel 20/8/2019 Brinquedos 42
Lar Luz de Amor 20/8/2019 Brinquedos 60
IAAECC - Instituto Asas para o Esporte, Cultura e Cidadania - Aeronáutica 21/8/2019 Brinquedos 160
Associação Grupo Cultural Nosso Ritmo 23/8/2019 Brinquedos 209
Projeto Por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 26/8/2019 Brinquedos 87
Programa Forças no Esporte
- PROFESP MARINHA 28/8/2019

Brinquedos e Kits
Esportivos Infantis 

140 Brinq. 
E 29kits 

Prefeitura Municipal de Araruama - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 28/8/2019 Brinquedos 440
Programa Forças no Esporte - PROFESP MARINHA 2/9/2019 Kit esportivo 300
Projeto Por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 2/9/2019 Alimentos não perecíveis 220
Programa Forças no Esporte - PROFESP MARINHA 2/9/2019 Kits Esportivos 300
Polícia Militar de Cabo Frio 10/9/2019 Brinquedos 441
Creche Escola Comunitária Cantagalo 10/9/2019 Brinquedos 170
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de ASSIS 11/9/2019 Lata de leite em pó 22
Centro Evangelístico Itaboraí - Projeto Social CEI 15/9/2019 Latas de leite em pó 200
Associação Esposa e Familiares Somos Todos Sangue Azul - ASTSA 16/9/2019 Latas de leite em pó 73
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itaboraí 16/9/2019 Sabonetes Líquidos 215
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Itaboraí 16/9/2019 Sabonetes Líquidos 215
Creche Teresa de Jesus 16/9/2019 Latas de leite em pó 88
Caminhos do Bem 20/9/2019 Alimentos não perecíveis 250
Projeto Por Alguém - Igreja Vitória em Cristo 23/9/2019 Alimentos não perecíveis 177
Instituição Pata Real 24/9/2019 Ração Animal 100
Instituto Patas Unidas 24/9/2019 Ração Animal 163
ONG Rio de Paz 27/9/2019 Alimentos não perecíveis 959
Centro Evangelístico Itaboraí - Projeto Social CEI 7/10/2019 Brinquedos 258
Projeto Gramachinhos 10/10/2019 Alimentos não perecíveis 192
Centro Evangelístico Itaboraí - Projeto Social CEI 10/10/2019 Alimentos não perecíveis 169
Caminhos do Bem 10/10/2019 Alimentos não perecíveis 135
Casa de Recuperação Fraternidade Sol de Assis 22/10/2019 Latas de leite em pó 49
Casa de Repouso Ribeirinho 22/10/2019 Latas de leite em pó 180
Escola Municipal Professor Mourão Filho (Colégio do Alemão) 22/10/2019 Brinquedo 393
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ONG Rio de Paz 24/10/2019 Latas de leite em pó 102
Projeto EFRAIM 24/10/2019 Latas de leite em pó 108
Associação de Apoio Às Pessoas Portadores de Deficiência da Zona 
Oeste - Adezo 25/10/2019 Latas de leite em pó 105
DAS - Polícia Militar 5/11/2019 Latas de leite em pó 299
CEFAN - Marinha 7/11/2019 kits esportivos 246
Conselho Regional de Museologia 2ª Região 11/11/2019 Computador 1
Hospital Municipal de Jesus 19/11/2019 Sabonetes Líquidos 150
Sodalício da Sacra Família 19/11/2019 Alimentos 7
Profesp - Marinha 22/11/2019 Brinquedo 46
Profesp - Marinha 22/11/2019 kits esportivos 475
Defesa Civil São Pedro da Aldeia 29/11/2019 Latas de leite em pó 130
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Fluminense 3/12/2019 Brinquedos 225
Centro Evangelístico Itaboraí - Projeto Social CEI 4/12/2019 Brinquedos 100
Creche Teresa de Jesus 6/12/2019 Brinquedo 90
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araruama 9/12/2019 Brinquedos 262
Associação Esposa e Familiares Somos Todos Sangue Azul - ASTSA 9/12/2019 Brinquedos 585
PROJETO POR ALGUÉM - Igreja Vitória em Cristo 13/12/2019 Mesas e Cadeiras 5
CASA DE RECUPERAÇÃO FRATERNIDADE SOL DE ASSIS 20/12/2019 Latas de leite integral 20
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - AÇÕES E CAMPANHAS VOLTADAS PARA TRANSFORMAÇÃO DE HÁBITOS EM FAVOR 
DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE DO PLANETA: Como prática habitual, já que faz parte da 
cultura e da política privada da ASSIST, fato que justifica o transporte deste texto, em 2019, também a Entidade deu segui-
mento ao trabalho concernente às ações educativas e às atividades promovidas para que a população tivesse consciência 
da necessidade urgente de modificar os seus hábitos para preservar o meio ambiente, tornando pos sível a mantença do 
nosso Planeta, mormente para a salvaguarda da sua sustentabilidade. A ASSIST sempre teve a preocupação de provocar 
atitude/conduta individual e coletiva com relação à sustentabilidade e preservação do meio ambiente, inclusive com as 
atenções voltadas para o cuidado com a flora e a fauna. E, para tanto, estimula em todos os seus processos de trabalho 
interno e nas atividades associativas o hábito e consumo responsáveis e sustentáveis, a proteção aos animais e plantas etc. 
Como acontece em todos os anos, foram realizados trabalhos educativos neste sen tido com os funcio nários, associados e 
seus respectivos beneficiá rios bem como com os parceiros e colaboradores. Consciente do seu dever como Agente Político 
e, por isso, representativo, a AS SIST acolhe a ideia de que as ações e condutas do dia a dia da sociedade como um todo 
devem evitar o impacto negativo no meio ambiente, a insus tentabilidade do planeta e que as pessoas devem ter consciên-
cia da ne cessidade de preservar o meio ambiente, a natureza, tendo atitudes sustentáveis bem como fo mentando atitudes 
nesse sentido. Dentro deste aspecto e como já afirmado em outras oportuni dades, a Associação cobra, através de várias 
ações, campanhas, informa tivos, palestras, publica ção de matérias na Revista ASSIST, a utilização responsável da água, 
da energia, da matéria-prima, da utilização de produtos, pois estes têm que ser, no seu entendimento, sustentáveis etc. 
Importante ressaltar que já é prática da ASSIST envolver todos os seus colaboradores internos e externos nas atividades 
voltadas para a preservação do meio ambiente. A ASSIST programou para 2020 os seguintes movimentos/eventos: Com-
promisso Ambiental/Defesa animal. 13/05/2020 - Maio - Horta Comunitária/Em parceria com a Sociedade nacional de 
Agricultura e empresa Grande Rio Reciclagem Ambiental. - Arrecadação de óleo de cozinha usado. Será revestido na troca 
o adubo orgânico para ajudar na instituição. 10/10/2020 - Outubro - ONG de Defesa Animal. - Mutirão em ajuda na ONG/
doação de ração animal oriunda dos Bailes beneficentes realizados pela  ASSIST. AÇÕES DE FOMENTO E APOIO AO 
TRABALHO VOLUNTÁRIO ASSOCIADO AO VOLUNTA RIADO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DA ASSIST: Prosseguin-
do, cabe asseverar que a Associação, na qualidade de Personagem do 3º Setor, não poderia deixar de lado o papel rele-
vante que exerce com a prática do voluntariado educativo ins titucional. A Administração da Enti dade tem consciência que, 
desenvolvendo projetos com atenção voltada para o debate, tomada de decisões e ações para tratar de questões sociais, 
precipuamente a desigualdade, os precon ceitos, a discriminação, os abandonos, as omissões, a ineficiência dos serviços 
públicos etc., há de conseguir estimular o engajamento de seus filiados, colaboradores internos e externos. Em vista deste 
fato, a ASSIST sustenta o princípio de que a realização do voluntariado é crucial para atingir um mundo mais justo, equi-
librado e solidário. Isto porque se trata de um trabalho que exercita a solidariedade, cidadania responsável, sem interesse 
individualizado e com a intenção de ajudar a quem necessita. Diante desse cenário, a ASSIST apoia e estimula os As-
sociados, Beneficiários (enfim, colabora dores e parceiros em geral interessados) em serem um traba lhador voluntário, 
efetivamente engajados com esta prática. Neste sentido, a Associação no ano de 2019 prosseguiu com o seu trabalho de 
pesquisa em diversos setores e ambientes da sociedade do Estado do Rio de Janeiro e incluiu outras Entidades congêneres 
e Grupos que ne cessitam deste apoio, da colaboração com o traba lho voluntário e com o voluntariado educativo e partici-
pativo. Considerando esta prática Institucio nal, a Entidade desenvolve campanhas, ações e projetos que fomentam a parti-
cipação de todos. É importante registrar algumas das ações e campanhas sociais realizadas, como a seguir: AÇÕES SO-
CIAIS: * Doação, Instalação e inauguração das câmeras no abrigo em Nova Sepetiba – Realização de trabalho voluntário 
na instituição contemplada para acompanhar a instalação das câmeras em toda a creche; comparecimento de profissional 
da odontologia para ministrar palestra com as crianças sobre a forma certa da escovação * Creche Santa Cruz.  Liberação 
de profissional para troca dos fios internos, realização de trabalho voluntário na instituição para evento com registro de fotos 
e festa com as crianças da creche.  * Doação de escovas e pasta dental (infantis). Evento matinal com espaço de convivên-
cia entre as crianças da Creche e voluntários para desenvolvimento de atividades com orientação educativa para as crian-
ças da Creche sobre os cuidados da saúde bucal. A Assist liberou profissional para comparecimento na Creche Comunitária 
em Nova Sepetiba acompanhado de uma equipe de voluntários (associados e Colaboradores) para entrega das escovas e 
creme dental infantil arrecadadas da campanha. * Agasalho - Meses de frio para população de rua – Através desta campa-
nha, a ASSIST em conjunto com o trabalho voluntário de associados e colaboradores  colaborou com o trabalho de Institui-
ções que contemplam a população de rua em Campo grande. Foram doadas mais de 300 peças de roupas para o frio.  * 
Brinquedos - Dia das Crianças – foram doados 2.632 brinquedos para as comemorações dos dias das crianças e natal. * 
Dia Mundial da Alimentação - Doação de alimentos não perecíveis. Campanha em apoio aos  projetos nas favelas do Jaca-
rezinho, Maré e Roquete Pinto. A campanha proporcionou a doação de  alimentos não perecíveis nos principais projetos 
sociais (das favelas mencionadas) que auxiliam o trabalho de desenvolvimento familiar. São mais de 800 famílias que vivem 
na linha da pobreza e que tem como a única forma de adquirir alimentos saudáveis. Com isso, o maior êxito foi proporcionar 
sustento emergencial às famílias necessitadas, que estão em situação de risco iminente, dificuldades financeiras, desem-
prego, acidentados e enfermos. * Campanha adote um idoso no Natal - Evento matinal com espaço de convivência entre 
os idosos e voluntários para atividades de confraternização natalina. A proposta tem uma relevância direta com a dificulda-
de da casa de repouso em fazer a manutenção de vínculos familiares. Com isso, a ASSIST, em conjunto com o trabalho 
voluntário dos associados e colaboradores, colaborou com a redução de possíveis sentimentos de abandono, solidão e 
isolamento comunitário, principalmente em épocas natalinas. CAMPANHAS SOCIAIS: Compromisso com instituições em 
apoio à população de rua, ONGs em defesa das crianças em vulnerabilidade e Fundação de apoio às famílias em estado 
de miséria. * Abril - Agasalho - Meses de frio para população de rua. Início: 01/04 - Final: 29/06. * Agosto - Brinquedos - Dia 
das Crianças. Início: 01/08 - Final: 30/09. * Outubro - Dia Mundial da Alimentação - Doação de alimentos não perecíveis. 
Inicio: 25/09 - Final: 30/10. * Novembro - Campanha de Natal – Cartinhas das agências dos correios. Inicio: 02/11 Final: 
11/12. AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE/PRESENTAÇÃO NA QUALIDADE DE PESSOA JURÍ DICA/ENTE POLÍTI-
CO: Importante salientar, como de costume, que a ASSIST, na qualidade de Associação de Classe é Pessoa Jurídica legí-
tima para agir em favor de seus integrantes. Sendo certo que a Entidade não exerce uma representatividade afastada dos 
seus membros, pois estes formam a Associação. Na verdade, os filiados (dirigentes ou não) presentam (posto que “são”) a 
pessoa jurídica, cada associado é parte do todo que forma a coletividade, o ente político.  Desta forma, a Administração da 
ASSIST, no exercício de sua função estatutária, atua com a legi timidade conferida pelos filiados e constitucionalmente ga-
rantida para defesa e salvaguarda dos assuntos do interesse da coletividade e da classe em todas as esferas. Por isso os 
dirigentes acompanham as informações, as normas que, de alguma forma, possam influenciar as atividades associativas e/
ou o trabalho dos Servidores. Da mesma forma, os inte grantes da Administração acompanham os trabalhos realizados 
pelas autoridades, pelos parla mentares; enfim, do Poder Público em prol da coletividade. Neste sentido, a ASSIST zela e 
faz zelar pelo respeito à sua imagem e ao seu nome, atuando com lisura, lealdade e transparência em favor do Grupo As-
sociativo. Ao longo desses quase 40 anos, a Associação vem cumprindo seu dever no Rio de Janeiro, acolhendo os servi-
dores com seus Programas de Projetos, ações e atividades associativas bem como com as parcerias e convênios celebra-
dos. A Instituição participa dos encontros, reuniões, congressos, audiências públicas no intuito de salvaguardar e defender 
o respeito aos direitos adquiridos da coletividade, aos seus atos constitutivos, suas normas estatutárias e, para tanto, 
exerce as prer rogativas de Ente Político, de pessoa jurídica. Dentro deste contexto, a Assist se fez presente, dando conti-
nuidade, em 2019, aos trabalhos e atividades para fazer valer os interesses da coletividade e salvaguardar os direitos da 
classe. ATIVIDADES E ESTRUTURAS ADMINISTRATIVAS PARA O ATENDIMENTO DOS FILIADOS, PARCEIROS, 
COLABORADORES EM GERAL E A PRÁTICA DAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS: Não poderia deixar de ficar registra-
do neste Relatório todo o esforço da Associação para proporcionar um adequado ambiente de trabalho no que concerne ao 
espaço (com aquisição e aluguel de salas, realização de benfeitorias e obras necessárias etc.), à estação de trabalho (com 
aquisição de móveis e utensílios, equipamentos, aparelhos etc.), ao local de permanência e circulação das pessoas, não só 
pelo bem-estar e segurança dos funcionários e dirigentes, mas também para atender com qualidade a todos os filiados e 
colaboradores. A Associação também fez investimentos com aquisição e/ou com desenvolvimento de sistemas, software,
hardware e aparelhou seus setores administrativos, de atendimento, de cadastro, de controle de contribuição, financeiro e 
contábil, de tecnologia e segurança. Todas estas iniciativas ocorreram com o objetivo de facilitar os relacionamentos, aces-
sos e contatos entre todos os que, de alguma forma, participam das atividades associativas e do trabalho desenvolvido pela 
ASSIST. Desta forma, a Associação pretende alcançar um grau elevado de perfeição, quiçá, total excelência nas atividades 
e no trabalho desempenhados para fazer chegar a todo seu Quadro Associativo, inclusive seus colaboradores/funcionários, 
a beneficência bem como a assistência social, a solidariedade aos contemplados pelos seus Programas de projetos, ações 
e campanhas. É oportuno destacar que a ASSIST vem procurando deixar seu setor de TI preparado para acompanhar as 
novidades do mercado tecnológico, a transformação digital, sendo que, para tanto, estimula os profissionais a atualizarem 
seus conhecimentos e práticas, a participarem de treinamentos técnicos e das legislações específicas, especialmente de 
segurança da informação, proteção de dados e informações, inclusive da LGPD, a interagirem com toda a Associação para 
desenvolverem sistemas, fazerem mapeamentos e planilhas de dados e informações e darem o suporte e as ferramentas 
necessárias para a atuação da ASSIST e para a execução das atividades laborais e associativas. A atenção da ASSIST com 
o ajustamento e/ou preser vação do bom ambiente de trabalho e da adequada estrutura para o atendimento e a recep-
tividade é constante. Todos estes setores técnicos e administrativos vêm otimizando seus prazos para o cumprimento das 
atividades e entregas de serviços justamente em razão dos investimentos de melhoria das estações de trabalho, acesso às 
plataformas, aos sistemas e planilhas, integração de todos os sistemas etc. Esta preocupação da ASSIST é constante e 
acompanhada e aprimorada em todos os anos e em 2019 foram vários os avanços em toda a Associação. GENTE E GES-
TÃO – GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS: Sobre esse tema, cabe reiterar que o entendimento da Associação é no 
sentido de que a gestão eficiente e ade quada dos recursos humanos é fundamental para o desenvolvimento e a boa atua-
ção da Entidade. Por esta razão, a ASSIST sempre teve a preocupação com os processos para recrutamen to/captação, 
para seleção, para treinamento/desenvolvimento e retenção do profissional bem como para que a remuneração e be-
nefícios sejam realizados de forma qualitativa e eficiente. A Associação dá oportunidade de emprego para muitos profissio-
nais e em 2019 aumentou, conforme dados e relatórios de seu Departamento Pessoal, seu Quadro de Colaboradores. Aliás, 
este Departamento também tem colaboração de assessoria jurídica externa e consultoria IOB – Trabalhista e Previdenciária 
– para melhoria e atualização dos conhecimentos técnicos e aplicação das normas e regras que envolvem a relação em-
pregatícia. Portanto, cabe ressaltar que a Adminis tração da ASSIST deu continuidade aos Projetos relacionados ao desen-
volvimento dos profissio nais, tais como treinamentos internos e externos periódicos, parti cipação em congressos e semi-
nários etc. Valendo registrar, novamente, que os funcionários têm disponibilizados vários benefí cios que não fazem parte do 
rol de obrigações das empregadoras, mas que a Associação propor ciona ao seu quadro. À vista dessa realidade, chama-se 
atenção para o fato de que os funcionários e respectivos de pendentes têm acesso, via de regra, a auxílios e bolsas referen-
tes às graduações, especializações e cursos diversos. Também não pode ser deixado de lado que a Entidade desenvolveu 
um Pro grama com atenção voltada para o reforço da alimentação do funci onário, disponibilizando espaço (refeitório), mes-
mo recebendo todos os colaborado res/empregados o Vale/Alimentação. Os colaboradores também recebem orientações 
de profissional de nutrição para que entendam a necessidade e importância de uma alimentação de qualidade e preventiva. 
Há que se ressaltar que, além da existência de algumas atividades vincu ladas ao Setor de Recursos Hu manos em benefício 
do Quadro de Fun cionários, também estão acessíveis àqueles (funcionários) atividades que fazem parte do Sistema de 
Beneficiação usufruído pelos filiados, como é o caso dos Benefícios coletivos médico e odon tológico ambulatoriais, danças, 
corridas e caminhadas, dentre outras existentes na ASSIST e da parceria do Produto de assistência à saúde que os funcio-
nários efeti vados já têm disponível às expensas da Associação empregadora. Destarte, a Administração da ASSIST cita, a 
seguir, al guns dos eventos e treinamentos que ocorreram em 2019 direcionados aos funcionários: Programas/Projetos do 
Gente e Gestão: Projeto Voz Ativa: Projeto desenvolvido para que os colaboradores possam expor opiniões sobre as ativi-
dades da associação, destacando os pontos importantes, inclusive podendo contribuir com ideias e sugestões de melhoria. 
Neste contexto, é importante frisar que foram implantadas diversas ações, com o aproveitamento de sugestões dadas com 
a execução do projeto, seguem algumas: contratação de aprendizes oriundos de ONGS situadas em comunidades; reali-
zação de treinamento de ética e postura organizacional, alteração do formulário de solicitação de pessoal, com inclusão de 
informações importantes sugeridas no projeto voz ativa, entre outras ações. Pesquisa de Qualidade de Vida 2019: Pesquisa 
realizada com objetivo de encontrar métodos para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores, estimulando hábitos 
saudáveis e contribuindo com sua saúde. A pesquisa contribuiu para realização de ações para promoção da saúde, através 
do Programa Vida Saudável, tais como: envio de e-mails informativos sobre doenças, automedicação e saúde mental. Além 
de contato direto com os colaboradores para agendar orientação no programa vida saudável. Pesquisa de Nutrição 2019: 
Pesquisa realizada para avaliar a satisfação dos colaboradores quanto ao cardápio de refeições disponibilizado pela asso-
ciação.  Esta pesquisa proporcionou a adequação de alimentos e combinações de cardápio saudável de acordo com os 
apontamentos realizados pelos colaboradores, aumentando a adesão às refeições diárias servidas no refeitório da Associa-
ção. Programa de Incentivo Acadêmico: Meta criada com o objetivo de incentivar o desenvolvimento dos colaboradores, 
através da aquisição de novos conhecimentos, onde o setor Gente & Gestão envia mensalmente dicas de cursos gratuitos 
para os colaboradores possam se desenvolver profissionalmente. Descrição de 100 % dos novos cargos: Especificar com 
clareza as atribuições e atividades de cada cargo criado em 2019. Melhorias: aumento do detalhamento das atribuições 
favorecendo uma maior assertividade no processo de recrutamento e seleção.  Manutenção do turnover em 3%: Manter 
equilibrado o fluxo de admissões e demissões da associação. Melhorias: foi criada uma política para controle deste fluxo 
chamada de Política de Fluxo de Reversão de Desligamento, onde consta todo processo para preservação de colaborado-
res visando a valorização e desenvolvimento dos mesmos. Relatório de Ocorrências Semanais: Relatório elaborado pelo 
líder para acompanhamento das atividades e condutas dos colaboradores, onde o líder deve, além de acompanhar, aplicar 

