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Após reabertura, 
lojas de shopping 
tiveram queda de 
mais de 70%

A retomada das vendas em lojas 
físicas nos últimos 15 dias ficou 
abaixo das expectativas, de acordo 
com pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Lojistas de 
Shopping (Alshop), entre 24 e 26 
de junho com associados que repre-
sentam 4 mil pontos de venda em 
todo o Brasil.

Na capital de São Paulo, 32% 
dos lojistas relataram que o fatura-
mento caiu 90% em relação ao perí-
odo anterior à pandemia. Para 41% 
dos lojistas, o faturamento ficou 
reduzido em até 80%, e 24% dos 
empresários registraram queda até 
70%. No caso da capital, os dados 
já refletem o prejuízo do Dia dos 
Namorados onde o comércio teve 
apenas um dia de vendas nos cen-
tros de compra que estão abertos 
durante quatro horas por dia.

Os números não são muito dife-
rentes fora da cidade de São Paulo: 
35% dos associados informaram uma 
queda de até 80% no faturamento, se-
guido de 29% que registraram queda 
de até 70% nas vendas.

Em relação a taxa de conversão 
de clientes, ou seja, o número de 
pessoas que realmente concluem a 
compra, os dados foram ainda mais 
negativos. Dos lojistas entrevista-
dos, 59% informaram que a taxa 
de conversão é muito inferior ao 
mesmo período antes da pandemia, 
fruto dos consumidores cautelosos 
ou sem renda.

A modalidade de venda online 
passa a contribuir com o faturamen-
to mensal dos lojistas, mesmo que 
41% dos associados afirmem que 
esse tipo de venda ainda não seja 
relevante. Por outro lado, 26,5% 
contam que as vendas online mo-
vimentam até 10% do faturamento, 
23,5% mostram que a modalidade 
representa mais do que 20%, e 9% 
afirmam que representa até 20% do 
faturamento.

Faltam R$ 200 bilhões 
para crédito suprir 
necessidades das micros
Estudo da FGV leva 
em conta queda do 
faturamento por 
causa da pandemia

Pequenas e microempresas e 
microempreendedores individuais 
(MEIs) necessitariam de R$ 472 
bilhões em crédito neste ano. Mas, 
com base na oferta de 2019, que foi 
de R$ 270 bilhões, devem faltar pelo 
menos R$ 202 bilhões. É o que apon-
ta estudo da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV/Eaesp), 
divulgado nesta semana.

O levantamento considerou a 
necessidade de capital de giro das 
empresas, mais as perdas causadas 
pela quase paralisação das ativida-
des econômicas nos últimos meses. 
São aproximadamente 17,3 mi-
lhões de empreendimentos nessas 
três categorias.

“Com menores receitas, haverá 
menos recebíveis que poderiam ser 
antecipados para financiar as ativi-
dades de curto-prazo da empresa, 

Marco Rocha: linhas oferecidas pelo governo somam apenas R$ 80 bilhões

ou seja, para financiar a necessida-
de de capital de giro”, aponta o es-
tudo. Além disso, os pesquisadores 
afirmam que a demanda por crédito 
pode ser ainda maior, a depender da 
duração dos efeitos da pandemia.

Segundo afirmou à RBA o eco-
nomista Marco Rocha, professor 
da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp), as novas linhas 

de crédito oferecidas pelo governo, 
além de programas de refinancia-
mento, somam apenas R$ 80 bi-
lhões.

A maioria das pequenas e mi-
croempresas se queixa também das 
dificuldades para acessarem essas 
novas linhas de crédito. Um dos 
principais motivos é a inadimplên-
cia e a falta de garantias.

Comércio de rua da cidade do Rio 
poderá reabrir a partir deste sábado

Os lojistas cariocas poderão rea-
brir suas lojas de rua a partir deste 
sábado, das 11h às 17h. O anúncio 
foi feito pelo prefeito Marcelo Cri-
vella, no fim da tarde desta sexta-
feira. Segundo o prefeito, o horário 
do comércio de rua será diferente 
do estabelecido para o funciona-
mento dos shoppings para evitar 
sobrecarregar o transporte público.

Prevista para a terceira fase, com 
início no dia 2 de julho, a reabertu-
ra do comércio de rua foi antecipa-
da, ainda segundo o prefeito, por-
que “as curvas relativas à Covid-19 
estão caindo”.

O presidente do Sindicato dos 
Lojistas do Comércio do Rio (Sin-
dilojasRio) e do Clube de Direto-
res Lojistas (CDLRio), Aldo Gon-
çalves, destaca que a antecipação 
atende a reivindicação das entida-
des, que cobravam a reabertura e 
reclamaram da falta de transparên-
cia dos critérios usados pela prefei-
tura para definir as etapas do plano 

Aldo lamenta que medida tenha sido tomada em cima da hora

de flexibilização, permitindo a re-
abertura de shoppings e o trabalho 
de ambulantes enquanto as lojas de 
rua continuaram fechadas.

“Depois de mais de 100 dias fe-
chado, acumulando prejuízos e di-
ficuldades, o comércio está pronto 
e ansioso para voltar a funcionar. 
Serão respeitados todos os proto-

colos de segurança para garantir a 
segurança e o bem-estar de clientes 
e equipes de funcionários”, afirma 
Aldo.

Ele criticou que o anúncio te-
nha sido feito no fim da tarde desta 
sexta-feira, sem o tempo necessário 
para as lojas se preparem para abrir 
no dia seguinte, um sábado.

Brasil lidera em 
percentual de 
testes positivos  
de Covid-19

Em meio ao novo pico diário 
de casos de Covid-19 nos Esta-
dos Unidos e retorno em países 
europeus, o Brasil, que registrou 
1.055 mortes e 46.907 casos nesta 
sexta-feira, lidera a lista de países 
de maior percentual de testes posi-
tivos da doença, de acordo com le-
vantamento da Universidade Johns 
Hopkins.