feedbacks, fazer avaliações periódicas etc. para tomadas adequadas e precisas de decisões. Acompanhamento Acadê-
mico: Realização de acompanhamento com os colaboradores que não iniciaram ou não deram continuidade a formação 
técnica/acadêmica. O objetivo é incentivá-los e apoiá-los ao desenvolvimento de seus conhecimentos e a realização de sua 
formação profissional. Melhorias: colaboradores iniciaram cursos acadêmicos após passarem pelo acompanhamento, 
onde foram apresentadas possibilidades de busca de novos conhecimentos e desenvolvimento profissional. TREINAMEN-
TOS Internos: Competências do Líder Coach; • Treinamento Técnicas de Entrevistas; • Ética nas Organizações; • Oratória 
e Técnicas de Treinamento; • Sanções disciplinares, desligamentos e feedback; • Treinamento – Assessoria Externa – Nor-
mas Institucionais – Associação e a Lei Material Civil. Para concluir este item, vale trazer à colação alguns dos planejamen-
tos para 2020 deste setor, como a seguir: Treinamento de Liderança de Alta Performance – Janeiro/2020: Realização de 
treinamento para desenvolvimento dos líderes da associação, com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos de lideran-
ças e manter as equipes motivadas ao alcance de resultados. Treinamento de Excelência no Atendimento – Fevereiro/2020: 
Realização de treinamento de alto impacto em atendimento, trabalhando as técnicas e promovendo reflexões sobre a im-
portância e o potencial do atendimento de excelência. Evolução do Processo Seletivo – Julho/2020: Buscar ferramentas 
modernas e eficazes para otimizar e evoluir o processo de Recrutamento & Seleção. Adesão de 20% de novos participantes 
no Ciclo de Aprendizagem Organizacional – Outubro/2020. Divulgar na TV, intranet e e-mail o calendário de treinamentos e 
receber indicação da Liderança de colaboradores que necessitam se desenvolver. Plano de Carreira – Outubro/2020: Des-
crição exata das etapas que precisam ser cumpridas para a evolução do cargo. Acompanhamento Acadêmico: Reversão 
de 15% dos Colaboradores com Curso Trancado – Dezembro/2020. Estimular o desenvolvimento profissional dos colabo-
radores para expandir suas qualificações com o retorno aos estudos. O objetivo é ter como recursos humanos colaborado-
res com qualificação acadêmica e atualizados em relação às inovações de mercado. Ciclo de Aprendizagem Organizacio-
nal: Inteligência Emocional: Empatia e Relações Interpessoais ” – Setembro/2020: Desenvolver novas habilidades e tendên-
cias no âmbito laboral que possam facilitar os relacionamentos interpessoais através da empatia. Ciclo de Aprendizagem 
Organizacional: “Competências e Habilidades do Futuro” – Fevereiro/2020. Demonstrar as novas tendências profissionais 
exigidas pelo mercado de trabalho nos tempos atuais: Pesquisa de Clima Organizacional – FIA Revista Exame – Ju-
lho/2020: Realização de uma pesquisa com o objetivo de verificar a opinião dos colaboradores sobre diversos aspectos em 
relação ao clima organizacional. Transparência: Regulamentos na Intranet – Junho/2020: Incluir os regulamentos criados 
pelo Gente & Gestão na intranet para o conhecimento dos colaboradores mantendo uma comunicação eficiente. Ciclo de 
Aprendizagem Organizacional: “Estabelecendo a Comunicação” – Dezembro/2020: Identificar falhas e apresentar técnicas 
que facilitam a comunicação através de “cases” e simulações. Ciclo de Aprendizagem Organizacional: Desenvolvimento e 
Técnicas de Apresentação de Resultados - Abril/2020: Capacitar os colaboradores para desenvolver novos modelos e téc-
nicas de apresentação de resultados. Projeto ExercitaMente: Para colaboradores, Caminhada na Praça Paris. – Abril/2020: 
Estimular os colaboradores a prática de exercícios ao ar livre com caminhadas. Ciclo de Aprendizagem Organizacional: 
Diversidade de Perfis Comportamentais – Novembro/2020. Apresentar aos líderes as formas de como lidar com as diferen-
ças de perfis comportamentais nas equipes de trabalho. Dica do Líder: Substituição de Texto por Vídeos sobre os temas – 
Março/2020: Transformar as dicas do líder em vídeos, tornando-as mais dinâmicas e atrativas. Ações Motivacionais: Imple-
mentação de Cartão digital de Parabéns (Conclusão de Curso), ação aniversariantes e ação sustentável. – Setembro/2020: 
Parabenizar e reconhecer os colaboradores que concluíram mais um ano de vida e participaram de ações. Ciclo de Apren-
dizagem Organizacional: “Sustentabilidade” – Junho/2020: Estimular a prática de ações sustentáveis dentro e fora da asso-
ciação. Projeto ExercitaMente: Para Colaboradores, Meditação. – Junho/2020: Implantar a prática da meditação para trazer 
benefícios como: redução de estresse, estimular o foco e melhorar a qualidade de vida. Outrossim, cabe ainda ressaltar 
neste tópico que a ASSIST, com o intuito de aprimorar o processo de trabalho, viabilizou a Parceria com a empresa Grupo 
Método. Foram utilizados os serviços do Grupo Método no recrutamento de candidatos às vagas da área de TI. Investimen-
to com o objetivo de recrutar profissionais qua lificados e com conhecimentos específicos para acelerar os processos sele-
tivos, vistos que essas vagas exigem habilidades em linguagens de TI pouco utilizadas nas organizações em geral. Survio 
– ferramenta tecnológica para realização de enquetes e pesquisas on-line: Sistema de pesquisa utilizado para uma enque-
te realizada pelo Gente & Gestão para pre miar colaboradores que, ao longo do ano, obtiveram resultados positivos e se 
destacaram em diversas categorias, com objetivo de reconhecer o bom desempenho demonstrado ao longo do ano nos 
quesitos relacionamento interpessoal. OUVIDORIA DA ASSIST: Em 2019, a  Ouvidoria da ASSIST, inobstante a natureza 
jurídica da Instituição e da parti cipação (de forma direta e/ou por representação) de todos os pares filiados à Entidade nas 
deli berações e toma das de decisões para a materialização dos regulamentos internos, termos de convênios, par cerias e 
compromissos, deu continuidade ao seu trabalho e atuou diretamente no acompanha mento e direcio namento das manifes-
tações em geral e não só nas relacionadas ao Quadro Asso ciativo; exer cendo, muitas vezes, a função de Órgão Mediador 
em eventuais situações de conflito com deman das internas e externas bem como colaborou, como sempre faz, com emis-
são de relatórios, expedindo sugestões de adequação de processos, de apuração de condutas de relacionamento, de to-
madas de ações etc. A participação da Ouvidoria coopera com a Associação, pois, através destes relató rios com as devidas 
sinalizações, a ASSIST tem a oportunidade de melhorar cada vez mais os processos de trabalho, desenvolver e treinar seus 
funcionários/colaboradores, adequar as ações, fomentar a criação de novos programas de projetos e atividades associati-
vas, promover trabalhos educati vos/técnicos aplicáveis aos relacionamentos; enfim, a Entidade tem a chance de resolver 
eventu ais conflitos antes mesmo de soluções assembleares específicas e/ou procura das esferas admi nistrativas e judiciais. 
Neste sentido, a Ouvidoria da ASSIST apresentou sugestões de melhoria no atendimento, nos processos de trabalho e suas 
ferramentas e que foram adotadas pela ASSIST. Também é válido registrar que a Ouvidoria vem fazendo um trabalho de 
orientação junto aos setores da ASSIST, através de informativos, cartilhas, vídeos etc. PRINCIPAIS PERSPECTIVAS, 
PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA 2020 PLANEJAMENTO PARCIALMENTE SUSPENSO E COM POSSIBI-
LIDADE DE ALTERAÇÃO DIANTE DO NOVO CENÁRIO COM A  CRISE NA SAÚDE PÚBLICA: ATENÇÃO - Este item 
sofreu modificações em decorrência das últimas recomendações e medidas das Autoridades de Saúde. A ASSIST manterá 
sua programação no sentido de viabilizar o cumprimento das finalidades associativas e preservar sempre sua missão, al-
cançando sua visão e respeitando seus valores. Portanto, o planejamento  para o novo período de exercício, inclui várias 
ações e atividades que possibilitem a manutenção e a continuidade no processo de aperfeiçoamento para disponibilidade 
de todos os Benefícios integrantes da Beneficência e de seus Programas de Projetos. Apesar da crise na saúde pública, a 
ASSIST preservou a disponibilidade da beneficência, mesmo com a adoção da forma alternativa de teletrabalho. A ASSIST 
já autorizou que seus profissionais Colaboradores externos que atendem aos Associados e respectivos beneficiários em 
todos os Benefícios, disponibilizem também atendimentos virtuais, através de teleconsulta, telemedina/telessaúde, cursos, 
aulas de dança, atividade física etc. em plataformas digitais/meio eletrônico. Contudo, a Associação vai manter sua progra-
mação e planos já aprovados, inclusive com possibilidade de celebração de  novas par cerias e/ou convênios. A ASSIST 
ratifica a dificuldade que tem de fazer o transporte total dos escopos e planos dos Programas de projetos, ações, campa-
nhas e novas ideias de beneficência já aprovados para o ano de 2020 neste limitado documento que seguem padrões e 
formas limitadas; porém, a Entidade já deixou evidenciado que a intenção é desenvolver, alcançar outras conquistas de 
necessidade e interesse da coletividade.  A Administração da ASSIST, como não poderia deixar de acontecer, continuará na 
salvaguarda da preservação da natureza jurídica da Entidade junto ao Poder Público. Reforça-se a ideia de que o tratamen-
to da Associação tem que ser compatível com sua especifi cidade jurídica, evitando, destarte, que sua natureza jurídica seja 
descaracterizada e que sua forma de constituição seja confundida em razão da padronização de documentos exigida pela 
Administração Pública. Como de costume, a Entidade registra que os argumentos e fundamentos da Instituição serão sem-
pre consignados e destacados e dentro deste contexto, cabendo ressaltar, mais uma vez,  que, dentro da realidade fática e 
jurídica da Entidade, as fontes de recursos estão previstas no Estatuto Social, conforme a Lei Material Civil, todas integrali-
zando o respectivo Patri mônio Asso ciativo e este, por sua vez, sendo usado para a manutenção e o desenvolvimento das 
finalidades insti tucionais, conforme dispositivos estatutários e normas aplicáveis à espécie. Assim sendo, torna-se crucial 
deixar consignado que os aportes (ou seja, as contribuições associativas) recolhidos exclusivamente pelos as sociados es-
tão vinculados à filiação, integrando as fontes de recursos para custear todas as despe sas provenientes das atividades 
associativas, precipuamente o sistema da beneficência. Sendo certo afirmar que estes aportes, como exaustivamente de-
monstrado, não são equivalentes à contra prestação pós ou pré estabelecida de cada benefício que compõe o Sistema de 
Beneficiação. A As sociação deixa salientado novamente que, com o advento da Lei nº 9.656/98 (lei que trata dos planos 
privados de assis tência à saúde) e da Lei nº 9.961/00 (lei de criação da ANS), a ASSIST teve que direcionar recur sos para 
atender a toda estrutura exigida pela regulação, mesmo sem ter produto registrado na Agência Reguladora, já que os Re-
gulamentos de seus Benefícios foram celebrados em época muito anterior à vigência destas leis. Sendo certo que estes 
Regula mentos não foram adaptados e nem foi possível a ocorrência da chamada migração de Plano, posto que as especi-
ficidades e características dos benefícios disponibilizados pela ASSIST jamais se encaixaram e/ou se enquadraram nos 
conceitos previstos nas legislações citadas. Para viabilizar o cum primento de algumas das exigências (tais como envio de 
relatórios eletrônicos – SIB, SIP, DIOPs –, adoção do padrão TISS/TUSS, PERSUS e outros), a Entidade teve que contratar 
profis sionais especializados, adquirir sistemas específi cos, estruturar setores de atendimento etc., além de ficar submetida 
às regras não compatíveis com o tipo de Pessoa Jurídica que é a ASSIST, como, por exemplo, o processo de ressarcimen-
to ao SUS que, outra vez, a Entidade faz questão de menci onar, pois, não obstante o fato de não fazer parte do rol de co-
bertura disponibili zado pelo Benefício Coletivo médico ambulatorial básico anterior à Lei nº 9.656/98, procedimentos e/ou 
exa mes de média e alta complexidade bem como atendimentos hospitalares – internação e cirurgia – e/ou em ambientes 
hospitalares – PS, PA, UTI e CTI , além de outras exclusões já cadastradas no sistema da ANS, a Agência insiste em ence-
tar Procedimentos Administrativos em face da Associ ação. Registre-se que outras condutas provenientes da atuação do 
Órgão Fiscal são entendidas como incompatíveis pela Instituição, tais como pagamento de multas pecuniárias conforme 
porte eco nômico, mesmo sendo Entidade Associativa do 3º Setor, sem ter produto re gistrado e sem cobrar pelos benefícios 
disponibilizados, exigência de padrões de documentos incompatíveis com o tipo de pessoa jurídica, cobrança de taxa de 
saúde, exigência de alteração de instrumentos jurídicos considerados atos jurídicos perfeitos etc. Em vista desta realidade, 
a Associação ratifica que, inobstante ter sido compelida pela ANS a realizar previsão de fundo garantidor, como se a ASSIST 
fosse empresa que vende plano de saúde, deliberou no sentido de preservar eventual superávit do exercício e/ou acumu-
lado que, com a aprovação das contas, integraliza o Patrimônio Associa tivo, fazendo aplicações financeiras cabíveis e 
compatíveis e sempre com o objetivo de preservar todo o patrimônio associativo e a manutenção das finalidades institucio-
nais bem como tendo o fito de não comprometer todo o recurso, a fim de possibilitar sua existência com a essência do tipo 
civil real materializada desde sua fundação, todas as suas atividades e também para custear os imprevistos específicos 
provenientes da regulação (já que, em tese, inaplicáveis à espécie de pes soa jurídica, no caso da ASSIST), decisões judi-
ciais de demandas individuais e da gestão de pro babilidade de riscos; enfim, para garantir a honradez de todos os compro-
missos assumidos. Importante reiterar ainda nesse item que a ASSIST atua em diversos setores para cumprir as Finalida-
des Associa tivas, por conta da diversidade de atenção e disponibilidade de acesso aos inúmeros direitos so ciais funda-
mentais, valendo lembrar que a Beneficiação da ASSIST já soma mais de 15 Benefí cios, todos disponibilizados sem preci-
ficação. Outra informação fundamental a ser reiterada é a de que não há exploração de atividade econômica, com práticas 
empresariais e distribuição e/ou divisão de lucros e/ou resultados bem como não há relação de consumos entre os filiados 
da Associação. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESFECHO: No esteira de tudo relatado, por fim a Administração da ASSIST 
faz questão de expressar a satisfação do grupo fechado pela excelência do trabalho realizado, pela disponibilidade dos 
novos benefícios ( que representam a materialização das sugestões/novas conquistas) e parcerias  bem como a gratidão 
por todos os apoios e colaborações recebidos. Em especial, a ASSIST faz consignar seus agradecimentos a todos os  Pro-
fissionais Cola boradores e Parcerias que atendem o Quadro Associativo na utilização de todos os benefícios bem como das 
opções e não só os ligados à saúde, posto que estes profissionais assumem e realizam o compromisso de colaborar com 
os Programas da ASSIST, precipuamente, o da Beneficiação, posto que, repetindo relato do ano anterior, os mesmos têm 
conhecimento de toda a realidade fática e jurídica da Entidade e entendem e res pei tam os limites das negociações e trata-
tivas, considerando a natureza jurídica da Associação e o seu caráter beneficente.  Gratificante, pois, para esta Administra-
ção, relatar que, como sempre ocorre com a autoadministração da ASSIST, não só os recursos financeiros, mas todos os 
outros tipos de recursos foram adequada mente alocados e aplicados/direcionados. Tanto que a aprovação das decisões e 
das contas foi unânime. O padrão da autoadministração da Associação, além de respeitar as normas contábeis incidentes 
à espécie de Pessoa Jurídica, é o de ter cautela, controlar os gastos, preservar os recursos do patrimônio associativo para 
evitar riscos, sinistros bem como para possibilitar o en frentamento das crises em diversos setores e esferas do Poder Públi-
co, independentemente de eventuais momentos de crises relevantes ou não. Esta conduta fica flagrante no momento da 
análise final dos demonstrativos e relatórios que evidenciam um resultado supe ravitário, mesmo tendo sido cumprido todos 
os planejamentos feitos para execução em 2019. Sendo oportuno con signar que nenhum dos Benefícios foi descontinuado; 
ao contrário, o Sistema de Beneficiação teve acréscimo de benefício. Também é muito honroso para esta Administração 
asseverar que todos os compromissos e obrigações assumidas foram adimplidos. Dentro deste as pecto, a Associação de-
clara, reiterando informação já divulgada, que eventuais superávits sempre integram e equili bram o patrimônio associativo, 
a fim de possibilitar a existência e sustentabilidade da Entidade, assim como eventuais déficits são suportados pelo mesmo, 
considerando institutos importantes como o da coletividade, do mutualismo, da solidariedade e da cooperação, segundo os 
ditames e princípios que orientam a tipicidade da instituição de classe e a integridade de sua natureza jurí dica, já que cons-
tituída na forma de associação de classe, dentro do tipo de pessoa jurídica sem fins econômicos e/ou lucrativos e de utilida-
de pública. Ato contínuo, a Administração da ASSIST, à guisa de princípio institucional, confirma seu comprometimento com 
a política de colaborar com a transformação social, garantindo que manterá sua atenção voltada para esta conquista, 
acompa nhando as diretrizes tra çadas pelo Poder Público para atender a esta parcela tão vulnerável da sociedade. Destar-
te, esta Administração faz questão de reforçar a realidade de que a ASSIST foi fundada como Pessoa Jurídica Sem Fins 
Econômicos, sem interesse de lucro, de participar de nicho com concorrência mercadológica, sem exercer exploração de 
atividade econômica para pos terior divisão de lucros e/ou distribuição de resultados e assim quer permanecer. Repetindo 
en tendimento da Instituição, a união das pes soas que fundaram a ASSIST foi em prol da conjunção de forças, de recursos, 
de possibilidades, de acessos; enfim, de conquistas coletivas (interesses coletivos  e convergentes dos seus membros e 
não de interesses individuais e divergentes/contrários). Recobre-se que a  cria ção da Associação de Classe não foi com 
intuito de ven der serviço e/ou produto de qualquer na tureza; muito pelo contrário, sempre foi com a intenção e finalidade de 
praticar atividades de as sis tência social, de criar programas e ações beneficentes e assistenciais, como vem fazendo du-
rante todo o lapso temporal de sua atuação e existência. Por fim, a Administração da ASSIST reitera, como sempre faz em 
seus relatórios, que para todos os efeitos legais e jurídicos (inclusive para atender aos comandos normativos da Lei nº 120, 
de 20 de setembro de 1979, com redação alterada pela Lei nº 3.669/03, para as finalidades que prog nostica, fazendo jus à 
preser vação do reconhecimento e da declaração extraídos do conteúdo daquele Diploma Legal, inclusive com a publiciza-
ção deste documento para atingir os efeitos do comando do seu artigo 8º, pelo atendimento dos requisitos e cumprimento 
das condições pre vistos na lei citada) os seus demonstrativos e/ou relatórios finan ceiros e contábeis, a prestação de contas 
bem como as deliberações, alocação de recursos, preser vação do Patrimônio Associativo com respec tiva integralização 
deste pelo re sultado superavitário e demais documentos estão efe tiva e rigorosamente em conformi dade com as normas 
específicas aplicáveis às atividades e à atuação da Entidade. Vendo-se tudo narrado segundo a suficiente e necessária 
documentação comprobatória constante dos registros da Associação Profissional, a Diretoria da Entidade encerra, com o 
sentimento do dever cumprido também em 2019, o presente Relatório da Administração, na certeza da coerência, transpa-
rência e lealdade das boas ações concernentes à autogestão da pessoa jurídica, não olvidando, como já o fez, de deixar 
registrado todo o agrade cimento àqueles que colaboraram, direta ou indiretamente, para o alcance da efetiva realização das 
finalidades associativas ínsitas no pertinente Estatuto Social, reafirmando sua inquebrantável disposição para salvaguardar 
os legais, legítimos e con vergentes interesses de todo o grupo for mador da Associação de Classe, asseverando sua res-
ponsabilidade e compromisso de sempre bem agir em prol de todo o grupo/coletividade assim como das pessoas que são 
comtempladas por suas ações e programas assistenciais. Esse é o Relatório. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2020. A Admi-
nistração. Geraldo da Costa Leite - Diretor-Presidente.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍ CIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (Em Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE (Em Reais)ATIVO 2019 2018

ATIVO CIRCULANTE 21.457.159,91 15.822.928,28
Disponível 12.360.026,04 5.369.926,62
Realizável 9.097.133,87 10.453.001,66
Aplicações Financeiras 8.181.039,36 9.447.088,18
Aplicações Garantidoras 1.870.727,26 1.786.602,99
Aplicações Livres 6.310.312,10 7.660.485,19
Créditos de Operações com Planos
 de Assistência à Saúde 574.173,23 559.304,62
Contraprestação Pecuniária a Receber 574.173,23 559.304,62
Créditos Oper. Assist. Saúde Não Relac.
 c/Planos Saúde da Operadora 211.149,65 330.233,19
Bens e Títulos a Receber 39.448,65 30.101,48
Despesas Antecipadas 91.322,98 86.274,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.322.065,78 2.264.159,14
Realizável a Longo Prazo 801.794,41 723.278,80
Depósitos Judiciais e Fiscais 801.035,33 722.519,72
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo 759,08 759,08
Imobilizado 1.520.271,37 1.540.880,34
Imóveis de Uso Próprio 163.157,27 184.657,26
Imóveis - Não Hospitalares/Não Odontológicos 163.157,27 184.657,26
Imobilizado de Uso Próprio 1.357.114,10 1.356.223,08
Não Hospitalares/Não Odontológicos 1.357.114,10 1.356.223,08
TOTAL DO ATIVO 23.779.225,69 18.087.087,42

Patrimônio
Social

Superávits/
Déficits 

Acumulados Total
SALDOS EM 31/DEZ./2017 10.661.109,00 - 10.661.109,00
Superávit do Exercício - 2.904.951,41 2.904.951,41
Absorção do Superávit 2.904.951,41 (2.904.951,41) -
SALDOS EM 31/DEZ./2018 13.566.060,41 - 13.566.060,41
Superávit do Exercício - 2.397.614,26 2.397.614,26
Absorção do Superávit 2.397.614,26 (2.397.614,26) -
SALDOS EM 31/DEZ./2019 15.963.674,67 - 15.963.674,67

2019 2018
Superávit do Exercício 2.397.614,26 2.904.951,41
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO 2.397.614,26 2.904.951,41

2019 2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento de Planos de Saúde 32.319.458,75 29.405.033,93
Resgate de Aplicações Financeiras 63.032.146,15 45.836.590,83
Outros Recebimentos Operacionais 36.058.778,74 29.907.350,12
Pagamento a Fornecedores/Prestadores 
 de Serviços de Saúde (7.365.594,92) (7.181.552,42)
Pagamento de Pessoal (6.189.817,27) (5.470.779,02)
Pagamento de Serviços de Terceiros (2.073.162,83) (1.984.242,41)
Pagamento de Tributos (3.442.075,45) (2.791.748,25)
Pagamento de Contingências
 (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias) (56.929,37) (17.818,44)
Pagamento de Aluguel (534.901,50) (456.857,11)
Aplicações Financeiras (68.409.634,59) (49.242.283,99)
Outros Pagamentos Operacionais (43.222.788,53) (37.676.912,30)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 115.479,18 326.780,94
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Pagamento de Aquisição de Ativo
 Imobilizado - Outros (254.668,33) (533.074,49)
Caixa Líquido das Atividades
 de Investimentos (254.668,33) (533.074,49)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA (139.189,15) (206.293,55)
CAIXA - Saldo Inicial 151.126,96 357.420,51
CAIXA - Saldo Final 11.937,81 151.126,96
Ativos Livres no Início do Período 5.369.926,62 2.758.435,56
Ativos Livres no Final do Período 12.360.026,04 5.369.926,62
Variação nas Aplicações Financeiras
 - RECURSOS LIVRES 6.990.099,42 2.611.491,06

1. Contexto Operacional: A ASSIST - Associação dos Servidores Municipais, 
Estaduais e Federais do Rio de Janeiro é uma pessoa jurídica de direito priva-
do, integrante do 3º Setor, constituída sob a modalidade de associação de clas-
se sem fins econômicos e/ou lucrativos, tendo sida criada em 28/out./1984, por 
iniciativa de servidores públicos das diversas classes e esferas federativas, 
com o fito de salvaguardar seus interesses imediatos e mediatos, bem como 
assisti-los. Nesse cenário, há que se asseverar que a Associação disponibiliza, 
na forma coletiva e sem estipulação individual de valores (preços, pré ou 
pós-estabelecidos, direcionados a cada uma das assistências de forma especí-
fica), os seguintes benefícios: Revista ASSIST, Assistência Jurídica, Danças, 
Corridas e Caminhadas, Clube do Conhecimento, Programa Vida Saudável, 
Benefício MoviMente, Seguro de Vida em Grupo, Assistência Flex Domiciliar, 
Seguro para algumas Doenças Graves, Assistência Funeral Básica, Assistên-
cia Médica Ambulatorial Básica, Assistência Odontológica Ambulatorial Básica, 
e Serviço Social e os recentes integrados ao Sistema de Beneficiação, benefí-
cios cognominados “Clube” (possibilita acesso a parques e clubes) e o  “Voca-
cional” (disponibilização de grupos de orientação vocacional). A ASSIST, em 
razão de disponibilizar os benefícios ligados à saúde (quais sejam, benefícios 
coletivos médico e odontológico, ambos na segmentação exclusiva mente am-
bulatorial e anteriores à Lei nº 9.656/1998 e, em vista desta última razão, têm 
os Regulamentos Coletivos dos Benefícios com rol taxativo de cobertura dife-
rente do estipulado pela norma específica) independentemente dos outros be-
nefícios não referentes ao setor da saúde e de sua natureza jurídica (associati-
va e não empresarial), acatou a determinação da ANS (na intenção de evitar 
prejuízos para o seu quadro associativo, precipuamente no que tange à des-
continuidade da disponibilidade dos benefícios de assistência à saúde) e obte-
ve o registro provisório de funcionamento de nº 309028, tendo sido classificada, 
originariamente, na modalidade de Autogestão, justamente em respeito à sua 
forma jurídica de constituição assim como ao fato da disponibilidade e regula-
mentos dos benefícios coletivos médico e odontológico ambulatoriais com rol 
de cobertura taxativo serem anteriores à lei específica citada. Nesse diapasão, 
ou seja, cumprindo determinação da ANS, a Associação também fez o cadastro 
do rol taxativo de cobertura dos citados benefícios com as principais exclusões 
de cobertura no denominado SCPA - Sistema de Cadastro de Planos Antigos 
do referido Órgão Fiscal. Portanto, a ASSIST, na qualidade de Entidade de 
Autogestão nata (por excelência), não tem registro de produto novo e/ou mes-
mo de qualquer produto no RPS da ANS com sua respectiva nota técnica, que 
possa ser técnica e juridicamente enquadrado no prognóstico da Lei nº 9.656/98 
(precipuamente no artigo 1º, inciso I, o qual estabelece: “....Plano Privado de 
Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de 
custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indetermi-
nado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saú-
de...”). Ressaltando o fato de que, por ser AUTOGESTÃO NATA e por outras 
peculiaridades inerentes à sua natureza jurídica (ínsitas não só na CRFB/88 e 
CCB/02, mas também em seu Estatuto Social - Ato Jurídico Perfeito -, precipu-
amente as que tratam das suas Finalidades Associativas, da sua caracte rística 
assistencial, bem como considerando seu objetivo de beneficência), está deso-
brigada da exigência do registro do denominado plano referência (inclusive, por 
exceção legal – v. artigo 10, parágrafo 3º, da retro citada lei) na Agência fiscali-
zadora. Esta exoneração foi reconhecida e pacificada com a decisão do STF. 
Em verdade, trata-se de entidade associativa e com caráter assistencial cujos 
requisitos e pressupostos para tanto já foram devidamente reconhecidos e de-
clarados pela municipalidade, haja vista sua certificação de Utilidade Pública. 
Analisando as demonstrações contábeis e o Balanço Patri monial, percebe-se 
que a associação não dispõe de patrocínios financeiros origi nados de órgãos 
públicos, sendo mantida, em conformidade com suas normas estatutárias, atra-
vés de suas fontes de recursos previstas desde 1984, quais sejam: receitas 
originárias das con tribuições associativas/aportes recolhidas exclusivamente 
pelo Associado que são ligadas à filiação e não a cada benefício disponibiliza-
do, sendo certo que nem todos os integrantes do quadro associativo recolhem 
a contribuição associativa, devendo ser assentado o fato de que mais da meta-
de é composta de beneficiários dos Associados e estes não contribuem com 
qualquer valor, nem mesmo com o aporte, mesmo assim usufruem de todos os 
benefícios. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais 
Práticas Contábeis Adotadas: 2.1. Base de Apresentação: As demonstra-
ções contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2019 foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compre endem as 
normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, inter pretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), Resolu ção CFC 
nº 1.409/2012 que aprovou a Interpretação Técnica Geral - ITG 2002- “Entida-
des sem Finalidades de Lucros” e as normas estabelecidas pela ANS - Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, no que couberem. A Lei nº 11.638/2007, que 
alterou, revogou e introduziu novos conceitos à Lei nº 6.404/1976, estendeu 
sua aplicação às demais sociedades, em especial quanto à elaboração e divul-
gação das demonstrações contábeis (chamando-se a atenção para o fato de 
que, muito embora não seja a ASSIST Pessoa Jurídica de tipo e forma societá-
ria, a mesma vem seguindo este modelo de apresentação por exigência da 
ANS como se sociedade fosse). Apesar da circunstância certa de que a aplica-
bilidade e incidência de normas es pecíficas contábeis e outros parâmetros 
constitucionais e legais (inclusive do co mando do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 
nº 9.656/1998, que, como cediço, dispensa as Autogestões da demonstração 
da viabilidade econômico-financeira) terem de estar em conformidade com a 
natureza jurídica da instituição composta por grupo fechado (isto é, por ser 
Pessoa Jurídica sem fins econômicos e/ou lucrativos, constituída na forma de 
Associação de Classe e/ou Profissional), a ASSIST vem respeitando, dentro do 
exequível, a exigência da Agência Reguladora no que tange aos relatórios con-
tábeis. A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de 
acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo 
método indireto está demonstrada na nota explicativa nº 16. 2.2. Principais 
Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas, por determina-
ção da ANS, pela entidade estão descritas a seguir. 2.2.1. Apuração do Resul-
tado: a) Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime de com-
petência dos exercícios. As contraprestações provenientes das operações de 
planos na modalidade de preço preestabelecido (há que se ressaltar, no entan-
to, que, no caso da associação, não integra as finalidades associativas a venda 
de plano de saúde; sendo assim, constata-se que a referida contribuição é, em 
verdade, patente aporte e oriunda da filiação e recolhida apenas pelos Associa-
dos, não representando preço pós ou preestabelecido de plano de saúde; sen-
do certo que, para cumprimento da exigência da ANS, neste caso, foi aquela 
equiparada à contraprestação, independentemente da inexistência de preço 
para cada benefício e do não recolhimento de contribuições pelos Beneficiários 
dos Associados – pai, mãe, filhos, cônjuge etc. – que, aliás, representam a 
maioria dos integrantes do Quadro) são apropriadas à receita pelo valor corres-
pondente ao rateio diário no período de cobertura dos associados e beneficiá-
rios de cada contrato (não se perdendo de vista o fato de que, na realidade ju-
rídica da Associação, inexiste relação contratual; destarte, há que se relatar que 
onde está consignada a expressão contrato, deve ser lido Estatuto Social, Pro-
posta de filiação e/ou regulamento coletivo – memorando que todos estes ins-
trumentos jurídicos foram celebrados em fase pretérita à lei específica – sendo, 
portanto, caracterizados como ato jurídico perfeito em respeito à técnica inci-
dente na relação jurídica material) para utilização dos benefícios da associa-
ção. b) Despesa: Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor 
das faturas apresentadas pelo quadro de profissionais colaboradores (relação 
material também formalizada desde 1984 com instrumentos jurídicos padroni-
zados e aprovados, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente à 
época e em consonância com a Norma Estatutária da Entidade). Como parte 
dessas faturas não é apresentada dentro do período da sua competência, os 
eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de pro-
visão técnica. 2.2.2. Estimativas Contábeis: As demonstrações contábeis in-
cluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas 
sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados 
ativos e passivos, provisões para passivos contingentes. Os resultados efetivos 
podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. 2.2.3. Disponível: Inclui 
os saldos de caixa e os saldos positivos em contas movimento e de liquidez 
imediata mantidas em instituições financeiras. 2.2.4. Aplicações Financeiras 
(forma prevista no Estatuto Social como uma das fontes de recurso para inte-
gralizar o Patrimônio Associativo). As aplicações financeiras estão classificadas 
na categoria aplicações, reconheci das contabil mente pelo seu valor justo. 
2.2.5. Contraprestações Pecuniárias a Receber (Contribuições Associati-
vas/Aportes a Receber recolhidos exclusivamente pelos associados, posto 
serem os beneficiários isentos; a contribuição associativa é desvinculada dos 
benefícios e da individualidade dos integrantes do Quadro Associativo). São 
registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representati-
vos desses créditos e apropriadas à conta de resultado de contraprestações 
efeti vas de operações de planos de assistência à saúde (devendo ser ressalta-
do que, por outro lado e considerando as situações real, fática e jurídica da 
ASSIST, na verdade, tecnicamente inexiste a cognominada contraprestação
proveniente de fornecimento ou venda de serviço de plano de saúde, tendo em 
vista que os valores de fonte de receita são somente os provenientes das apli-
cações financeiras e das contribuições associativas/aportes integrantes do pa-
trimônio da entidade para custeio das finalidades associati vas/assistenciais/
sociais, bem como de todos os benefícios inclusos, tendo sido utilizados os 
termos e as nomenclaturas tão somente por exigência e em conformidade com 
as normas expedidas pela ANS, mas que, tecnicamente, não se coadunam 
com a natureza jurídica nem com a prática da entidade), pelo seu período de 
disponibilidade desses benefícios. A provisão para perdas sobre créditos de 
contraprestação efetiva é constituída sobre valores a receber dos associados 
colaboradores e vinculados (estes últimos, na qualidade de Beneficiários não 
dependentes diretos dos associados, não fazem recolhimento de contribuição 
associativa, pois possuem relação acessória com a ASSIST, cabendo ressaltar 
que são os associados titulares que complementam suas contribuições asso-