A elevada taxa de positivos é 
parcialmente explicada pela baixa 
quantidade de testes aplicados: 14 
por 100 mil habitantes, superior 
apenas a países como Peru, Méxi-
co e Nigéria. A Islândia aplica mais 
de dez vezes a proporção de testes: 
160 por 100 mil cidadãos. Na ilha, 
a taxa de positividade é de apenas 
2,99%, uma das mais baixas do 
mundo.

O número de novos casos confir-
mados de coronavírus por dia nos 
EUA atingiu recorde de 40 mil na 
quinta-feira, de acordo com a Johns 
Hopkins, superando números do fi-
nal de abril. Com o surto, alguns 
governadores voltaram atrás ou ao 
menos interromperam a reabertura 
das atividades em seus estados.

É o caso do Texas, que fechou 
todos os bares, e da Flórida, que 
proibiu os bares de servir álcool. 
Neste estado norte-americano, a 
taxa de resultados positivos nos 
testes pulou de 8,9%, na quarta-
feira, para 13,1%.

O número de mortes por coro-
navírus nos EUA está bem abaixo 
do pico de 2,2 mil em meados de 
abril. Agora, estão em cerca de 
600 por dia. Porém, em alguns 
estados o número de internações 
também se aproxima de recordes. 
Especialistas têm dúvidas se o 
número de mortes retornarão ao 
nível anterior.

O vírus é responsável por 124 
mil mortes nos EUA e 2,4 milhões 
de infecções confirmadas em todo o 
país, segundo a contagem da Johns 
Hopkins. Mas autoridades de saúde 
dos EUA disseram na quinta-feira 
que o número real de americanos 
infectados é cerca de 20 milhões, 
quase dez vezes maior.

Rio de Janeiro tem 
mais de 108 mil 
infectados 
pelo coronavírus

O Estado do Rio de Janeiro 
teve, nas últimas 24 horas, 137 
óbitos provocados pela Covid-19 
e um total de 9.587 mortes desde 
março. De acordo com o boletim 
da Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio, até sexta-feira, foram 
confirmados 108.497 casos. Há 
ainda 1.110 óbitos em investiga-
ção e 294 foram descartados. Até 
o momento, entre os casos confir-
mados, 87.850 pacientes se recu-
peraram da doença.

A capital fluminense tem um to-
tal de 6.264 óbitos desde o início 
da pandemia. Em seguida vêm: 
Duque de Caxias (412); São Gon-
çalo (394); Nova Iguaçu (332); 
São João de Meriti (188); Niterói 
(183); Belford Roxo (172); Magé 
(132); Itaboraí (121); Mesquita 
(105); Petrópolis (90); Campos 
dos Goytacazes (83); e Angra dos 
Reis (78).

Brasileiro está gastando mais com alimentação que antes
Em estudo feito pela Dunnhum-

by, o Brasil se destacou durante os 
últimos três meses como o cam-
peão em preocupação com a pan-
demia da Covid-19. Entre o fim de 
março e início de abril, 49% dos 
consumidores brasileiros afirma-
ram estar preocupados; já na se-
gunda semana de abril, o número 
subiu para 55%.

No fim de março, 87% das pes-
soas apontaram que estavam com-

prando apenas o necessário. Os há-
bitos de consumo foram mudando 
com o tempo, e o brasileiro tem 
apostado mais na variedade à mesa. 
Um total de 37% passou a comprar 
itens alimentícios diferentes do que 
costumavam comprar antes da pan-
demia, enquanto a média global fi-
cou em 27%.

A análise apontou que, nas 
duas últimas semanas de maio, 
59% dos brasileiros perceberam 

um aumento nos preços. Já na pri-
meira onda da pesquisa, 50% da 
população brasileira afirmava ter 
visto aumento em preços durante 
pandemia.

Dois terços dos consumidores 
disseram que estão gastando mais 
com alimentos do que antes do iní-
cio da pandemia. Isso se dá muito 
pelo fato das pessoas estarem co-
mendo mais em casa do que fora 
nos últimos meses.

Arthur S

Reprodução/YouTube
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Pequenas 
também podem 
tomar atitudes 
criativas e 
eficientes

Incidente na fronteira 
mina melhoria das 
relações entre a  
China e a Índia

Fim do ‘século asiático’?

Ciência: fonte inesperada para  
nossas dúvidas existenciais

Empresas protagonizam 
ações de solidariedade 
em tempos de crise

No Brasil, o grave acidente ocor-
rido há alguns dias, precisamente 
em 15 de junho, na fronteira entre 
a Índia e a China, causando três 
vítimas nas fileiras do exército in-
diano, passou quase despercebido. 
Esse incidente, aparentemente sem 
importância, pode, no entanto, re-
velar-se como sendo uma fonte de 
grande perturbação internacional, 
mesmo de fundamental importân-
cia para o futuro do mundo.

O incidente ocorreu durante um 
processo de de-escalation dos con-
flitos em andamento no Vale Gal-
van, na área disputada de Aksai 
Chin-Kadahk. Nesta área, os dois 
países enviaram tropas, nas últimas 
semanas.

O jornal chinês China Daily sa-
lienta de que forma as divergências 
entre os dois grandes Estados asiá-
ticos, que, ao longo dos anos, anda-
vam se atenuando, se acentuaram 
após o fato ocorrido na fronteira 
com a China, acusando os indianos 
de terem cruzado a fronteira entre 
os dois países. Segundo a emissora 
indiana NDTV, os mortos não fo-
ram resultado de tiroteios, mas de 
combate corpo a corpo.

Segundo a nota divulgada pelo 
exército indiano, teria havido víti-
mas “de ambos os lados”, embora 
ainda não tenham surgido informa-
ções sobre possíveis perdas do lado 
chinês. Entre os mortos declarados 

nas fileiras indianas, há um oficial 
e dois soldados.

Por seu lado, a China acusou a 
Índia de ser responsável pelo aci-
dente: “Em 15 de junho, as tropas 
indianas violaram seriamente o 
acordo bilateral e cruzaram a fron-
teira duas vezes, antes de se en-
volver em atividades ilegais e pro-
vocar e atacar soldados chineses, 
resultando em um sério confronto 
físico”, disse o porta-voz do Minis-
tério das Relações Exteriores, Zhao 
Lijian.