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO CIRCULANTE 7.814.451,02 4.519.027,01
Provisões Técnicas de Operações de
 Assistência à Saúde 3.126.799,68 2.743.317,91
Provisões de Contraprestações 1.353.239,09 1.324.389,38
Provisão de Contraprestação não Ganha
 - PPCNG 1.353.239,09 1.324.389,38
Provisão para Eventos a Liquidar Outros
 Prestadores Serviços Assistenciais 721.320,78 629.670,87
Provisão para Eventos Ocorridos e Não
 Avisados (PEONA) 1.052.239,81 789.257,66
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 20.179,16 51.686,48
Contraprestações a Restituir 6.132,99 4.295,54
Receita Antecipada de Contraprestações 14.046,17 47.390,94
Débitos com Oper. Assist. Saúde Não
 Relacion. c/Planos Saúde da Operadora 2.585.152,51 40.911,32
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 370.500,56 308.470,82
Débitos Diversos 1.711.819,11 1.374.640,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.100,00 2.000,00
Provisões 1.100,00 2.000,00
Provisões para Ações Judiciais 1.100,00 2.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.963.674,67 13.566.060,41
Patrimônio Social 15.963.674,67 13.566.060,41
TOTAL DO PASSIVO 23.779.225,69 18.087.087,42

2019 2018
Contraprestações Efetivas de Plano
 de Assistência à Saúde 32.789.713,00 29.152.647,54
Receitas com Operações de Assistência
 à Saúde 32.789.713,00 29.152.647,54
Contraprestações Líquidas 32.789.713,00 29.152.647,54
Eventos Indenizáveis Líquidos (8.380.544,43) (7.596.324,66)
Eventos Conhecidos ou Avisados (8.117.562,28) (7.582.659,16)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos
 e Não Avisados (262.982,15) (13.665,50)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM
 PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 24.409.168,57 21.556.322,88
Receitas de Assist. à Saúde Não Relac.
 c/Planos Saúde da Operadora 36.432.372,31 30.005.783,94
Outras Receitas Operacionais 36.432.372,31 30.005.783,94
Outras Despesas Operacionais com
 Plano de Assistência à Saúde (970.283,43) (1.264.701,82)
Outras Despesas de Operações de Planos
 de Assistência à Saúde (521.183,94) (418.717,37)
Provisão para Perdas sobre Créditos (449.099,49) (845.984,45)
Outras Despesas Oper. Assist. Saúde
 Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora (42.031.976,13) (35.005.957,84)
RESULTADO BRUTO 17.839.281,32 15.291.447,16
Despesas Administrativas (16.328.123,52) (12.706.319,79)
Resultado Financeiro Líquido 886.456,46 660.973,40
Receitas Financeiras 1.053.405,24 813.011,54
Despesas Financeiras (166.948,78) (152.038,14)
Resultado Patrimonial - (341.149,36)
Despesas Patrimoniais - (341.149,36)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS
 E PARTICIPAÇÕES 2.397.614,26 2.904.951,41
RESULTADO LÍQUIDO 2.397.614,26 2.904.951,41

ciativas/aportes na hipótese de vinculá-los à sua matrícula), na ausência de 
recolhimento da contribuição associativa vencidas há mais de 90 dias. A admi-
nistração da entidade revisa periodicamente o critério de atualização da consti-
tuição, respeitando normas estatutárias e decisões assembleares. 2.2.6. Imo-
bilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e ajustado 
por depreci ações calculadas pelo método linear com base na vida útil estimada 
dos bens. 2.2.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “im-
pairment”): A Administração efetuou a revisão do valor contábil líquido dos 
seus ativos com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu 
valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando 
necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. 2.2.8. Outros Ativos 
e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no balan-
ço patrimonial quando for provável que seus be nefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido quando a associação possui uma 
obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações mone-
tárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos pró-
ximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 
2.2.9. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde: A provi-
são para eventos ocorridos e não avisados é calculada com base em metodo-
logia estabelecida na RN nº 393/2015, enquanto que a provisão de eventos a 
liquidar é constituída com base nas faturas entregues pelos profissionais cola-
boradores (compromitentes) contratados para o atendimento dos Associados, 
inclusive dos dirigentes eleitos e seus Beneficiários, nos limites do rol taxativo e 
anterior à Lei nº 9.656/98 da cobertura, sendo aquelas (faturas) referentes aos 
benefícios da área de assistência à saúde, efetivamente recebidas pela entida-
de, conforme estabelecido pela ANS. Importante deixar evidenciado, neste 
item, que a relação material celebrada entre a ASSIST, presentada por seus 
Associados dirigentes no exercício de suas funções estatutárias, na qualidade 
de Contratante (tomadora dos serviços em favor dos seus integrantes) e os 
Profissionais Colaboradores (não só os da área da saúde) caracteriza-se, nota-
damente, pela circunstância de que tais profissionais (antes e durante a vigên-
cia da atinente relação) têm pleno conhecimento das atividades e programas 
assistenciais da Entidade, concordando bem como se comprometendo, destar-
te, com o atendimento dos integrantes do Quadro Associativo dentro da realida-
de da Associação (ou seja, considerando o equilíbrio do binômio custo/benefí-
cio previsto na Norma Estatutária), à vista da constatação e reconhecimento de 
que a realidade fática e jurídica da Associação é totalmente diversa a das Ope-
radoras comerciais que vendem planos de saúde, tendo-os como objeto exclu-
sivo (a começar pela inexistência de atribuição de preço por faixa etária nos 
mais de 15 dos benefícios em diversos setores (educação, cultura, assistência 
social, jurídico etc.) disponibilizados, inclusive os ligados à saúde que estão à 
disposição dos Filiados desde 1984). Nesse cenário, há que se ressaltar que os 
Profissionais que atendem os Filiados e seus respectivos Beneficiários sabem, 
já que público e notório, que mais da metade do Quadro Associativo, represen-
tada pelos Beneficiários dos Associados, não recolhe nem mesmo o aporte 
para usufruir de todos os benefícios que formam a Beneficiação prevista no 
Estatuto Social da ASSIST. Neste sentido, observa-se que esses profissionais 
têm inequívoca ciência dessa realidade, sendo que, no ato da celebração da 
relação, manifestam suas concordâncias com relação ao fato de não ter a AS-
SIST condições de adotar as práticas empresariais mercadológicas no período 
de uma negociação de preços e reajustes, considerando que, em razão da 
inexistência de precificação e administração dos riscos feitas pelas operadoras 
comerciais no momento da atribuição dos valores cobrados por serviços ou 
vendas de produtos (inclusive com os repasses dos acréscimos nas despesas 
para o consumidor), não havendo a possibilidade de a Entidade arcar com os 
elevados custos, posto ser sua característica a beneficência e o assistencialis-
mo, sendo certo que em suas finalidades associativas não está contemplado a 
venda de qualquer produto e/ou serviço. Tanto que, se não tem produto, sequer 
nota técnica de produto existe.  A diferença nesta relação está na possibilidade 
de atendimento de mais de 30.000 pessoas e a permanência no Quadro de 
Profissionais Colabo radores, já que não há interesse da Entidade de perder 
seus parceiros e compro mitentes, na realidade de que, dentro deste contexto, 
os mesmos colaboram para a manutenção das atividades assistenciais assim 
como com os Programas Sociais desenvolvidos pela ASSIST. 2.2.10. Ativos e 
Passivos Contingentes e Obrigações Legais: a) Ativos Contingentes: São 
reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favorá-
veis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são 
apenas divulgados em nota explicativa; b) Passivos Contingentes: São provi-
sionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contin-
gentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota expli-
cativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são 
provisionados nem divulgados; c) Obrigações Legais: São registradas como 
exigíveis, independente da avalia ção sobre as probabilidades de êxito, de pro-
cessos em que a entidade questio nou a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade 
de tributos. 3. Aplicações Financeiras: 3.1. Aplicações Garantidoras de 
Provisões Técnicas

Exercícios
2019 2018

Fundo de Investimento Itaú 1.870.727,26 1.786.602,99
Total 1.870.727,26 1.786.602,99
A entidade (Autogestão nata, considerando sua natureza jurídica) constituiu 
ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técni-
cas, cuja movimentação segue regras estabelecidas pela ANS, por conta dos 
benefícios coletivos, sem precificação, ligados à saúde cadastrados no SCPA 
(médico e odontológico ambulatoriais coletivos com rol taxativo de cobertura e 
anteriores à Lei nº 9.656/98). Valendo lembrar que a Associação não tem como 
finalidade as sociativa vender plano de saúde e/ou qualquer outro produto e/ou 
serviço; não ex plorando, portanto, qualquer atividade econômica no mercado. 
3.2. Aplicações Livres

Exercícios
2019 2018

Banco do Brasil - 2.815.041,52
Banco Bradesco 1.022,52 233.013,23
Banco Santander - 579.868,11
Banco Itaú 5.761.312,34 3.505.222,72
Caixa Econômica Federal 547.977,24 527.339,61
Total 6.310.312,10 7.660.485,19
4. Contraprestações Pecuniárias a Receber (Contribuição Associativa/
Aporte a Receber), recolhidas exclusivamente pelos Associados com relação 
principal. O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber das 
contribuições associativas/aportes vinculadas à filiação do Filiado/Titular e não 
preço pré ou pós-estabelecido de qualquer produto para o custeio das finalida-
des estatutárias da entidade, inclusive do Conjunto de Benefícios, conforme a 
seguir demonstrado. 

Exercícios
2019 2018

Contraprestações Pecuniárias a Receber
 (Contribuições Associativas a Receber) 3.213.816,68 2.749.848,58
( - ) Provisão para Perdas Sobre Créditos (2.639.643,45) (2.190.543,96)
Total 574.173,23 559.304,62
5. Depósitos Judiciais: Compõem este grupo depósitos e/ou bloqueios ju-
diciais, relativos a processos, em sua maioria, movidos pela ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, os quais, como bem explicado na nota 12, 
mesmo tendo correspondentes depósitos em valores relevantes, não foram 
objeto de provisionamento contábil em virtude da alta possibilidade de resgate 
aos cofres da entidade. 6. Imobilizado

Exercícios
2019 2018

Custo Depreciação Líquido Líquido
Edificações 300.000,00 (136.842,73) 163.157,27 184.657,26
Informática 1.795.377,91 (742.264,44) 1.053.113,47 1.000.632,00
Móveis e Utensílios 572.968,68 (268.968,05) 304.000,63 355.591,08
Total 2.668.346,59 (1.148.075,22) 1.520.271,37 1.540.880,34
7. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

Exercícios
2019 2018

Provisão para Contraprestações não Ganhas (i) 1.353.239,09 1.324.389,38
Provisão de eventos a liquidar - Assist. Médica (ii) 623.303,35 540.688,87
Provisão de eventos a liquidar - Assist. Odonto (ii) 98.017,43 88.982,00
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avi sados (iii) 1.052.239,81 789.257,66
Total 3.126.799,68 2.743.317,91
(i) A contabilização da receita a ser apropriada de acordo com o período de 
cobertura é feita de acordo com a regra do PPCNG, em conta própria de Pro-
visões Técnicas, cujo registro ocorre pelo início de cobertura do plano (ratifi-
cando, posto que oportuno, a inexistência de contrato de produto de plano de 
saúde) e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao 
risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, 
de acordo com o regime de competência contábil; (ii) para garantia de eventos 
já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. O registro contábil 
é realizado pelo valor integral informado pelo prestador, ou seja, prestador de 
serviços ou profissional colaborador, no momento da apresentação das cobran-
ças à associação, tendo redução pelo valor glosado após análise das faturas 
apresentadas; (iii) Provisão para cobertura dos eventos que já tenham ocorri-
do, em atendimentos junto aos Profissionais Colaboradores contratados, e que 

não tenham sido avisados à ASSIST, constituída com base em método definido 
pela RN nº 393/2015.
8. Tributos e Encargos Sociais a Recolher Exercícios

2019 2018
Tributos e Contribuições 
   Contribuição Previdenciária 148.383,97 139.740,14
   FGTS 55.379,63 44.596,26
   PIS s/Folha 9.205,59 7.431,12
Subtotal 212.969,19 191.767,52
Retenções de Impostos e Contribuições
   IRRF Funcionários 87.479,74 53.794,76
   IRRF Terceiros 10.945,79 11.057,58
   ISS Retido 32.967,46 29.166,91
   Contribuição Previdenciária 1.208,81 1.104,71
   Outros 24.929,57 21.579,34
Subtotal 157.531,37 116.703,30
Total 370.500,56 308.470,82
9. Débitos Diversos Exercícios