Sempre de acordo com o jornal 
chinês, com a ascensão ao poder 
do atual presidente nacionalista in-
diano, Narendra Modi, as relações 
entre os dois países pioraram pro-
fundamente. Parecia, de fato, que, 
com ele na presidência, deveria 
desencadear-se um novo conflito 
na Ásia, como aparentemente con-
firmado pela nova assertividade em 
suas fronteiras, em particular, as do 
Paquistão e da China, e o cancela-
mento da autonomia da Caxemira.

Pelo contrário, a política indiana, 
nas relações com a China, foi bem 
diferente. De fato, com Modi, a Ín-
dia estaria se afastando das diretrizes 
impostas pelas potências ocidentais, 
que quase a forçaram a desempe-
nhar o papel de inimigo irredutível 
da China, a fim de contrastar, assim, 
a política expansionista chinesa no 
continente asiático.

A nova política estabelecida por 
Modi o levou a reconsiderar as re-
lações com o Dragão (a China) e a 
estabelecer laços pessoais estreitos 
com seu colega chinês, Xi Jinping.

Como consequência dessa nova 
fase de distensão, a disputa na fron-
teira, no Vale de Galvan, assumiu 
uma nova luz. De fato, a fronteira 
acima mencionada havia sido proje-
tada pelas potências coloniais, sem 
a aprovação dos países envolvidos, 
causando, assim, o surgimento de 
repetidos confrontos. Com o advento 
de Modi, os dois países concordaram 
em manter um diálogo que não per-
mitiria que a disputa de fronteira se 
tornasse o pavio, capaz de aniquilar 
o relacionamento entre eles.

Consequentemente, foi aberta 
uma nova era de cooperação, em 
diferentes setores, permitindo que a 
China se tornasse o segundo maior 
parceiro comercial da Índia e, com 
isso, se beneficiar do crescimento 
do Dragão chinês para desenvolver 
a sua economia.

Por esse motivo, a diatribe na 
fronteira entre os dois países assu-
me um significado que vai além do 
acidente, eliminando, subitamente, 
tudo o que havia sido construído 
nos últimos anos.

Para voltar à antiga política anti-
China, não são apenas os nacio-
nalistas que sopram no fogo, mas 
também a oposição, representada 
por Raul Ghandi, chefe do Partido 
do Congresso. De fato, este últi-
mo está exortando Modi a dar uma 
resposta dura à incursão das tropas 
chinesas na fronteira com a Índia, 
dificultando a tentativa de reconci-
liação com o governo chinês, devi-
do ao risco de Modi perder a lide-
rança do movimento nacionalista.

Essa nova conflitualidade pode 
influir, profundamente, sobre o fu-
turo do mundo. De fato, a norma-
lização das relações entre os dois 
países asiáticos poderia abrir o ca-
minho ao assim dito “século asiá-
tico”, sucessor, portanto, do século 
dominado pelos norte-americanos.

C. Uday Bhaskar, indiano diretor 
da Sociedade de Estudos Políticos 
(SPS), escrevendo no South China 
Morning Post, afirma que “o au-
mento da tenção entre China e Ín-
dia, está afastando perigosamente a 
esperança de um século asiático.” 
Em outro artigo, no The India Ex-
press, explica: “Com a China em 
crescimento, a Índia decidiu impe-

dir a repetição de sua humilhação, 
em 1962, e com o crescimento das 
tensões na região, as esperanças de 
um “século asiático” parecem mais 
esquivas do que nunca.”

No China Daily, o jornalista Han 
Hua, no artigo de 19 de junho, es-
creve: “Como a China resolveu suas 
disputas fronteiriças com todos os 
seus vizinhos em terra, exceto com a 
Índia e o Butão, é definitivamente do 
interesse da China resolver sua dis-
puta de fronteira com a Índia. Supõe-
se que a Índia também queira um vi-
zinho pacífico” e reitera que: “Sem 
uma estável relação entre a Índia e a 
China, o ‘século asiático’ não poderá 
se concretizar.”

O Vale de Galvan, então, tor-
nou-se um dos pontos críticos do 
mundo. De que forma a crise será 
resolvida é algo imprevisível, pois 
existem interesses, devidos e inde-
vidos, para que o surgimento do 
“século asiático” se realize. Como 
bem afirmou Han Hua, a China tem 
os maiores interesses, ao fim da 
diatribe, assim como o presidente 
indiano, Modi. Parece, porém, mui-
to difícil que este possa encontrar 
um acordo que lhe permita impedir 
derrotas internas muito graves.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

do CNR (Itália), é editor da revista 
Italiamiga.

É impressionante como o ritmo do 
dia a dia pode se tornar intenso mes-
mo para quem está confinado em casa 
em tempos de pandemia. Gerenciar as 
tarefas profissionais remotamente, cui-
dar da vida pessoal e familiar e acom-
panhar as notícias podem consumir a 
passagem do nosso tempo de vida. Al-
gumas ideias, porém, permanecem no 
fundo da nossa mente como referências 
para o nosso pensamento e para a nossa 
estabilidade mental e emocional. Não 
pensamos muito nessas ideias no nosso 
dia a dia, mas todas as nossas ativida-
des se dão a partir delas: Quem sou eu? 
De onde eu vim? De onde veio o mun-
do com todas as suas forças? Por que 
as pessoas são tão diferentes? Qual é o 
sentido de tudo isso?

Essa lista poderia crescer e crescer, 
com perguntas que permanecem semi-
conscientes durante a agitação diária. 
Um exame mais aprofundado desse ter-
reno pessoal interior, porém, pode ser 
bastante perturbador. Isso porque, se 
forem examinadas atentamente, para a 
maioria de nós essas perguntas se en-
contram frouxamente respondidas.

Nossas respostas para elas geralmen-
te são vagas e imprecisas. São respostas 
normalmente ligadas a conceitos distan-
tes como ideias aprendidas na escola, 
por comentários e referências familia-
res ou até religiosas. Muitas vezes não 
discutidas claramente, muitas vezes não 
realmente entendidas, foram se acumu-
lando como sugestões absorvidas indi-
retamente de conversas entre parentes, 
como fragmentos de aulas, leituras ou 
sermões, além de filmes, séries e outras 
mídias do mundo moderno.

Mas e se estas perguntas subjacentes 
tivessem respostas claras e atuais? Que 
efeitos teriam nas emoções, nos pensa-
mentos e na motivação do dia a dia a 
plena consciência das nossas origens, 
da origem do mundo, e do sentido da 
vida? Teriam o efeito de um clarão em 

uma penumbra até então não percebida, 
e o poder de remodelar nossa atitude 
diante dos eventos mais prosaicos do 
dia a dia.

Essa força toda vem do fato de que 
as respostas a estas perguntas fazem 
parte da nossa própria identidade. E a 
identidade é uma das maiores forças da 
vida humana, um dos motores secretos 
da motivação diante dos desafios pro-
fissionais e familiares. Uma pesquisa 
desenvolvida pela psicóloga Geertje 
Leflot e seus colegas e publicada na re-
visa científica Infant and Child Deve-
lopment revelou que jovens com iden-
tidades mais claras e positivas, quando 
adultas, tendem a ser mais satisfeitas 
com a vida em geral, ser mais bem-
vistas pelos parentes, amigos e colegas, 
adaptar-se melhor no trabalho, ter mais 
sucesso nos estudos, além de menos 
sintomas de ansiedade e depressão.

Historicamente, esses questionamen-
tos têm sido tema de reflexão da filoso-
fia e das grandes religiões. Porém, no 
mundo tecnológico e científico em que 
vivemos, uma fonte essencial de conhe-
cimento a ser também consultada para 
trazer respostas às nossas questões exis-
tenciais é a ciência.

Foi com base nessa premissa que es-
crevi o livro A criação: o que a ciência 
tem a dizer sobre a sua origem e o sen-
tido da sua vida, publicado pela edito-
ra Viseu. Levei dois anos escrevendo e 
consultei mais de 250 fontes científicas 
para dar uma resposta o mais precisa e 
esclarecedora possível à enorme carên-
cia que temos de conhecer nossas ori-
gens.

O livro apresenta uma história da 
criação segundo a ciência, permitindo 
o redimensionamento da identidade 
humana. O livro também explora as 
consequências filosóficas e éticas das 
etapas da criação do ser humano pela 
Natureza através das suas forças criati-
vas, desde a Energia, a matéria, as rea-

ções metabólicas, a genética e, acima de 
tudo, a evolução.

Por ter uma estrutura ampla e didáti-
ca, o livro consegue esclarecer conhe-
cimentos científicos e filosóficos com-
plexos como a epigenética e sua relação 
com a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas, o pluralismo e sua relação com 
a forma de termos opiniões sem nos 
tornarmos fanáticos, e a relação entre 
o bem-estar dos animais e o bem-estar 
das pessoas. Isso tudo baseado na des-
coberta de que quem criou o mundo e o 
ser humano foi a Natureza.

Como os ramos de uma grande árvo-
re apontando para diferentes partes do 
céu, as forças da física, da química, da 
evolução e das relações sociais huma-
nas se ramificam nas mais diferentes di-
reções, produzindo níveis de realidade 
surpreendentes, e com consequências 
éticas e práticas inesperadas.

Essa visão demonstra a ligação das 
nossas mais profundas reflexões, as-
pirações e escolhas com nossas raízes 
biológicas e evolutivas, mas de uma 
maneira aberta e profundamente in-
fluenciada pelo ambiente socioeconô-
mico.

Como disse o grande geneticista e te-
órico evolutivo russo radicado nos Es-
tados Unidos Theodosius Dobzhanski 
(1900–1975), nada na biologia, que 
inclui nossa mente, nossos sentimentos 
e nossa vida social, faz sentido exceto 
sob a luz da evolução. Isso porque foi 
através da tremenda força criativa da 
evolução que a Natureza pôde produ-
zir essa rede gigantesca de vida inteli-
gente na qual evoluíram a coragem, o 
discernimento, o medo, a confiança, a 
tenacidade e todas as demais qualidades 
que fazem do ser humano a maior força 
transformadora na face da Terra.

q  Alexandre F. Souza
Doutor em Ecologia pela Unicamp, pós-

doutor pela UFRGS, professor da UFRN.

A pandemia de coro-
navírus levou a uma crise 
econômica generalizada 
pelo mundo. Diante das 
dificuldades vividas por 
pessoas que viram seus 
trabalhos irem embora, 
a solidariedade também 
foi espalhada por todo o 
globo.

Grandes empresas 
agem doando milhões 
para causa sociais em 
prol do combate à do-
ença e para quem mais 
está passando necessida-
de neste período. Mas as 
empresas menores que 
não têm condições de 
despender grandes valo-
res, principalmente por 
conta da crise econômica 
que também as atingiu, 
também podem atuar em 
benefício de causas sociais.

A solução para os em-
presários de menor porte 
é apostar em formas dife-
rentes de fazer o bem. Ser 
solidário com os próprios 
funcionários em meio a 
pandemia com ações que 
mostram a preocupação 
com os colaboradores 
também já é uma atuação 
interessante e necessária 
em meio a tempos difíceis.

Outra opção criati-
va e inovadora de fazer 
ações sociais em meio a 
situação atual de isola-
mento social, que traz 

ainda retornos positivos 
ao próprio ambiente cor-
porativo é engajar os fun-
cionários em campanhas 
online de solidariedade 
realizadas pela empresa, 
promovendo doações em 
massa em prol de uma 
causa maior.