2019 2018
Obrigações com Pessoal 1.110.526,14 883.161,26
Fornecedores (i) 569.938,94 462.132,18
Outros Débitos a Pagar 31.354,03 29.347,04
Total 1.711.819,11 1.374.640,48
(i) Representado por contas a pagar por fornecimento de materiais e serviços 
diversos (publicização, manutenção, limpeza, alimentação e outros) e aquisi-
ção de ativo imobilizado. 10. Provisões para Ações Judiciais: 10.1. Contin-
gências com Risco de Perda Provável: A entidade constitui, se necessário, 
provisão para contingências com base na opi nião de seus assessores jurídicos 
externos a totalidade dos processos classificados com risco de perda provável, 
a qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas processuais. 
10.2. Contingências com Risco de Perda Possível: A Entidade também pos-
sui um montante de R$163.726,26 de outros processos, cujas expectativas de 
perda são classificadas como possíveis, na opinião de seus consultores jurídi-
cos externos. Outrossim, sobre eventuais procedimentos administrativos ins-
taurados na ANS, cabe ressaltar que, em reunião com a Presidência da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar - ANS com entrega de Petição dirigida ao 
Diretor-Presidente do órgão e Diretoria específica e ao Setor de emissão e co-
brança de títulos, considerando a não incidência de aplicação e/ou impossibili-
dade de enquadramento do instituto da multa nas Pessoas Jurídicas sem fins 
econômicos e/ou lucrativos, em razão da natureza jurídica das Entidades de 
utilidade pública do 3º Setor, da inexistência de precificação, da impossibilidade 
de caracterização do “porte da Empresa” (mesmo porque a ASSIST não é so-
ciedade/empresa), tendo em vista que este só pode ser atribuído às Socieda-
des, pessoas jurídicas com fins econômicos, do 2º Setor como também está 
atrelado ao alcance financeiro percebido pela exploração de atividade econô-
mica e pela caracterização da relação de consumo, relação esta inexistente na 
realidade fática e tipificação técnica material civil das Pessoas Jurídicas sem 
fins lucrativos fundadas na forma de Associação, conforme decisão do STJ que 
pacificou este entendimento, além de outros fundamentos específicos fáticos, 
legais e constitucionais, os representantes da ANS ficaram de examinar os 
fundamentos e o enquadramento ou não da ASSIST (levando em considera-
ção, outrossim, a inexistência de produto com respectiva nota técnica no RPS 
da ANS bem como a ausência de decisão definitiva a partir das respostas da 
Associação Classista ao Ofício nº 1015 – que trata da análise técnica para de-
finição do enquadramento ou não dos Benefícios ligados à saúde da ASSIST 
no conceito de produto – encaminhado pela ANS para ASSIST e expedido nos 
autos do Procedimento em trâmite desde 2005, cujo o objeto principal é a auto-
rização definitiva de funcionamento como operadora de saúde, independente-
mente de registro de produto com precificação no RPS). Por esta razão, persis-
te a possibilidade de modificação da decisão ainda em âmbito administrativo e, 
se for o caso, a cobrança deverá ser definida em sede judicial com garantia de 
pagamento. Portanto, por ter sido considerada improvável a caracterização do 
respectivo débito, a Associação aguarda os ulteriores atos oficiais para nova 
tomada de decisão e verificação de necessidade ou não de provisionamento 
futuro. Outro ponto relevante a ser consignado nas presentes Notas é que a 
ANS, inde pendentemente da ausência de decisão terminativa após realização 
de várias reu niões junto à Presidência e às diversas Diretorias e Gerências 
específicas do citado Órgão, bem como da protocolização das várias petições 
nos Procedimentos Administrativos (impugnações, recursos, interlocutórias 
etc.), com o intuito de definir a necessidade ou não de registro com a autoriza-
ção de funcionamento deferido pela ANS, bem como com o fito de resolver de 
forma definitiva sobre o enquadramento ou não da ASSIST como Operadora de 
Plano de Saúde e, ainda, a respeito dos 02 dos mais de 15 Benefícios disponi-
bilizados pela Associação e integrantes da Beneficiação prevista no artigo 40 
do Estatuto Social da Entidade, poderem ou não ser considerados produtos nos 
moldes do artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.656/98, preferiu ajuizar ação de exe-
cução em face da ASSIST no Poder Judiciário a partir de títulos executivos ex-
trajudiciais com base em sanção pecuniária proveniente de procedimentos ad-
ministrativos que, no entender da Entidade, carecem efetivamente de certeza, 
liquidez, veracidade e legitimidade. Portanto, considerando o entendimento dos 
membros da Entidade, dos técnicos internos e assessorias externas, a ANS, 
por não ter dado ciência de forma inequívoca e expressa de eventual decisão 
definitiva em âmbito administrativo, haja vista expedição e envio do Ofício nº 
1015, não deveria (já que caracterizaria ato e/ou conduta ilegal e abusiva de 
Autoridade) ter ajuizado ação de execução sem ter título certo e líquido. E, 
mesmo adentrando no mérito das execuções, as cobranças afiguram-se abso-
lutamente indevidas, com a consequente caracterização da nulidade do auto de 
infração, posto tratar, a mai oria, de condenações em procedimentos adminis-
trativos por negativa de cobertu ras, as quais, por sua vez, não estão e nunca 
estiveram previstas no rol taxativo do Regulamento Coletivo (celebrado em 
fase pretérita à vigência da lei e nascimento da ANS) do Benefício ligado à 
saúde; destacando-se, aliás, um único de ressarcimento ao SUS (mesmo tendo 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Associados da ASSIST - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS 
DO RIO DE JANEIRO - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da ASSIST - ASSOCIA-
ÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAlS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
ASSIST - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO em 31 
de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS. 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 Contábeis”. Somos independentes em 
relação à entidade, 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 responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do 
Auditor: A administração da entidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que 
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso co-
nhecimento 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 obtido antes da data deste relatório, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e 
da Governança pelas Demonstrações Contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles imernos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 

continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a ad-
ministração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do Auditor pela Auditoria 
das Demonstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião, 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representaç.ões falsas intencionais; 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos 
da entidade; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações fe itas pela administração; • Concluímos sobre a adequação do uso pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da entidade. Se concluírmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional.Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito.entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Belo Horizonte, 12 de março de 2020. GRUNITZKY 
- Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RJ; Ricardo Luiz Martins - CRC-RS nº 036.460/O-8 T/PR S/RJ.

a ANS excluído a ASSIST do processo de ressarcimento ao SUS em Procedi-
mento Administrativo específico transitado em julgado) de atendimentos fla-
grantemente fora da cobertura, sem ter havido, outrossim, a intimação da Asso-
ciação para as devidas impugnações antes do lançamento em dívida ativa do 
valor. Corrobora com essa última hipótese descrita o fato de que a ANS, mes-
mo após o lançamento em dívida ativa sem intimação válida e regular da AS-
SIST e ulterior distribuição da Ação de Execução, reconheceu o erro e a nulida-
de do ato, vendo-se obrigada a cancelar a inscrição respectiva do lançamento, 
assim como requereu a extinção da execução. Fato determinante para que o 
competente Julgador deferisse o levanta mento do valor depositado em garan-
tia na conta do Juízo, a fim de ser devolvido à Entidade Profissional, confirman-
do, por ilação, a opinião da Assessoria Jurídica externa da Associação. Dentro 
deste contexto, para a ASSIST não houve outra alternativa senão a de, em 
cumprimento à Lei nº 6.830/80, depositar os valores em contas judiciais espe-
cíficas para garantir à execução e possibilitar a oposição de Embargos à Exe-
cução na esfera judicial; inclusive, com matérias de pré-executivi dade para 
demonstrar a nulidade dos procedimentos administrativos e, por conse quência, 
das execuções judiciais encetadas pela Agência Reguladora. Nesse cenário, 
torna-se oportuno trazer à colação alguns dos comandos previstos na citada 
Lei, desta forma: Presidência da República - Casa Civil - Subchefia para 
Assuntos Jurídicos - Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe so-
bre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras provi-
dências. Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida 
como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com 
as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito finan ceiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Dis trito Federal. (...)§ 8º - Até a decisão de primeira instância, 
a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao 
executado a devolução do prazo para embargos. Art. 3º - A Dívida Ativa regu-
larmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A 
presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova 
ine quí voca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Art. 9º - Em 
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos 
indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito 
em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que asse-
gure atualização monetária; Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; §1º - Não são admissíveis em-
bargos do executado antes de garantida a execução. §2º - Após o trânsito em 
julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao 
depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo compe-
tente. Art. 33 - O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fa-
zenda Pública, para fins de averbação no Registro da Dívida Ativa, a decisão 
final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução, total ou 
parcialmente. Destaques nossos: Deve ser consignado, posto que relevante, 
que a ASSIST já obteve êxito em alguns dos Embargos à Execução interpos-
tos, nos quais o c. Magistrado, em sua decisão, revelou seu absoluto convenci-
mento com relação aos fundamentos e dispositivos da defesa da Associação, 

tendo julgado procedentes os pedidos requeridos nos embargos, anulando os 
autos de infração autuados pela ANS. Estas decisões já foram confirmadas 
pelo Tribunal e a ASSIST vai levantar os valores depositados em juízo. Em 
vista destas razões, torna-se crível e razoável a análise dos técnicos, especia-
lizados e operadores do Direito, quando afirmam, inspirados no exercício do 
reconhecimento do bom direito e na certeza da boa atuação e competência dos 
juristas do Poder Judiciário, ser remota a possibilidade de perda para a Asso-
ciação de Classe. 11. Patrimônio Líquido: O patrimônio social (associativo) da 
Entidade, que não tem fins lucrativos, representa os valores dos resultados 
superavitários ou deficitários de sua atividade associativa. Em 31/dez./2019 o 
saldo é de R$15.963.674,67 (31/dez./2018 - R$ 13.566.060,41).
12. Despesas Administrativas Exercícios

2019 2018
Pessoal 10.311.962,98 8.132.165,31
Serviços de Terceiros (i) 2.073.045,21 1.991.442,63
Localização e Funcionamento (ii) 3.489.629,60 2.256.970,02
Tributos (iii) 159.739,23 146.423,10
Multas Administrativas - 68,10
Outras 293.746,50 179.250,63
Total 16.328.123,52 12.706.319,79
(i) Serviços advocatícios e de consultoria, entre outros; (ii) Utilização e ma-
nutenção das instalações da entidade, como luz, água, serviços de manuten-
ção, segurança etc.; (iii) Impostos e contribuições, exceto aqueles diretamente 
calculados sobre salários. Sobre faturamento e lucro não ocorrem, uma vez 
que a associação não tem fins lucrativos. 13. Outras Receitas (com repas-
se, através de pagamento de fatura coletiva, para Operadora contratada)
e Despesas Operacionais Exercícios

2019 2018
Outras Despesas
Despesas com Planos Coletivos contratados 
 pela Associação, no exercício da
  representatividade coletiva do Quadro
   Associativo, de Assistência à Saúde (i) (970.283,43) (1.264.701,82)
Despesas não relacionadas com Planos
 de Saúde (42.031.976,13) (35.005.957,84)
Subtotal (43.002.259,56) (36.270.659,66)
Outras Receitas
Receita (recolhimento para repasse) com
 Prestação de Serviços à Saúde por
  Operadora contratada pela Associação, no
    exercício da representatividade coletiva
    do Quadro Associativo (opcional) (i) 36.432.372,31 30.005.783,94
Subtotal 36.432.372,31 30.005.784,93
Total (6.569.887,25) (6.264.874,73)
(i) Valores referem-se basicamente à participação da ASSIST, na qualidade de 
Contratante, tomadora dos serviços em favor dos associados optantes, com 

relação ao recolhimento dos valores para integralização da quantia para paga-
mento da fatura coletiva do Plano Coletivo fornecido pela empresa contratada 
NotreDame Intermédica Sistema de Saúde S.A.; ou seja, recolhimento para 
repasse, em conformidade com a RN nº 195/2009 que, por sua vez, determina 
que a Contratante, neste caso a ASSIST, é quem tem que encaminhar a co-
brança e não a operadora, e seguro de vida (através de Regulamento Coletivo) 
disponibilizado aos associados.
14. Resultado Financeiro Líquido Exercícios

2019 2018
Despesas com Empréstimos e Financ. (3.603,16) (69,81)
Despesas com Encargos s/Tributos (163.345,62) (151.968,33)
Subtotal (166.948,78) (152.038,14)
Receitas de Aplicações Financeiras 636.025,33 502.733,05
Receitas de Assistência à Saúde 201.029,86 175.960,86
Outras Receitas Financeiras 216.350,05 134.317,63
Subtotal 1.053.405,24 813.011,54
Total 886.456,46 660.973,40
15. Conciliação do Fluxo de Caixa Método Indireto
CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercícios
2019 2018

Resultado do Exercício 2.397.614,26 2.904.951,41
Ajustes para reconciliar o resultado
 líquido do caixa gerado pelas atividades
  operacionais
Depreciações e Amortizações 275.277,30 62.565,30
Ganho (perda) na alienação de bens - 277.044,45
Provisão (reversão) Perdas sobre Créditos 974.616,04 845.984,45
Provisões Técnicas 262.982,15 13.665,50
Provisão (reversão) Contingências (900,00) (2.500,00)
Soma 1.511.975,49 1.196.759,70
Variação nos ativos e passivos
 operacionais
Variação das contas dos grupos do ativo (6.826.552,43) (4.605.269,49)
Variação das contas dos grupos do passivo 3.032.441,86 830.339,32
CAIXA GERADO DE ATIVIDADES
 OPERACIO NAIS 115.479,18 326.780,94

Geraldo da Costa Leite
Presidente

Robson da Silva Melo
Contador CRC 067636/O-1

Agronegócio registra recorde 
nas exportações de maio

O agronegócio brasileiro registrou valor recorde nas ex-
portações de maio com US$ 10,9 bilhões (+17,9%) e corre-
spondeu a 60,9% do total exportado pelo país. O desempenho 
reflete, principalmente, os embarques de soja em grão (US$ 
5,2 bilhões), carne bovina (US$ 780 milhões), açúcar (US$ 
767 milhões) e café verde (US$ 468 milhões). As importa-
ções de produtos do agronegócio diminuíram de US$ 1,18 
bilhão (maio 2019) para US$ 835,78 milhões em maio deste 
ano, recuo de 29,3%. De acordo com o Boletim da Balança do 
Agronegócio, divulgado nesta quarta-feira (10) pela Secretaria 
de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o saldo da balança 
totalizou US$ 10 bilhões.

O mercado chinês adquiriu 44,9% do valor total exportado 
pelo Brasil em produtos do agronegócio, chegando a US$ 4,91 
bilhões em aquisições (+50,4%). O país asiático foi o maior 
importador da soja em grão brasileira, das carnes (bovina, 
suína e de aves), do açúcar e da celulose. O país asiático im-
portou 71,5% de soja em grãos, o que corresponde a US$ 3,70 
bilhões do grão. Já as aquisições de carne brasileira foram de 
US$ 870,84 milhões, considerando o mercado de Hong Kong. 
Desta forma, 55% do valor total exportado pelo Brasil foi para 
a China nesse mês de maio.

A China aparece novamente como maior importadora de 
açúcar, adquirindo 21,7% de todo o valor exportado pelo 
Brasil do produto ou US$ 166,42 milhões. De acordo com 
a análise da SCRI, a quebra da safra indiana de açúcar e 
o aumento das aquisições chinesas do produto explicam o 
incremento de nossas exportações, alcançando no total US$ 
767 milhões. A celulose também foi destaque para o mer-
cado chinês que adquiriu US$ 242,03 milhões, ou 41,4% do 
total exportado pelo Brasil.

Crescem exportações totais de carne suína
As exportações brasileiras de carne suína (considerando 

todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 
102,4 mil toneladas em maio, informa a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA). O resultado supera em 52,2% o 
volume embarcado no mesmo período do ano passado, quando 
foram exportadas 67,2 mil toneladas. Em receita, as vendas 
mensais de carne suína alcançaram US$ 227,9 milhões, núme-
ro 58,4% acima do alcançado no quinto mês de 2019, com 
US$ 143,8 milhões.

No acumulado do ano (janeiro a maio), as exportações de 
carne suína chegaram a 383,2 mil toneladas, volume 34% 
acima do efetivado nos cinco primeiros meses de 2019, com 
285,9 mil toneladas. Já em receita, o saldo foi 54,8% maior, 
com US$ 878,3 milhões em 2020, contra US$ 567,5 milhões 
em 2019.

“Ultrapassamos pela primeira vez o patamar de 100 mil 
toneladas e de US$ 200 milhões em um único mês. Apesar de 
extremamente positivo, era um comportamento esperado pelo 
setor para este ano, mesmo com o enfrentamento da pandemia. 
Ao mesmo tempo em que o setor mantém o abastecimento in-
terno e traz divisas para o país neste momento de forte crise, as 
vendas para o mercado internacional contribuem para reduzir 
a elevação dos custos produtivos”, analisa Francisco Turra, 
presidente da ABPA.

Carne de frango – De acordo com os levantamentos da 
ABPA, as exportações totais de carne de frango (incluindo 
in natura e processados) alcançaram 399,4 mil toneladas em 
maio, resultado que supera em 4,5% o saldo dos embarques 
efetivados no mesmo período de 2019, com 382,2 mil tonela-
das. A receita das exportações do período totalizou US$ 546,3 
milhões, número 17,3% menor que o resultado registrado no 
mesmo mês do ano passado, com US$ 660,7 milhões.

No acumulado do ano, o volume exportado chegou a 1,764 
milhão de toneladas, volume 4,9% acima do efetivado entre ja-
neiro e maio de 2019, com 1,681 milhão. A receita do período 
chegou a US$ 2,697 bilhões, número 3,7% menor em relação 
ao desempenho registrado no mesmo período comparativo, 
com US$ 2,802 bilhões.

Apex apoia exportação durante pandemia
Instalada há 16 anos em Guarulhos (SP), a Destak fez sua 

primeira exportação há pouco mais de duas semanas, em pleno 
mês de maio de 2020, com o Brasil e o mundo atingidos pela pan-
demia da Covid-19, que impactou economias globalmente. A De-
stak, no entanto, provou que com planejamento, os sonhos podem 
ser alcançados. E a realização foi o embarque de seu primeiro 
contêiner com uma expressiva venda internacional para a Índia: 
primeira exportação realizada e de forma direta.

Esse primeiro passo de sucesso na exportação surgiu em 
2018, quando uma grande empresa mundial de cafés os con-

tatou para receber uma amostra do produto. O contato surgiu 
por meio de um grande cliente brasileiro. Mas a empresa, ape-
sar do sonho de alcançar clientes no exterior, não sabia o que 
fazer para aproveitar a oportunidade. Foi aí que o Programa de 
Qualificação para Exportação (PEIEX) da Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
fez a diferença e possibilitou o voo da Destak.

A empresa desenvolveu um produto focado na cadeia logísti-
ca de produtos a granel, com grande experiência em mineração. 
Seu produto de destaque, o Big Bag, pode receber entre 300kg 
e 2000kg e seu principal apelo é evitar o manuseio, o que se 
traduz em maior segurança, economia e ganho de eficiência.

“A China fortaleceu sua posição como principal destino das ex-
portações de aves e de suínos, e foi um dos impulsos para o bom 
desempenho dos embarques neste período. Esta é uma tendência que 
deverá se manter durante os próximos meses em relação ao mercado 
asiático”, analisa Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.

BNDES aportará R$ 20 milhões para startups
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) aportará mais R$ 20 milhões no Fundo 
Anjo, um fundo de coinvestimento com investidores-anjo, 
aqueles que apoiam empresas nascentes com perfil inova-
dor e com alto potencial de crescimento, as chamadas de 
startups. Com essa segunda emissão de cotas, a participação 
do BNDES no fundo atingirá R$ 60 milhões. O Fundo tem 
a previsão de atingir cerca de R$145 milhões de Patrimônio 
Comprometido, somando os aportes do Banco com os de 
parceiros privados.

O Fundo Anjo teve início em julho de 2019, com um 
patrimônio de R$ 76 milhões, dos quais R$ 40 milhões 
eram do BNDES e o restante proveniente de outros in-
vestidores e da Domo Invest, empresas selecionadas para 
gerir o capital aportado. Apesar da crise decorrente da 
pandemia da Covid-19, a Domo Invest, acredita que a 
meta de investimento em 20 startups possa ser atingida 
até o fim de 2020.