Neste cenário, plata-
formas online ajudam a 

viabilizar o projeto, atu-
ando nas etapas mais di-
fíceis da execução de uma 
campanha social – desde 
a escolha das instituições 
sociais a serem ajudadas, 
até a divulgação da ação. 
Iniciativas como essa não 
apenas atingem o desti-
no das doações – que é o 
principal objetivo – mas 
também têm impacto 
positivo na imagem da 
empresa frente aos par-
ceiros, funcionários e 
possíveis clientes.

q  Ruy Fortini
CEO da Doare.
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EUA afrouxam regras e 
atiçam especuladores

A partir de 1º de outubro, entra em vigor nos Estados 
Unidos uma norma que modifica a proibição da Regra 
Volcker para entidades bancárias que investem ou patro-
cinam fundos de hedge ou fundos de private equity. A 
alteração, determinada por cinco agências reguladoras 
federais, dá um passo na desregulação e aumenta risco 
da especulação, em um momento em que, como mostrou 
o FMI, o mercado financeiro se descola fortemente da 
economia real nos tempos de Covid-19.

A Regra Volcker proíbe as entidades bancárias de se 
envolverem em negociações proprietárias e de adquirir 
ou manter participações societárias, patrocinar ou ter 
certos relacionamentos com um fundo de hedge ou fundo 
de private equity.

Paul Volcker (falecido em dezembro do ano passado) 
foi conselheiro do presidente Barack Obama e presidente 
do Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano). As re-
gras adotadas em sua gestão, na esteira da crise finan-
ceira de 2007–2008, aplicavam determinações da Lei 
Dodd-Frank, de 2010. Basicamente, resgatavam aspec-
tos da antiga Lei Glass-Steagal, que vigorou até 1999, e 
que limitava a ação especulativa dos bancos.

Eduardo Guimarães, especialista em ações da Le-
vante, lembra que foi o então presidente Bill Clinton 
que alterou a Lei Glass-Steagal. As desregulamentações, 
que eliminaram a segregação entre atividades realizadas 
por bancos de investimento e bancos comerciais, são 
encaradas como uma das bases que levaram à crise de 
2007–2008.

Nesse sentido, o especialista da Levante vê com preo-
cupação as alterações a partir de 1º de outubro. Se, num 
primeiro momento, devem movimentar o mercado fi-
nanceiro, abrem espaço para contratar futuras dores de 
cabeça. As mudanças na regra simplificam a parte dos 
fundos; abordam o tratamento extraterritorial de cer-
tos fundos estrangeiros; e permitem que as entidades 
bancárias ofereçam serviços financeiros e se envolvam 
em outras atividades que não suscitem preocupações que 
a Regra Volcker pretendia abordar.

Eduardo Guimarães chama a atenção que os fundos 
passivos estão com rendimento superior aos fundos ati-
vos – aqueles com gestão feita por profissionais. Ele 
lembra da aposta feita pelo megainvestidor Warren Buf-
fett, em 2007, de que em 10 anos o índice S&P 500 – das 
principais empresas com ações na Bolsa de Nova York 
– teria rendimento superior às carteiras com gestão ativa. 
Em 2017, ganhou US$ 2 milhões do único profission-
al que aceitou a aposta. O dinheiro foi doado para uma 
ONG da cidade natal de Buffett.

Aliado de Trump
O governador da Flórida, o republicano Ron DeSan-

tis, demitiu a coordenadora das estatísticas sobre Covid 
no estado norte-americano por ela se recusar a mutretar 
os números. Agora, a ex-funcionária – que montou um 
site com dados próprios – diz que o surto de casos esta 
semana, mais de 8 mil, diante de já elevados 5 mil nas 
semanas anteriores, é manipulação.

Foram antecipados números para que, na semana que 
vem, quando se comemora o Dia da Independência dos 
EUA, 4 de julho, a quantidade de casos caia drastica-
mente, e o governador possa posar de “vencedor da guer-
ra contra a Covid”.

Meio ambiente agradece
Desde que a lei que restringe a distribuição de sacolas 

plásticas passou a vigorar no Rio de Janeiro, em junho 
de 2019, houve redução de 50% no uso. São 2 bilhões a 
menos de sacolas plásticas no meio ambiente, segundo a 
Associação de Supermercados (Asserj).

Sem ficar paralisada
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) deve 

adotar atividade não-presencial na graduação. Estão 
sendo elaborados editais para dar aos alunos acesso aos 
meios digitais. A UFSCar se junta a USP, Unicamp, UFF 
e outras que adotaram aulas remotas. Bem-vindos ao sé-
culo 21.

Rápidas
Nesta segunda-feira, às 19h30, o grupo de ativistas 

sociais A Liga fará um debate sobre o tema “Saúde da 
Cidade”, com Lígia Bahia, professora da UFRJ, Everton 
Ferreira, médico de família e comunidade, e Chico Dan-
gelo, médico e deputado federal (PDT-RJ). O encontro 
poderá ser assistido no Facebook @aligario2020 *** A 
fintech Target Meio de Pagamentos lançou a primeira 
conta digital para caminhoneiros autônomos e agora pas-
sou a atender motoristas cadastrados no MEI *** A Rede 
Silvestre de Saúde ultrapassou 350 testes rápidos para 
diagnóstico de Covid-19.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 07 de julho de 
2020, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão 
de Tefé, nº 34, 7º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-
460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para 
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2019; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos 
diretores da Companhia para o exercício de 2020; Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
14/01/2020 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; (v) Registrar a renúncia de Diretor da Companhia; 
(vi) Deliberar sobre a reeleição de Diretores da Companhia; (vii) Deliberar 
sobre novo aumento do capital social da Companhia; e (viii) Consolidar o 
Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão 
apresentar na sede da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou documento 
societário pertinente que comprove a representação legal, conforme o 
caso: o comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia 
e o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Estudo mostra que governo é 
‘tímido’ com ações tributárias
Bolsonaro 
apóia os setores 
econômicos 
via auxílios 
financeiros

A Consultoria Legislativa 
da Câmara dos Deputados 
divulgou um estudo sobre 
as medidas tributárias para 
enfrentamento dos efeitos 
econômicos da pandemia 
de Covid-19 no Brasil. Inti-
tulado “Tributação em tem-
pos de pandemia”, o texto 
faz uma análise das ações 
já adotadas, como leis e 
normas do Fisco, e discute 
propostas para o debate tri-
butário no período pós-pan-
demia, incluindo projetos de 
lei apresentados à Câmara.

O estudo toma por base um 
documento da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), que divide em qua-
tro fases as medidas tributá-
rias de combate aos efeitos 
da pandemia.

Na visão dos consultores 
que assinam o estudo, ain-
da que o governo brasileiro 
tenha seguido as propostas 
preconizadas pela OCDE 
para a fase inicial da pan-
demia (isolamento social), 
como adiamento do paga-
mento de tributos, chama 
a atenção a “timidez das 
ações de natureza tributá-
ria” implementadas até o 
momento.

Eles avaliam que o gover-
no optou por apoiar os seto-
res econômicos por meio de 
auxílios financeiros (pessoas 
físicas) e creditícios (pesso-
as jurídicas), em vez de be-
nefícios tributários.

Até o momento, segundo 
os autores, as medidas tribu-
tárias adotadas representam 
um impacto fiscal de R$ 
304 bilhões para os cofres 
federais, valor que inclui as 
reduções de alíquota, a pos-
tergação do pagamento de 
tributos (diferimento) e a 
perda de arrecadação devido 
à redução da atividade eco-
nômica. Os autores enfati-
zam, porém, que os números 
ainda são “aproximações”.

Na avaliação deles, a fra-
gilidade das contas públicas 
e as distorções do sistema 
tributário brasileiro – como 
alto grau de regressividade, 
com concentração de impos-
tos sobre o consumo – pode-
rão limitar a implementação 
de novas medidas que au-
xiliem a economia a entrar 
com mais facilidade nos ei-
xos.

Entre os temas que pode-
rão centralizar o debate nas 

próximas fases, o estudo cita 
a criação de um imposto so-
bre o faturamento das gran-
des empresas de tecnologia 
(já em análise na Câmara), 
ampla revisão dos benefí-
cios tributários, tributação 
de dividendos, fim da tribu-
tação favorável dos fundos 
de investimento fechados 
(controlado pelas famílias 
mais ricas do país) e flexibi-
lização da regra de aprovei-
tamento de prejuízos fiscais 
por parte das empresas (hoje 
limitada a 30% do lucro).
O estudo aposta ainda que a 
pressão do setor empresarial 
pela reabertura de novos par-
celamentos de tributos em 
atraso, do tipo Refis, pode-
rá ser atenuada pela entrada 
em vigor da Lei 13.988/20, 
em abril passado, que regu-
lamentou a negociação de 
débitos fiscais com a União 
(a chamada transação tribu-
tária).

Dpvat: governo desiste de destinar R$ 4,25 bi para saúde
O governo federal desistiu 

do projeto que obrigava a Se-
guradora Líder – consórcio 
que administra o seguro obri-
gatório de veículos Dpvat 
(Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores 
de Via Terrestre) a repassar 
R$ 4,25 bilhões ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). A 
decisão foi publicada nesta 
sexta-feira no Diário Oficial 
da União. Atualmente, 45% 
do que é arrecadado com o 
imposto já vai para a saúde
A proposta (Projeto de Lei 
Complementar 108/20) esta-
va em tramitação na Câma-
ra dos Deputados e depois 
ainda seria votada pelo Se-
nado. Na semana passada, 
o governo federal já havia 
desistido do regime de ur-
gência para a análise do pro-
jeto. A decisão final sobre 
a retirada da proposta é do 

presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), sendo permitido 
recurso ao Plenário. Envia-
do à Câmara dos Deputados 
no dia 23 de abril deste ano, 
o texto chegou a ter pare-
cer lido no Plenário, mas 
não foi analisado em razão 
do encerramento da sessão.

Valores bilionários

Segundo o projeto, os R$ 
4,25 bilhões que iriam para a 
saúde equivalem a provisões 
técnicas da seguradora e não 
comprometeriam indeniza-
ções de vítimas de aciden-
tes de trânsito ou despesas 
administrativas da empresa.
O governo afirma que o con-
sórcio encerrou 2019 com 
R$ 8,421 bilhões em provi-
sões técnicas – valores em 
conta para cobrir os sinis-

tros – o que permitiria dar 
nova destinação a R$ 4,250 
bilhões sem comprometer o 
montante necessário às inde-
nizações e outras despesas.
O projeto estabelece que o 
valor seria repassado ao SUS 
em uma única parcela. O di-
nheiro seria usado no comba-
te à pandemia de Covid-19.
 Atualmente, a saúde públi-
ca já é beneficiada pelo se-
guro obrigatório. O Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), 
gestor financeiro do SUS na 
esfera federal, recebe 45% 
dos valores arrecadados 
com os boletos pagos pelos 
proprietários de veículos.
O PLP 108/20 é a segunda 
tentativa do governo Jair 
Bolsonaro de interferir na 
arrecadação do Dpvat. A 
primeira foi com a Medida 
Provisória 904/19, que ex-
tinguia o seguro obrigatório 

e destinava R$ 3,75 bilhões 
das provisões técnicas da 
Seguradora Líder para a 
Conta Única do Tesouro Na-
cional. À época, o governou 
informou que a medida pro-
visória tinha potencial para 
evitar fraudes no Dpvat, 
bem como amenizar ou ex-
tinguir os elevados custos de 
supervisão e de regulação.
Publicada em novembro 
de 2019, a MP 904 acabou 
suspensa em dezembro por 
decisão do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). O STF 
manteve a cobrança do se-
guro obrigatório. Como não 
foi votada pelo Congresso, 
a MP perdeu a validade. Em 
janeiro deste ano, o STF 
também suspendeu a reso-
lução do Conselho Nacional 
de Seguros Privados (CNSP) 
que previa redução dos valo-
res do Dpvat em 2020.

Doutorado sem tese
O ex-ministro da Educação 

e ex-prefeito de São Paulo 
Fernando Haddad (PT) co-
brou no Twitter que Carlos Al-
berto Decotelli deixe a cadeira 
no MEC caso seja comprova-
do que sua tese de doutorado 
não tenha sido aprovada na 
Universidade Nacional de 
Rosário, da Argentina. 