Já nos primeiros meses de operação, os gestores e analistas 
falaram com mais de 600 sócios-fundadores de startups e sele-
cionaram, até o momento, 14 delas, das quais quatro estão em 
carteira, com o compromisso de investimento firmado.

O Fundo Anjo é uma iniciativa do BNDES que possibilita 
investimento em sociedades limitadas com faturamento anual 
inferior a R$ 1 milhão. Seu foco são os setores de economia 
criativa, agronegócios, saúde, biotechs, fintechs, cidades in-
teligentes e tecnologias de informação e comunicação. Com o 
apoio a estas startups, o Banco atua no fomento do mercado de 
capitais para esta modalidade de investimento e no estímulo ao 
ecossistema de inovação.
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CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Valores em milhares de reais)

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 18.634.114/0001-59

ATIVO Nota 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 26.696 8.593
Impostos e contribuições a recuperar 146 878
Adiantamento para futuro aumento de capital 4 66.200 168.600
Outros 15 14
Total do ativo circulante 93.057 178.085
NÃO CIRCULANTE
Impostos e contribuições a recuperar 2.329 1.665
Outros 20 20
Investimento em coligada 5 1.583.474 1.522.241
Imobilizado 2 3
Total do ativo não circulante 1.585.825 1.523.929
TOTAL DO ATIVO 1.678.882 1.702.014
PASSIVO
CIRCULANTE
Contas a pagar 6 84 116
Partes relacionadas 7 219 207
Impostos e contribuições a recolher 25 12
Total do passivo circulante 328 335
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar 6 68.702 65.242
Total do passivo não circulante 68.702 65.242
TOTAL DO PASSIVO 69.030 65.577
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 8.1 2.133.000 2.021.400
Capital a integralizar 8.2 (51.586) (27.486)
Prejuízos acumulados (471.562) (357.477)
Total do patrimônio líquido 1.609.852 1.636.437
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.678.882 1.702.014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/ 
2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto valores por ação)

Nota 2019 2018
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 (107.367) (125.076)
Despesas gerais e administrativas 10 (4.313) (4.610)
Outras despesas 11 (3.460) (46.864)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
 RESULTADO FINANCEIRO (115.140) (176.550)
Receitas financeiras 12 1.136 1.065
Despesas financeiras 12 (81) (2.063)
RESULTADO FINANCEIRO 1.055 (998)
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS (114.085) (177.548)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (114.085) (177.548)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação (em R$) 8.3 (0,06) (0,09)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO 

FINDO EM 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2019 2018

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (114.085) (177.548)
Outros resultados abrangentes - -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (114.085) (177.548)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXER-
CÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
Capital 
social

Capital a 
integrali-

zar

Prejuízos 
acumula-

dos

Total do 
patrimônio 

líquido
SALDO EM 01/01/2018 1.881.400 (25.500) (179.929) 1.675.971
Subscrição de capital 8.1 140.000 (140.000) -
Integralização de capital 8.2 - 138.014 - 138.014
Prejuízo do exercício - - (177.548) (177.548)
SALDO EM 31/12/2018 2.021.400 (27.486) (357.477) 1.636.437
Subscrição de capital 8.1 111.600 (111.600) - -
Integralização de capital 8.2 - 87.500 - 87.500
Prejuízo do exercício - - (114.085) (114.085)
SALDO EM 31/12/2019 2.133.000 (51.586) (471.562) 1.609.852

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31/12/2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 2019 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
 OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (114.085) (177.548)
Ajustes para reconciliar o Prejuízo do exercício
Depreciação 1 1
Resultado de equivalência patrimonial 5 107.367 125.076
Provisões “Earn-out” 11 3.460 26.642
Juros e variações monetárias - contas a pagar
 Engie Brasil 12 - 1.380
Variações monetárias - contas a pagar Mitsui & Co 12 30 13
Atualização monetária impostos a recuperar 12 (139) (116)
Redução (aumento) em ativos:
Impostos e contribuições a recuperar 207 (637)
Outros (2) (14)
Aumento (redução) em passivos:
Contas a pagar 6 (32) 96
Partes relacionadas 7 (17) 21
Impostos e contribuições a recolher 13 (29)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (3.197) (25.115)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
 INVESTIMENTO
Adiantamento para futuro aumento de capital em
 coligada 4 (66.200) (69.000)
Pagamento parcela pendente aquisição de
 participação em coligada - (113.760)
Outros - (20)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (66.200) (182.780)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
 FINANCIAMENTO
Capital integralizado 8.1 87.500 138.014
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 87.500 138.014
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E
 EQUIVALENTES DE CAIXA 18.103 (69.881)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3 8.593 78.474
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3 26.696 8.593
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 18.103 (69.881)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFEREN-
TES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2019 (Valores expressos em milhares 

de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações Gerais: A Mizha Energia Participações S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, constituída em 07/08/2013, e é uma subsi-
diária integral a Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”). A Companhia é sediada na Praia do Fla-
mengo, 200 - 14º andar, sala 1401 (parte), Rio de Janeiro. A Companhia tem por 
objeto social: (i) a participação no capital social da Energia Sustentável do Brasil S.A. 
(“ESBR”), sendo esta última detentora de concessão de uso de bem público para a 
exploração da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), no Rio Madeira, Estado de 
Rondônia; (ii) compra e venda de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre 
- ACL no Brasil, na condição de companhia comercializadora de energia elétrica; (iii) 
participação em outras companhias, comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, 
como sócia, acionista ou quotista; e (iv) representação de outras companhias, nacio-
nais ou estrangeiras. Em 29/06/2018, conforme deliberado pela Assembleia Geral 
Extraordinária, foi aprovada a incorporação da controladora ESBR Participações S.A. 
(“ESBR Participações”) pela controlada ESBR, nos termos do Protocolo e Justificação 
de Incorporação. A incorporação está inserida no contexto de uma reestruturação e 
simplificação da atual estrutura societária das partes e possibilita o aproveitamento 
de sinergias e a redução de despesas administrativas e operacionais, a otimização 
de recursos, a redução de obrigações societárias, publicações e auditoria externa e 
o melhor gerenciamento de fluxo de caixa. Como resultado desta incorporação, a 
ESBR Participações foi extinta de pleno direito, para todos os fins e efeitos legais, de 
maneira que a ESBR sucederá a ESBR Participações em todos os seus direitos e 
obrigações, na forma do Art. 227 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976). 
O patrimônio líquido da ESBR Participações foi avaliado em 30/04/2018, com base 
no valor contábil, pelo montante de R$9.343, conforme “Laudo de Avaliação Contábil 
para fins de Incorporação”, emitido por empresa independente especializada, datado 
de 30/05/2018. A ESBR realizou a incorporação com base no balancete contábil de 
30/06/2018, que apresentava o patrimônio líquido de R$9.299. Esta transação não 
gerou efeito para a Companhia, sendo o seu investimento apenas transferido da 
ESBR Participações para a ESBR. 2. Principais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração 
de conformidade - As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras da Companhia estão sendo 
apresentadas em conformidade com a Orientação Técnica OCPC 07 - Evidenciação 
na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, que trata dos 
requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando da 
divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas 
explicativas. A Administração da Companhia confirma que estão sendo evidenciadas 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e que estas 
correspondem às utilizadas em sua gestão. 2.2. Base de elaboração - As demons-
trações financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações 
da Companhia e com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos 
financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme 
descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no 
valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais políticas 
contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras estão descritas 
a seguir, e vêm sendo aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apre-
sentados. 2.3. Moeda funcional e de apresentação - Conforme estabelecido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio 
e Conversão de Demonstrações Contábeis, as demonstrações financeiras da Com-
panhia são elaboradas com base em sua respectiva moeda funcional, que represen-
ta a moeda do principal ambiente econômico no qual opera. A Companhia definiu 
que sua moeda funcional é o Real brasileiro (R$), e suas demonstrações financeiras 
estão apresentadas em milhares de reais. 2.4. Valores em moeda estrangeira ou 
sujeitos à atualização monetária - Os ativos e passivos monetários denominados em 
moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio na 
data de encerramento do balanço. Quando aplicável, os ganhos e as perdas de va-
riações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhe-
cidos no resultado do exercício, na rubrica “Variação cambial, líquida”. Ativos e pas-
sivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são conver-
tidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de 
avaliação ao valor justo, quando este é utilizado. Os ativos e passivos em reais e 
sujeitos à indexação contratual ou legal, são corrigidos na data do balanço pela 
aplicação do índice correspondente. Ganhos e perdas decorrentes de variações 
monetárias são reconhecidos, em bases correntes, no resultado do exercício. 2.5. 
Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi-
mento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa 
os saldos em depósitos bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade 
imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um risco baixo de mudança 
de valor. Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equivalente de 
caixa quando possui vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 (três) meses ou 
menos, a contar da data de sua contratação. 2.6. Investimento em coligada - Nas 
demonstrações financeiras da Companhia, as informações financeiras da coligada 
ESBR (nota nº 5) são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial, 
em conformidade com os requerimentos do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) 
- Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em 
Conjunto. De acordo com o método de equivalência patrimonial, um investimento em 
uma coligada é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao custo e ajustado 
em seguida para reconhecer a participação societária da Companhia no resultado e 
em outros resultados abrangentes da coligada. Quando a participação da Companhia 
nas perdas de uma coligada ultrapassa a participação da Companhia nessa coligada 
(que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essência, formam 
parte do investimento líquido da Companhia na coligada ou “joint venture”), a Com-
panhia deixa de reconhecer sua participação em perdas adicionais. As perdas adi-
cionais são reconhecidas somente à medida em que a Companhia incorreu em 
obrigações legais ou presumidas ou assumiu obrigações em nome da coligada. O 
exercício social da coligada é coincidente com o da Companhia. 2.7. Avaliação do 
valor recuperável dos ativos de longa duração - Ao final de cada exercício social, a 
Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis, intangíveis e inves-
timento em coligada sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável (“im-
pairment”). Caso haja tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado e o 
valor contábil dos bens tangíveis ou intangíveis é reduzido para refletir o valor recu-
perável estimado. Portanto, o montante recuperável é o maior valor entre o valor 
justo menos os custos de venda ou o valor em uso. Caso haja a contabilização de 
perda por redução ao valor recuperável (“impairment”), a mesma é reconhecida 
imediatamente no resultado do exercício. 2.8. Despesas antecipadas - São contabi-
lizadas as aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de 
benefícios ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, considerando-se 
o Princípio da Competência dos Exercícios Societários (“regime de competência”) 
para registro do ativo. 2.9. Ativos circulantes e não circulantes - Um ativo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos 
futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser confia-
velmente mensurado. Os ativos são demonstrados pelos valores de custo ou de 
realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, as variações monetárias 
e/ou cambiais e os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos, quando aplicável, 
reconhecidos em função do tempo decorrido (“pro rata temporis”) até a data do ba-
lanço. Os bens e direitos realizáveis até o prazo de 12 (doze) meses da data do ba-
lanço estão apresentados como ativos circulantes. 2.10. Contas a pagar - São de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos corresponden-
tes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridas, quando aplicáveis, e 
representam as obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal das operações da Companhia. 2.11. Provisões - a) 
Geral - As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação 
presente (legal ou construtiva) como resultado de um evento passado, e que seja 
provável que a Companhia será requerida a liquidar tal obrigação, e esta possa ser 
confiavelmente mensurada. O montante reconhecido como provisão representa a 
melhor estimativa da contraprestação que será devida para liquidar a obrigação na 
data do balanço, levando-se em consideração os riscos e as incertezas em torno da 
obrigação. b) Provisão para riscos -Durante o curso normal de suas atividades, a 
Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista, cível e fiscal. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assesso-
res legais externos da Companhia. Quando aplicável, as provisões são revisadas e 
ajustadas para considerar alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Riscos contingentes avaliados 
como de probabilidade de perda possível são divulgados nas demonstrações finan-
ceiras, porém não reconhecidos em conta específica do passivo. 2.12. Passivos 
circulante e não circulante - Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quan-
do a Companhia possui uma obrigação, legal ou construtiva, como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para li-
quidá-lo. Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações mo-
netárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço. As obrigações vencíveis 
(incluindo os empréstimos com partes relacionadas) até o prazo de 12 meses da data 
do balanço estão apresentadas como passivos circulantes. 2.13. Despesas gerais e 
administrativas - As despesas operacionais são registradas de acordo com sua na-
tureza e são contabilizadas pelo regime de competência. As despesas pagas ante-
cipadamente e que competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus 

respectivos prazos de duração (nota nº 2.8). 2.14. Receitas e despesas financeiras 
- As receitas e despesas financeiras são representadas, substancialmente, por 
rendimentos sobre aplicações financeiras e atualização monetária de contas a pagar, 
respectivamente, e são registradas em conformidade com o regime de competência 
(nota nº 12). 2.15. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) - As 
despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os 
impostos correntes e diferidos. a) Impostos correntes - O imposto de renda e a con-
tribuição social são calculados com base na sistemática do lucro real. Quando da 
existência de base positiva, as provisões para o imposto de renda e contribuição 
social são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclusões de 
caráter permanente e temporário, quando aplicável, às alíquotas de 15%, acrescida 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$240, para o imposto de 
renda e 9% para a contribuição social. Quando aplicável, os adiantamentos de im-
posto de renda e contribuição social efetuados durante o exercício são registrados 
no ativo circulante (“Impostos e contribuições a recuperar”) e compensados com o 
imposto de renda e a contribuição social a pagar, registrados no passivo circulante 
(“Impostos e contribuições a recolher”). b) Impostos diferidos - O imposto de renda e 
a contribuição social diferidos são calculados aplicando-se as alíquotas efetivas 
previstas nos exercícios em que se espera realizar os ativos, sobre as diferenças 
temporárias (diferenças entre o valor contábil de ativos e passivos e sua base fiscal), 
os prejuízos fiscais e as bases negativas de contribuição social. As mudanças dos 
ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa de 
imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto diferido não é reconhecido 
para diferenças temporárias: • Sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos 
em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem 
o lucro ou o prejuízo tributável nem o resultado contábil. • Relacionadas a investimen-
tos em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, na ex-
tensão que a entidade seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença 
temporária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro 
previsível. • Tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Os impostos 
diferidos são reconhecidos à medida em que seja provável a existência de lucro tri-
butável futuro contra o qual a diferença temporária dedutível possa ser utilizada e os 
prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam ser compensáveis. 
Quando aplicável, o ativo fiscal diferido é integralmente apresentado no ativo não 
circulante, independente da expectativa de realização dos valores que lhes dão origem. 
Nas situações em que for aplicável, os impostos diferidos ativos e passivos são re-
gistrados pelo líquido, no ativo não circulante. A recuperação do saldo dos impostos 
diferidos ativos é revisada ao fim de cada exercício e, quando não for mais provável 
que lucros tributários futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo 
o ativo, ou parte dele, o saldo de créditos fiscais diferidos é ajustado pelo montante 
que se espera que seja recuperado. c) Imposto de renda e contribuição social corren-
tes e diferidos do exercício - O imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, ex-
ceto quando estão relacionados com itens registrados em “Outros resultados abran-
gentes” ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos correntes e 
diferidos também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou direta-
mente no patrimônio líquido, respectivamente. 2.16. Instrumentos financeiros - Os 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são ini-
cialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuí-
veis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e 
passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acresci-
dos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, 
após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado. 2.17. Demonstração dos fluxos de caixa 
- A demonstração dos fluxos de caixa é preparada em conformidade com o Pronun-
ciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, por meio do 
método indireto, no qual segregam-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, 
de investimento e de financiamento, reconciliando-se o lucro líquido (prejuízo) do 
exercício com os fluxos de caixa líquidos e com a variação do caixa e equivalentes 
de caixa. As alterações nos itens do balanço patrimonial que não resultaram em fluxos 
de caixa, tais como diferenças de conversão cambial, variações de valor justo e demais 
itens não monetários, foram eliminadas para efeitos de preparação desta demons-
tração. 2.18. Principais julgamentos contábeis e fontes de incertezas nas estimativas 
- Na aplicação das principais políticas contábeis da Companhia, a Administração 
exerce julgamentos e desenvolve estimativas para os valores contábeis dos ativos e 
passivos que não são facilmente obtidos por meio de outras fontes. As estimativas e 
premissas associadas são baseadas na experiência histórica e demais fatores con-
siderados relevantes e, portanto, os resultados futuros podem divergir dessas esti-
mativas. As estimativas e as premissas subjacentes são continuamente revisadas 
pela Administração da Companhia. Os efeitos das revisões nas estimativas contábeis 
são reconhecidos prospectivamente. A Administração concluiu que os julgamentos 
e estimativas consideradas mais significativas na elaboração dessas demonstrações 
financeiras são aqueles referentes à determinação do valor recuperável dos ativos 
de longa duração. A liquidação das transações envolvendo estimativas poderá re-
sultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. As 
principais estimativas referem-se à provisão para “impairment” sobre o investimento 
em coligada e expectativa de constituição e realização dos créditos tributários. 2.19. 
Adoção das Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) novas e revisadas 
- a) Normas e interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 
01/01/2019 - No exercício corrente, a Companhia aplicou as emendas e novas inter-
pretações às IFRS e aos CPCs emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais 
de Contabilidade (“International Accounting Standards Board” - IASB) e pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram obrigatoria-
mente em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 01/01/2019.