Nesta sexta-feira, o rei-
tor da Universidade rebateu 
o presidente Jair Bolsonaro 
na rede social e negou que 
Decotelli tenha doutorado 
na instituição. “Tese repro-
vada! Se isso se confirmar, 
Decotelli não pode perma-
necer no cargo de ministro 
da Educação. Que governo, 
gente!”, escreveu Haddad 
no Twitter. O Ministério da 
Educação rebateu o reitor e 
publicou o documento que 
comprova que o novo mi-
nistro concluiu os créditos 
do doutorado na Argentina, 

porém, não deixa claro se a 
tese - necessária para a con-
quista do título - foi apresen-
tada e aprovada. 

Queiroz: delação 
premiada

Ex-assessor de Flávio 
Bolsonaro, preso na semana 
passada, Fabrício Queiroz 
negocia um acordo de dela-
ção premiada com o Ministé-
rio Público do Rio de Janei-
ro, segundo  reportagem da 
CNN Brasil. De acordo com 
fontes envolvidas na investi-
gação, a maior preocupação 
de Queiroz é com a família. 
Ele quer garantidas e prote-
ções para a mulher, Márcia 
Aguiar de Oliveira, que está 
foragida, e para as filhas, Na-
thalia Mello e Evelyn Mello, 
todas investigadas no “es-
quema da rachadinha”. Ele 
também pede para cumprir 
prisão domiciliar. Queiroz 

está bastante preocupado que 
as filhas venham a ser presas 
e que Márcia seja localizada.

Trump ajuda com 
cheque nominal

O nome do presidente 
dos Estados Unidos, Donald 
Trump, será impresso nos 
cheques que o governo distri-
buirá como parte da ajuda às 
pessoas atingidas pela crise 
social em meio à pandemia 
do coronavírus.  O Departa-
mento do Tesouro ordenou 
que o nome do presidente 
Trump fosse impresso nos 
cheques que a Receita Fede-
ral está enviando a dezenas 
de milhões de americanos, 
um processo que pode atra-
sar a entrega em alguns dias, 
disseram autoridades da 
Receita Federal. A decisão 
sem precedentes, finalizada 
na segunda-feira, significa 
que, quando os destinatá-

rios abrirem os cheques em 
papel de US $ 1.200, a ins-
crição “Presidente Donald 
J. Trump” aparecerá no lado 
esquerdo do pagamento.

Dólar volta  
às alturas

Num dia de tensões no 
mercado externo em torno 
da pandemia do novo coro-
navírus, o dólar fechou no 
maior valor em um mês, e 
a bolsa de valores caiu. O 
dólar comercial encerrou 
esta sexta-feira vendido a 
R$ 5,465, com alta de R$ 
0,137 (+2,58%). A cotação 
está no nível mais alto des-
de 22 de maio, quando tinha 
fechado em R$ 5,574. Essa
foi a terceira subida segui-
da do dólar, que operou em 
alta durante toda a sessão. A 
divisa acumula valorização 
de 2,76% na semana e de 
36,19% em 2020. 
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Encerrando a série do 
Piemonte com algumas  
notas de degustação

Para encerrar a série de artigos sobre os vinhos do Pie-
monte, fiz uma seleção diversificada de alguns vinhos de-
gustados entre visitas, restaurantes ou em simples paradas 
pitorescas no tórrido verão do Piemonte em 2019. Apesar 
da grandiosidade dos Barolos e Barbarescos, nem sem-
pre a melhor pedida para petiscar, beber informalmente 
e acompanhar pratos mais leves terão nestes vinhos os 
parceiros ideais. Ao contrário, esses dois gigantes são 
potentes e requerem tempo para estarem prontos a se-
rem apreciados. Produções modernas têm a preocupação 
de colocar os vinhos já mais aptos ao consumo quando 
comercializados, mas há um trabalho médio de 4-5 anos 
na vinícola antes da comercialização dos bons Barolos e 
Barbarescos DOCGs, que inclui passagens por tonéis e/ou 
barricas e ainda um tempo em garrafa.

Como eu disse nos outros artigos, há uma variedade 
de vinhos regionais muito agradáveis de explorar. Cada 
vinho no seu momento. Para as tardes de calor, o melhor 
mesmo é explorar brancos frescos e perfumados das cepas 
locais Arneis, Cortese e Rossese Bianco. Ou, ainda, entre 
o frescor e a estrutura, o delicado tinto de outra autóctone, 
a Pelaverga.

Segue uma pequena seleção:
1 – VINHOS BURLOTTO – Família de tradição viti-

vinícola desde meados do séc. 18, com sede em Verduno, 
faz vinhos excelentes, de extremo equilíbrio, a cargo de 
Fabio Alessandria.

VERDUNO PELAVERGA BURLOTTO 2018 – 
Resgate de autóctone Pelaverga. Entre púrpura e rubi, 
límpido e transparente. Um vinho sensual, fresco, frutado 
e picante.

BAROLO ACCLIVI DOCG 2015 (misto de melho-
res parcelas em Verduno) – Bouquet rico e complexo, 
framboesa, morango, alcaçuz e violeta. Boca elegante e 
concentrada.

BAROLO VERDUNO MONVIGLIERO 2015 – Ba-
rolo do vinhedo de Monvigliero, considerado um Cru dos 
vinhedos de Verduno. Solo misto de calcário e excelente 
exposição. Bouquet intenso e amplo de frutas vermelhas,  
cedro, couro e trufas.

2 – VINHOS GIACOMO BORGOGNO – Admi-
nistração moderna, produção tradicional, Borgogno é um 
clássico do Piemonte, com expressão internacional e no-
tável conjunto de vinhos. Imp.: Vários.

BARBERA D’ALBA SUPERIORE BORGOGNO 
2017 – Aromas vivos de frutas vermelhas do bosque e 
retrogosto de café expresso.

NEBBIOLO LANGHE BORGOGNO 2016 – Um 
Nebbiolo mais fresco e acessível, nem por isso menor.  
Elegante, com taninos finos e bouquet de couro, alcaçuz 
e cereja amarga.