Norma ou interpretação Descrição

Em vigor para 
períodos anuais 
iniciados em ou 

após

ICPC 22/ IFRIC 23
Incerteza sobre Tratamento 
de Tributos sobre o Lucro 01/01/2019

CPC 06 (R2)/ IFRS 16 Arrendamentos 01/01/2019

Alterações no CPC 48/IFRS 9

Transição para Recursos de 
Pagamento Antecipado com 
Compensação Negativa 01/01/2019

Alterações no CPC 18 (R2)/
IAS 28

Participações de Longo 
Prazo em Coligadas e Joint 
Ventures 01/01/2019

Melhorias anuais nas IFRSs
Ciclo 2015 - 2017 (IFRS 3 e 
11 e IAS 12 e 23) 01/01/2019

A aplicação dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em 
impactos significativos nos resultados ou na posição patrimonial e financeira da 
Companhia. b) Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não 
aplicáveis - Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia 
não aplicou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas 
ainda não estão aplicáveis:

Norma ou interpretação Descrição

Em vigor para 
períodos anuais 
iniciados em ou 

após
Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 01/01/2020
Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de Material 01/01/2020

Estrutura Conceitual
Estrutura Conceitual nas Normas 
IFRSs 01/01/2020

IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2021
Alterações no CPC 
36(R3)/ IFRS 10 e no 
CPC 18 (R2)/IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos 
entre um Investidor e sua Coliga-
da ou Joint Venture

Postergada 
 indefinitivamente

Atualmente, a Administração da Companhia está conduzindo uma análise dos 
impactos que poderão surgir com a adoção das normas e interpretações novas e 
revisadas acima mencionadas em suas demonstrações financeiras. Com base nas 
análises realizadas até o momento, a Companhia não espera impactos significativos 
em suas demonstrações financeiras em decorrência da adoção dessas Normas e 
interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. 3.Caixa e Equi-
valentes de Caixa:

31/12/2019 31/12/2018
Depósitos bancários 384 321
Aplicações financeiras (*) 26.312 8.272
Total 26.696 8.593
(*) As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos Ban-
cários - CDBs, com remuneração de 95,7% do Certificado de Depósito Interbancário 
- CDI, podendo ser resgatados a qualquer momento sem perdas significativas dos 
rendimentos a serem auferidos. 4. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital:

31/12/2019 31/12/2018
Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 66.200 168.600
Total 66.200 168.600
Durante o exercício findo em 31/12/2019, a Companhia e os demais acionistas da 
ESBR realizaram adiantamentos para futuro aumento de capital (“AFACs”) na coliga-
da, com o objetivo de suportar a ESBR com os recursos financeiros necessários para 

cumprir com os seus compromissos. Nos exercícios de 2019 e de 2018, a participação 
da Companhia nesses AFACs foi de R$66.200 e R$69.000, respectivamente. 5. 
Investimento em Coligada:

31/12/2019 31/12/2018
ESBR 1.583.474 1.522.241
Total 1.583.474 1.522.241
a) Informações sobre a participação societária em coligada
Coliga-

da
País de in-
corporação

% de par-
ticipação

Patrimônio líquido 
em 31/12 de

Prejuízo no exercício 
findo em 31/12 de

2019 2018 2019 2018
ESBR Brasil 20% 9.155.299 8.408.047 (95.748) (1.202.490)
b) Movimentação da participação societária em coligada

2019 2018
Saldo em 1º de janeiro 1.522.241 1.379.717
Despesa de equivalência patrimonial (i) (107.367) (125.076)
Aumento de capital  168.600  267.600
Saldo em 31 de dezembro  1.583.474  1.522.241
(i) Reconciliação do resultado da coligada.

2019

Total 100%
% de participação 

20%
Prejuízo do exercício - coligada (95.748) (19.150)
Efeito de depreciação decorrente da redução 
no ativo imobilizado alocado na aquisição 52.899 10.580
“Impairment”, líquido de impostos (*) (493.984) (98.797)
Prejuízo do exercício ajustado (536.833) (107.367)

2018

Total 100%
% de participação 

20%
Prejuízo do exercício - coligada (1.202.490) (240.498)
Efeito de depreciação decorrente da redução 
no ativo imobilizado alocado na aquisição 52.887 10.577
“Impairment”, líquido de impostos (*) 493.986 98.797
Ajuste de exercício anterior (**) 30.239 6.048
Resultado do exercício ajustado (625.378) (125.076)
(*) Durante o processo de alocação do preço de compra, foi alocado uma redução ao 
valor do ativo imobilizado da ESBR. Dessa forma, a Administração da Companhia 
desconsiderou os efeitos da constituição e reversão da provisão para perda por re-
dução ao valor recuperável (“impairment”) do ativo imobilizado efetuados pela coli-
gada no cálculo de sua equivalência patrimonial. (**) Durante o exercício de 2018, a 
ESBR identificou um ajuste referente a exercício anterior relacionado ao aproveita-
mento de créditos retroativos do PIS e da COFINS provenientes de compra de 
energia elétrica e dos pagamentos da Tarifa de Utilização do Serviço de Transmissão 
- TUST, ocorridas no exercício findo em 31/12/2017. 5.1. Informações gerais sobre 
a coligada indireta da ESBR - A ESBR é uma sociedade anônima de capital fechado, 
constituída em 15/07/2007, com sede na Avenida Almirante Barroso, 52 - 28º andar 
- Sala: 2802 - Centro - Rio de Janeiro (RJ). A ESBR possui uma filial (UHE Jirau), 
constituída em 12/12/2009, na Rodovia BR-364, KM 824 S/Nº - Distrito de Jaci Para-
ná - Porto Velho (RO). A ESBR tem como objeto social a construção (já concluída) e 
a exploração comercial da UHE Jirau, em consonância com as regras emanadas do 
Edital de Leilão nº 05/2008 do empreendimento, Contrato de Concessão nº 
002/2008-MME-UHE JIRAU e respectivo termo aditivo e demais regras aplicáveis. 
As atividades da ESBR são regulamentadas principalmente pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O 
prazo de duração da ESBR, previsto no estatuto social, será a princípio de 35 anos 
(até 13/08/2043), contados da data de assinatura de seu Contrato de Concessão 
(13/08/2008). O prazo poderá ser prorrogado e alterado de modo a acompanhar o 
prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em setembro de 2013, teve início a 
operação comercial da primeira unidade geradora (UG) da UHE Jirau. Com a publi-
cação do Despacho nº 3.032 da ANEEL, de 22/11/2016, a UHE Jirau completou, 
formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras em operação comer-
cial. No dia 16/12/2016, ocorreu a cerimônia de inauguração da UHE Jirau, que re-
força a segurança energética do país com 3.750 MW. A ESBR vem acumulando 
prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido - R$2.157.411 em 
31/12/2019 (R$2.061.663 em 31/12/2018) decorrentes entre outros pelos impactos 
financeiros de seus financiamentos, bem como apresenta capital circulante líquido 
negativo no montante de R$197.256 em 31/12/2019 (R$314.358 em 31/12/2018). A 
ESBR prevê que obterá recursos suficientes para equalizar o capital circulante líqui-
do negativo, conforme descrito a seguir: • As obrigações de aportes dos acionistas 
da ESBR vêm sendo cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requi-
sitos acordados no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financia-
mento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
e demais bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação 
das obrigações deste contrato, a fazerem aportes na ESBR sempre que necessário. 
• O Acordo dos Acionistas prevê que os acionistas concordam com a realização de 
aumentos de capital da ESBR, no valor correspondente ao montante total dos recur-
sos que por eles deverão ser aportados para a implantação da UHE Jirau (já concluí-
da) e prestação da Garantia de Fiel Comprimento e outros compromissos previstos 
no edital do leilão. 5.2. Operação comercial - Após sagrar-se vencedora do Leilão nº 
05/2008, a ESBR obrigou-se a viabilizar e a executar todas as obras civis visando à 
construção da UHE Jirau e à sua posterior operação. Para tanto, o Contrato de Con-
cessão firmado pela ESBR estabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão 
das obras civis e para o início da operação de cada uma das unidades geradoras da 
UHE Jirau. Ao longo da construção, no entanto, uma série de eventos de força maior 
inimputáveis à ESBR - dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de 
consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária e do plane-
jamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais - abalou o ritmo da 
construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no contrato para 
início da geração de energia e consequente suprimento dos contratos firmados não 
pudessem ser atendidas. No processo de excludente de responsabilidade, o status 
não se alterou, ou seja, a ESBR teve seu pedido julgado procedente em primeira 
instância para reconhecer a excludente pelo período de 535 dias. A sentença está 
embasada em prova pericial produzida judicialmente por meio de ação cautelar de 
produção antecipada de provas. O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região suspendeu parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara 
Federal de Porto Velho e determinou um cenário que denominamos de “zero a zero”. 
Isso porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de suspensão de efeitos 
de sentença, é obstado a aplicação de penalidades regulatórias à ESBR, ao passo 
que não se reconhece o direito de recebimento dos valores a que faz jus por força do 
reconhecimento da sua excludente de responsabilidade pelo período de 535 dias. A 
ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, mas tal 
recurso - distribuído para a 6ª Turma do TRF1 - aguarda manifestação do relator para 
ser incluído na pauta de julgamento. Trabalha-se sem expectativa de julgamento da 
apelação em 2020. 5.3. Capital de giro e endividamento - Em 28/03/2019, foi realiza-
da a 5ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, no valor bruto de R$4.000 (líquido de 
IOF R$3.925). Em 28/10/2019, foi realizada a 6ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, 
no valor bruto de R$7.000 (líquido de IOF R$6.869). A ESBR possui fianças, com 
vencimentos para 16/11/2020, no valor total de R$209.859, emitidas pelo Banco 
Safra S.A. (R$123.828) e pelo Itaú Unibanco S.A. (R$86.031). Em 31/12/2019, a 
ESBR também possui um complemento de R$104.308 (R$108.137 em 31/12/2018), 
aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com rentabilidade de 100,19% da taxa 
Selic diária em média. Essa aplicação corresponde a 33% do total da composição 
entre carta fiança e conta reserva. Cabe destacar que esse valor está classificado 
como depósitos vinculados que compõem a conta reserva. Os contratos de financia-
mento também preveem que, se a ESBR não vendesse sua energia destinada ao 
ACL, os acionistas da ESBR adquiririam essa energia na proporção de suas partici-
pações no capital da ESBR, a um determinado preço definido nos contratos de finan-
ciamento. A ESBR em conjunto com seus acionistas, com o BNDES, seus os fiado-
res e demais bancos credores celebraram aditivos aos contratos de financiamento 
em 27/12/2019, cujas principais alterações são descritas a seguir: • Inclusão da 
possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das fianças dos acio-
nistas, de até 100% das quantidades de energia discriminadas nos Contratos de 
Compra e Venda de Energía Elétrica - CCVEs. • Extinção da obrigação de aumento 
do saldo mínimo da conta reserva, que passa de fato a ser equivalente a três e pres-
tações do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do Índice de 
Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) mínimo. • Aumento do período de compro-
vação do ICSD de no mínimo 1 exercício para 2 exercícios consecutivos, dentre as 
condições para exoneração das fianças dos Intervenientes. Ressalvando que, para 
fins de liberação das referidas garantias, não pode ter ocorrido, nesse período, redu-
ção das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. • Inclusão de obrigação de 
aporte, por parte dos Intervenientes, dos recursos necessários à recomposição do 
saldo mínimo da conta reserva, em até 60 dias da data em que se tenha observado 
qualquer insuficiência de recursos, até a liquidação financeira de ambos os contratos 
de financiamento. Registra-se que todas as condições resolutivas a serem verificadas 
na presente data, foram devidamente cumpridas pela ESBR dentro dos prazos esti-
pulados pelo BNDES. Conforme o Contrato de Financiamento direto com o BNDES 
e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por meio do sindicato de 
bancos, a ESBR deve manter um índice anual de capitalização (patrimônio líquido/
ativo total) igual ou superior a 0,2 até 31/12/2016 e igual ou superior a 0,25 no exer-
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cício seguinte. Em 31/12/2019, a ESBR possuía um índice de capitalização em base 
anual de 0,43 (0,39 em 31/12/2018). Durante o período de amortização dos financia-
mentos, a ESBR deve manter um ICSD de no mínimo 1,2, conforme a cláusula 15ª 
do Contrato de Financiamento. Esse índice é calculado pela equação “Lucros antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização - LAJIDA” / Serviço da Dívida (amor-
tização de principal, acrescida de pagamento de juros), com base nas informações 
expressas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas registradas na 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual. Em 31/12/2019, o ICSD 
apurado foi de 1,54. Em 31/12/2018, o ICSD apurado foi de 0,23, ou seja, inferior ao 
limite supracitado. A ESBR obteve aprovação junto aos bancos credores de uma 
postergação para o preenchimento integral e em dinheiro da conta reserva do serviço 
da dívida. Portanto, a ESBR foi desobrigada a reclassificar a dívida para o passivo 
circulante ao final do exercício, conforme previsão contratual. 5.4. As principais infor-
mações financeiras da coligada, conforme demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31/12/2019, emitidas em 07/02/2020, são como segue:

31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Ativo circulante 728.881 575.300
Ativo não circulante 20.536.876 20.844.567
Total do ativo 21.265.757 21.419.867
Passivo
Passivo circulante 926.137 889.658
Passivo não circulante 11.184.321 12.122.162
Patrimônio líquido 9.155.299 8.408.047
Total do patrimônio líquido e passivo 21.265.757 21.419.867

Exercício findo em 31/12
2019 2018

Receita operacional líquida 2.568.049 2.449.638
Custos sobre energia vendida (2.395.770) (2.359.573)
Lucro bruto 172.279 90.065
Outras receitas (despesas), líquidas 739.701 (762.725)
Despesas gerais e administrativas (94.227) (111.060)
Resultado financeiro (969.429) (1.040.312)
Prejuízo antes dos impostos (151.676) (1.824.032)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 55.928 621.542
Prejuízo do exercício (95.748) (1.202.490)
6. Contas a Pagar:

31/12/2019 31/12/2018
Engie Brasil Participações Ltda.(*) 68.702 65.242
Outros 84 116
Total 68.786 65.358
Circulante 84 116
Não circulante 68.702 65.242
(*) Valor referente a provisão de devolução de montante descontado na aquisição 
do investimento junto à Engie Brasil Participações Ltda., sendo ajustado pela taxa 
de 100% CDI. 7. Transações com Partes Relacionadas: Em 31/12/2019 e de 2018, 
os detalhes das transações entre a Companhia e suas partes relacionadas estão 
apresentados a seguir:

31/12/2019 31/12/2018
Mitsui 219 207
Em 16/01/2014, foi celebrado um Contrato de Serviço e Suporte (“Service and Support 
Agreement”) entre a Companhia e a Mitsui. No referido contrato está previsto que a 
Mitsui, por meio dos seus departamentos internos, auxiliará a Companhia nas áreas 
de planejamento estratégico, tributos, análise de risco, TI, financeiro, auditoria interna, 
dentre outros. Os valores a serem pagos trimestralmente pela Companhia, no valor 
de ¥5.900 mil (Iene), equivalentes à R$210 em média durante o ano considerando 
a taxa oficial de câmbio do período que as operações ocorreram. A movimentação 
dos saldos com partes relacionadas nos exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018 
é como segue:

2019 2018
Saldo em 1° de janeiro 207 173
 Serviços Prestados 848 763
 Variação Cambial 29 73
Pagamentos (865) (802)
Saldo em 31 de dezembro 219 207
Remuneração do pessoal-chave da Administração - Durante os exercícios findos 
em 31/12/2019 e de 2018, a remuneração do pessoal-chave da Administração foi 
de R$252 e R$372, respectivamente, a título de pró- labore e/ou ajuda de custo. 8. 
Patrimônio Líquido: 8.1. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o capital subscrito 
é de R$2.133.000 (R$2.021.400 em 31/12/2018), representado por 2.133.000.000 
ações ordinárias nominativas (2.021.400.000 ações ordinárias nominativas em 
31/12/2017), no valor nominal de R$1,00 (um real) cada. Em 01/06 e 01/12/2019, 
por meio de Assembleia Geral Extraordinária, foi deliberado pelos sócios o aumento 
do capital da Companhia de R$2.021.400 para R$2.133.000, mediante a emissão 
de 111.600 novas ações ordinárias nominativas com valor nominal de R$1,00 cada:

Quantidade de ações
31/12/2019 31/12/2018

Mitsui &Co. (Brasil) S.A. 1 1
Mitsui &Co. Ltd. (situada no Japão) 2.132.999.999 2.021.399.999
Total 2.133.000.000 2.021.400.000
8.2. Capital a integralizar - Em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia possui saldo de 
capital a integralizar nos montantes de R$51.586 e de R$27.486, respectivamente. 
Durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2019, os acionistas integralizaram 
capital nos montantes de R$87.500 e de R$138.014, respectivamente. 8.3. Prejuízo 
por ação - O prejuízo por ação é calculado por meio da divisão do prejuízo do exer-
cício, atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de 
ações durante o exercício. Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 
41 - Resultado por Ação, a seguir a Companhia apresenta as informações sobre o 
resultado por ação para os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018:

Exercício findo em 
31/12

Média ponderada de 
ações ordinárias

Prejuízo do 
exercício

Prejuízo por 
ação (R$)

2019 2.059.546.849 (114.085) (0,06)
2018 1.924.358.904 (177.548) (0,09)
A Companhia não possui potenciais ações dilutivas e, portanto, o prejuízo diluído por 
ação é igual ao prejuízo básico por ação. 9. Imposto de Renda e Contribuição Social: 
Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado - O 
imposto de renda no Brasil compreende o imposto de renda e a contribuição social. 
Quando aplicável, os saldos de impostos diferidos no final de cada exercício são 
calculados utilizando a taxa em vigor e os saldos fiscais vigentes em cada final de 
exercício incluem os impostos a serem pagos atualmente (nota nº 2.15). As despesas e 
os benefícios com o imposto de renda e a contribuição social nos resultados dos exer-
cícios findos em 31/12/2019 e de 2018, encontram-se apresentados na reconciliação 
do imposto entre a alíquota oficial e a alíquota efetiva, conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (114.085) (177.548)
Alíquota nominal combinada de imposto 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal  38.789  60.366

2019 2018
Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Despesa de equivalência patrimonial (36.505) (42.526)
Prejuízos fiscais não registrados (1.111) (8.771)
Diferenças temporárias ativa não registrada (1.176) (9.058)
Outros 3 (11)
Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no
 resultado - -
Devido à incerteza quanto à utilização dos créditos fiscais provenientes dos prejuízos 
fiscais e da base negativa de contribuição social e sobre diferenças temporárias, a 
Companhia não contabiliza esses tributos diferidos ativos. O crédito será registrado 
somente quando houver expectativa de realização. Por ter como objeto principal a 
participação no capital social da ESBR, a Companhia usualmente não possui base 
tributária de imposto de renda e de contribuição social em suas operações e, portan-

to, optou por não reconhecer o respectivo ativo fiscal diferido. O saldo de prejuízos 
fiscais e base negativa acumulados em 31/12/2019 e de 2018, não reconhecidos 
contabilmente, é de R$66.474 e R$63.207, respectivamente. 10. Despesas Gerais 
e Administrativas:

2019 2018
Serviços prestados no país (1.790) (1.574)
Serviços prestados no exterior (848) (763)
Honorários advocatícios (360) (603)
Pró-labora Diretoria / ajuda de custo (251) (373)
Despesas com viagens (227) (172)
Contabilidade (241) (242)
IOF (360) (506)
Outras (236) (377)
Total (4.313) (4.610)
11. Outras Despesas Operacionais: Reavaliação do preço de compra - “Earn out” - Em 
2019 e 2018, foram provisionados respectivamente os valores de R$3.460 e R$26.642 
a pagar para a Engie Brasil Participações Ltda., pois quando da aquisição da partici-
pação acionária de 20% da ESBR, onde a UHE Jirau ainda estava em construção, 
existiam diversos fatores que afetariam a Data da Operação Comercial (“Commercial 
Operation Date –COD”) das unidades geradoras. Desta forma, o vendedor (Engie) e o 
comprador (Companhia) concordaram em instalar mecanismos de reajuste de preço 
de compra. No 1º aditivo do contrato de compra, o preço foi determinado com base 
no “Programa COD acordado” e “Força Maior por 150 dias”. Em novembro de 2016, 
a ESBR teve decisão favorável em 1ª instância sobre os processos de excludentes 
de responsabilidade, e com base no parecer jurídicos dos seus advogados procedeu 
com a reversão da provisão dos custos em atraso. A Companhia reavaliou o valor 
justo do “Earn-out”, e realizou a provisão. Entretanto, esse valor ficará aguardando a 
conclusão do processo em 2ª instância para efetivação do valor a pagar. Reembolso 
de perda de oportunidade sofrida pela Engie - Nos dias 23 e 25/11/2018, foram pa-
gos a Geramamore Participações (Engie- Controlada) os montantes de R$20.224 
referente a um acordo financeiro entre a Engie e a Companhia pelo fato da Engie ter 
tido uma perda de oportunidade de compra e venda de energia. Este fato ocorreu 
pelas descontratações ocorridas no exercício, no qual a parcela referente à 20% da 
Companhia foi reembolsado pela Engie. 12. Resultado Financeiro:

2019 2018
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 947 932
Outras receitas financeiras 189 133
Subtotal - receitas financeiras 1.136 1.065
Despesas financeiras
Atualização monetária - contas a pagar - (1.380)
Outras despesas financeiras (81) (683)
Subtotal - despesas financeiras (81) (2.063)
Resultado financeiro, líquido 1.055 (998)
13. Instrumentos Financeiros e Gestão de Riscos: 13.1. Objetivos e estratégias de 
gerenciamento de riscos - Como política de gestão de ativos financeiros, a Sociedade 
busca permanentemente melhorar sua rentabilidade adequada aos riscos. Para isso, 
são estabelecidos critérios e indicadores que demonstrem a adequação dos riscos 
de liquidez, de crédito e de mercado (risco cambial e de taxa de juros). Os principais 
instrumentos financeiros da Sociedade estão apresentados a seguir:

Classificação 31/12/2019 31/12/2018
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de
 caixa

Valor justo por 
meio do resultado 26.696 26.696 8.593 8.593

Passivos financeiros
Contas a pagar Custo amortizado 68.786 68.786 65.358 65.358
Partes relacionadas Custo amortizado 219 219 207 207
Durante os exercícios findos em 31/12/2019 e de 2018, a Companhia não efetuou 
operações com instrumentos financeiros derivativos. 13.2. Gestão do risco de capital 
- A estrutura de capital da Companhia é formada, exclusivamente, pelo seu patrimônio 
líquido. A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. 
13.3. Gestão dos riscos financeiros - A Companhia está exposta aos riscos de liquidez, 
de crédito e de mercado (risco cambial e de taxa de juros), conforme descrito a seguir: 
a) Risco de liquidez - O risco de liquidez representa a exposição da Companhia à 
insuficiência de recursos de alta liquidez para cumprir com suas obrigações financei-
ras, devido ao descasamento de prazos ou volume nos fluxos de caixa estimados da 
Companhia. O risco de liquidez é gerenciado por meio da manutenção de reservas 
adequadas, efetuando o contínuo monitoramento dos fluxos de caixa real e projetado 
e da combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. Em 
31/12/2019 e de 2018, a Companhia apresenta capital circulante líquido positivo nos 
montantes de R$92.729 e R$177.750, respectivamente, e, portanto, possui recursos 
financeiros suficientes para honrar seus compromissos de curto prazo. b) Risco de 
crédito - O risco de crédito se refere ao risco da possibilidade de descumprimento das 
obrigações contratuais por uma contraparte, resultando em perdas financeiras para a 
Companhia. Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia à 
concentração do risco de crédito são primariamente o caixa e equivalentes de caixa. A 
prática da Companhia é depositar o caixa e equivalentes de caixa em títulos de renda 
fixa de instituições financeiras com altos níveis de classificação de crédito (rating). A 
Companhia limita o montante de exposição a qualquer instituição financeira de modo 
a minimizar sua exposição ao risco de crédito. c) Risco de mercado - Risco cambial - 
Refere-se ao risco relacionado com a probabilidade de perdas financeiras decorrentes 
de oscilações nas taxas de câmbio sobre os passivos indexados em moeda estran-
geira. Risco de taxa de juros - Refere-se ao risco relacionado com a probabilidade de 
perdas financeiras decorrentes de variações nas taxas de juros, como resultado do 
descasamento da taxa de juros entre os ativos e passivos e/ou por descasamento 
dos seus vencimentos. A análise de sensibilidade a seguir foi determinada com base 
na exposição às taxas de juros dos instrumentos financeiros não derivativos na data 
do balanço. Os cenários I e II foram estimados com uma deterioração de 25% e 50%, 
respectivamente, acima do cenário provável. • Análise de sensibilidade da variação na 
taxa do CDI - A expectativa de mercado indicava uma taxa estimada do CDI em 2,90%, 
cenário provável para o ano de 2020 (Fonte: B3). A Administração efetuou a análise 
de sensibilidade para os ativos e passivos indexados à taxa do CDI, considerando sua 
deterioração em 25% e 50% ao cenário provável, conforme demonstrado a seguir:

Operação
Cenário 
provável

Cenário I 
(∆ 25%)

Cenário II 
(∆ 50%)

Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2019 4,40% 4,40% 4,40%
Aplicações financeiras (Nota 3) 26.312 26.312 26.312
Taxa anual estimada do CDI 2,90% 2,18% 1,45%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
(Redução) (395) (585) (776)
Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2019 4,40% 4,40% 4,40%
Contas à Pagar - Engie (Nota 6) 68.702 68.702 68.702
Taxa anual estimada do CDI 2,90% 3,63% 4,35%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
Aumento 1.031 532 34
14. Eventos Subsequentes: Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC - No 
dia 06/01/2020, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC a 
Companhia aumentou o seu investimento no capital social de sua investida ESBR no 
montante de R$6.000. COVID-19 - A Administração da Companhia avaliou, por ser 
um fato relevante, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 24 – Evento Subse-
quente, a necessidade de realizar projeções e estimativas relacionadas aos riscos 
do novo coronavírus (COVID-19) e os possíveis impactos em suas operações e nas 
operações da investida ESBR. A atenção aos possíveis impactos, monitoramento e 
acompanhamento de riscos, bem como iniciativas de prevenção foram intensificadas 
a partir de março de 2020, mês de agravamento da pandemia do COVID-19 no Brasil, 
mediante a instalação de um comitê de crise específico para os efeitos da pandemia, 
de forma a manter as atividades operacionais, a continuidade da geração de energia, 
fundamental e necessária para o Brasil, assim como o cumprimento das recomenda-
ções e determinações do Ministério da Saúde do Brasil, dos governos dos Estados do 
Rio de Janeiro e de Rondônia, protegendo a saúde dos profissionais e dos terceiros 

prestadores de serviço, seja nos escritórios do Rio de Janeiro, como nas instalações 
da UHE Jirau. Dentre as medidas tomadas visando garantir o pleno funcionamento da 
UHE Jirau e reduzir a exposição dos colaboradores ao COVID-19, a ESBR adotou a 
modalidade de teletrabalho (“home office”) para todas as funções aplicáveis, mantendo 
o trabalho presencial apenas para as funções essenciais, notadamente aquelas rela-
cionadas à operação e manutenção da UHE Jirau. Ainda com relação à essas últimas, 
foram adotadas medidas de monitoramento constante da saúde dos colaboradores, 
de forma a permitir a antecipação de quaisquer ações necessárias à preservação da 
saúde destes profissionais. Economicamente, o advento da pandemia e as medidas 
de isolamento social determinadas pelos governos estaduais resultaram em retração 
da atividade econômica, com redução da demanda e consumo de energia elétrica. Se, 
por um lado, esta redução contribui para a intensificação dos efeitos do Fator Gerador 
de Escalada (“Generating Scalling Factor – GSF”), por outro, resulta em significativa 
redução dos preços de curto de prazo. Assim, considerando que a ESBR possui a 
totalidade de sua garantia física contratada, a combinação destes fatores tende a ser 
positiva para a investida. Entretanto, destaca-se que a ESBR recebeu notificações 
de alguns de seus clientes no mercado regulado (Ambiente de Contratação Regula-
da - ACR), relativos a possíveis dificuldades das empresas distribuidoras em honrar 
seus contratos de compra de energia elétrica, justamente em função da redução 
do consumo, da retração econômica e eventual inadimplências dos consumidores 
finais. Contudo, até o momento a ESBR não observou inadimplência significativa e as 
distribuidoras têm honrado integralmente seus compromissos. Quanto aos contratos 
detidos no mercado livre (Ambiente de Contratação Livre - ACL), por serem firmados 
com os sócios da ESBR, não é esperado qualquer impacto no faturamento. Com 
relação ao endividamento da ESBR, a investida solicitou a suspensão do pagamento 
integral do serviço da dívida, pelo período de 6 meses, em conformidade com o pacote 
de medidas emergenciais anunciado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social – BNDES. O pedido está em análise pelo BNDES e demais bancos 
repassadores, o que, além de promover alívio imediato no fluxo de caixa da ESBR, 
permitirá suportar eventuais inadimplências das distribuidoras, fato que dependerá 
do comportamento e evolução econômica, mas para o qual o governo vem tomando 
medidas específicas, de forma a manter a saúde do setor elétrico (MP nº 950 de 
08/04/2020). A Administração da Companhia concluiu que, até a data de divulgação 
dessas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos materiais em suas 
operações e nas operações de sua investida que pudessem vir a modificar a mensu-
ração de seus ativos e passivos apresentados. 15. Aprovação das Demonstrações 
Financeiras: A Administração da Companhia aprovou e autorizou a emissão dessas 
demonstrações financeiras em 08/06/2020.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS: Aos Acionistas e Administradores da Mizha Energia Participações 
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mizha Energia Partici-
pações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções 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 financeira da Mizha Energia Participações S.A. em 31/12/2019, o desempenho de 
suas operações e os seus 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 Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, 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. Incerteza significativa relacionada com a continui-
dade operacional: Conforme descrito na nota explicativa nº 5.1 às demonstrações 
financeiras, a coligada Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) vem apurando 
prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido - R$2.157.411 mil em 
31/12/2019 (R$2.061.663 mil em 31/12/2018) decorrentes, entre outros, pelos im-
pactos financeiros de seus financiamentos, bem como apresenta capital circulante 
líquido negativo de R$197.256 mil em 31/12/2019 (R$314.358 mil em 31/12/2018). 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades 
da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é respon-
sável 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 Companhia continuar operando e 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 Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, 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, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras 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 obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações 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 Companhia 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 a Administração a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 08/06/2020. *DELOITTE TOUCHE 
TOHMATSU - Auditores Independentes Contador - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ. 
Charles Mace de Aguiar - Contador - CRC nº 1 RJ 109819/O-1.

Gol aguarda alerta negativo  
de auditores independentes
Sem prazo para 
entregar relatório 
20-F exigido no 
mercado dos EUA

A Gol deve receber um 
alerta de seus auditores inde-
pendentes sobre a continui-
dade da companhia após a 
pandemia de coronavírus. A 
notícia foi dada pela própria 
companhia aérea nesta terça-
feira. A Gol também afirmou 
que não poderá encaminhar 
no prazo o relatório conheci-
do como 20-F para o órgão 
regulador do mercado norte-
americano, a Securities Ex-
change Commission (SEC),
enquanto tenta resolver as 
dúvidas dos auditores. 

Para citar alguns números 
recentes apresentados pela 
companhia aérea. Em maio, 
no relatório do primeiro tri-

mestre, a empresa reportou 
que a receita líquida foi de 
R$ 3,1 bilhões, teve queda de 
2,0% em relação ao de igual 
período de 2019. Já a recei-
ta com transporte de cargas 
e outros cresceu 16,4% para 
R$206,4 milhões. Já a por-
centagem da receita líquida, 
os custos e despesas opera-
cionais da Gol diminuíram 
17 pontos percentuais para 
67,4%, comparativamen-
te a 84,2% no 1T19, disse 
a empresa que transportou 
no período 8,3 milhões de 
clientes, uma queda de 6,7% 
comparado com o 1T19.

“A companhia tem à sua 
disposição mais de R$ 7 bi-
lhões em fontes de liquidez, 
equivalentes à receita espe-
rada até o final do ano. Adi-
cionalmente, a liquidez da 
Gol será impactada positi-
vamente pelo pagamento de 
R$ 447 milhões recebido de 
Boeing em abril, de acordo 
de compensação pela parali-
sação do Boeing 737 MAX”, 

afirmou Paulo Kakinoff, 
Diretor-Presidente da Gol, 
na ocasião da apresentação 
dos resultados do primeiro 
trimestre.

“Ao agir com rapidez e 
determinação, reduzimos 
custos fixos e, ao mesmo 
tempo, preservamos o em-
prego dos nossos Colabora-
dores e o capital de giro da 
Companhia no curto prazo. 
Isso nos propicia a liquidez 
necessária para enfrentar a 
tempestade‖”, acrescentou o 
executivo.

A próxima apresentação 
de resultados da Gol referen-
tes ao segundo trimestre será 
dia 31 de julho.

Auditores

Conforme a Reuters, aler-
tas semelhantes ao da Gol são 
usados por auditores indepen-
dentes quando, na visão deles, 
há risco substancial de que 
uma empresa deixe de existir 
dentro de um ano.

Sobre o assunto, represen-
tantes da Gol não comenta-
ram o assunto de imediato. 
Apesar do alerta, as ações 
da companhia subiam, nesta 
terça-feira, 5% por volta das 
12h44, enquanto o Ibovespa 
mostrava ganho de 1,4%.

As rivais Avianca Holdin-
gs e Latam Airlines também 
já receberam o chamado 
aviso de preocupação cres-
cente de seus auditores inde-
pendentes. Avianca e Latam 
pediram proteção judicial 
nos Estados Unidos no mês 
passado.

As companhias aéreas da 
América Latina já estavam 
em situação mais fraca an-
tes da pandemia de corona-
vírus ter deixando em terra 
praticamente toda a aviação 
comercial do mundo, mas 
Estados Unidos e União Eu-
ropeia agiram para apoiar 
suas empresas, enquanto 
governos latino-americanos 
têm mostrado relutância em 
fazer o mesmo.

ANP faz alerta ao mercado sobre 
certificados de conteúdo local

A Agência Nacional de Pe-
tróleo e Gás (ANP) esclareceu 
que é vedado aos Organismos 
de Certificação de Conteúdo 
Local acreditados pela Agên-
cia emitir Certificados de 
Conteúdo Local para gastos 
relativos à taxa de operação 
das unidades de produção, em 
qualquer etapa do contrato, 
bem como para qualquer gas-
to realizado durante a etapa 
de produção, nos termos da 
Resolução ANP n° 19/2013. O 
alerta foi feito nesta terça-feira 
no site da agência reguladora.

Segundo a ANP, o compro-
misso contratual de Conteú-
do Local aplica-se exclusiva-
mente à fase de exploração 
e à etapa de desenvolvimen-
to da produção, excluindo, 
neste último caso, os gastos 
com operação das unidades. 
É importante ressaltar que os 
contratos para exploração e 
produção passaram, a partir 
da 14ª Rodada de Licitação, 
a prever expressamente tal 
entendimento, confirmando 
a vedação de certificação.

A agência reguladora dis-
se que o esclarecimento é 
necessário em razão da de-
manda crescente pela con-
tratação desses organismos 
para certificação de mão de 
obra utilizada na operação 
de unidades de produção, 
com o intuito de conside-
rar, equivocadamente, estes 
gastos para fins de cumpri-
mento de compromisso de 
conteúdo local. Esse enten-
dimento diverge da política 
de conteúdo local, oneran-
do desnecessariamente a 
cadeia de fornecimento e 
não deve ser praticado.

A Diretoria Colegiada 
da ANP, com a concordân-
cia do Ministério de Minas 
e Energia (MME), aprovou 
nesta terça-feira a redução 
excepcional e temporária do 
percentual de mistura obri-
gatória do biodiesel ao óleo 
diesel dos atuais 12% para 
10%, de 16 a 21 de junho de 
2020. A medida é necessá-
ria para dar continuidade ao 
abastecimento nacional.