BAROLO NO NAME 2015 – Feito em protesto a 
burocracias agrícola italiana, resulta de uma seleção de 
vinhedos dos principais crus. Passa 3 anos em grandes 
tonéis eslovenos. Encorpado e generoso, tem bouquet in-
tenso de ervas e alcatrão.

BAROLO BORGOGNO  RISERVA 2003 – Sete me-
ses em tanques de aço inox, 3 anos e meio em grandes 
tonéis eslovenos, engarrafado em 2008. Magnifico tom 
granada. Bouquet complexo, notas de cedro, chá, café tor-
rado. Taninos sedosos. Longo. Um vinhaço!

3 – MARCHESI DI BAROLO BARBERA D’ALBA 
PEIRAGAL 2016 – Apesar da tradição herdada de mais 
de 200 anos de produção vitivinícola na região, a produ-
ção já incorporou perfis modernos. Contam com extensa 
seleção. Escolhi um Barbera com porte de Barolo e ótima 
relação preço/qualidade. Rubi intenso, muito perfumado, 
toques balsâmicos e amadeirados, acidez vibrante e pala-
dar frutado. Imp: Vários.

4 – BRUNO ROCCA BARBARESCO RISERVA 
CURRÀ 2013 – A vinícola Bruno Rocca é uma vinícola 
jovem e familiar, mas muito bem posicionada junto ao cru 
Rabajà de Barbaresco. Faz vinhos de alta gama. Escolhi 
este Cru Riserva para destacar, por sua excelência. Menta 
e especiarias no nariz, elegante, com acidez e taninos que 
indicam longa vida e muito ainda a mostrar. Imp: World 
Wine

5 – MARZIANO ABONNA PAPÀ CELSO DOL-
CETTO DOGLIANI 2017 – Rico, vibrante, pleno de 
frutas pretas e vermelhas, macio e envolvente. Um Dol-
cetto especial! Imp: Mistral.

6 – PECCHENINO SIRÌ D’JERMU DOGLIANI 
SUPERIORE 2017 – Excelente produtor de Dogliani, 
paraíso dos Dolcettos. Ali adquirem rico extrato mineral 
e aromaticidade. Este é fresco, elegante e rico aroma de 
frutas passas e especiarias doces. Imp.: Vinhos do Co-
mendador.

7 – GIOVANNI MANZONE LANGHE ROSSESE 
BIANCO ROSSERTO 2015 – Vinho de belo visual, 
amarelo com reflexos dourados, aromas de melão e pês-
sego, untuoso e amplo em boca, com certo frescor e boa 
persistência.

Participe das Aulas Online e da Certificação Cafa 
Wine School, ministradas por Míriam Aguiar. Siga série 
de podcasts (Vinhos etc) sobre vinhos disponível em 8 
plataformas. Instagram: @miriamaguiar.vinhos, e-mail: 
maguiarvinhos@gmail.com

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da Perugia Empreendimentos Imobiliá- 
rios S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 03 de julho de 2020 às 16:00h na sede da Companhia, 
na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala 609, Barra da Tijuca, CEP 22775-
044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Tomada das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) 
Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/19; c) Eleição do 
Conselho de Administração; e d) Remuneração global dos administradores 
da Companhia. Felix Borges Caon – Presidente do Conselho.

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ 02.162.616/0001-94. NIRE: 33300166190

Ata da Reunião do Conselho de Adm. Data, hora e local. Às 15h do dia 
04/06/20, na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, na cidade 
do RJ – RJ. Convocação. Os membros do Conselho de Adm. foram regularmen-
te convocados através de e-mail enviado em 26/05/2020.Presença. Presentes 
todos os membros do conselho de Administração. Mesa. Presidente: Helder Ro-
cha Falcão. Secretária: Marcelle Vasconcellos. Deliberações tomadas por una-
nimidade. Aprovar a reeleição dos membros da Diretoria, a saber: Sr. Helder 
Rocha Falcão, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 1.339.400 expedida 
pela SSP/PE, CPF 334.533.494-15, com domicílio profissional na Cidade de Re-
cife, PE, na Praça Chora Menino 58, Boa Vista, como Diretor Presidente e de 
Relação com Investidores; e Sr. Marcilio Quintino Correia da Silva, brasilei-
ro, casado, bacharel em contabilidade, identidade nº 3.806.165 expedida pelo 
IITB/PE, CPF sob o nº 669.950.434-72, com domicilio profissional na Cidade de 
Recife, PE, na Rua João Fernandes Vieira, 190, no bairro de Boa Vista, como 
Diretor Administrativo da Cia; ambos com mandato de 3 (três) anos, até a 1ª  
reunião do Conselho de Adm. após AGO de 2023.Nesta data tomaram posse os 
Diretores ora eleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no 
devido livro societário, para os quais declaram não estar incursos em nenhum 
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis 
e atender aos requisitos previstos no art. 1.011 da Lei n. 10.406/2002, e no art. 
147 da Lei n. 6.404/76, e na ICVM 367, de 29/05/2002. Encerramento. Nada 
mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada depois de lavrada e assinada a 
presente ata no livro próprio.(Ass.) Helder Rocha Falcão (Presidente); Marcelle 
Vasconcellos (Secretária).Conselheiros: Helder Rocha Falcão, Sérgio Fernan-
des de Magalhães Filho e José Carlos dos Santos Souza. RJ, 04/06/20.“Cer-
tifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.” Jucerja nº 
00003887238 em 25/06/2020. Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FCVS 2 - CNPJ nº 
07.742.454/0001-87 - Assembleia Geral de Cotistas - Edital de Convocação 
- Ficam os senhores Quotistas do GP Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios FCVS 2 (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia 
Geral de Cotistas, a realizar-se em 1ª convocação no dia 08/07/2020, às 
11:00h, na sede social do Administrador do Fundo, na Av. das Américas nº 
3.434, Bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, RJ/RJ, a fim de deliberar  sobre: (i)
a aprovação de contratação de prestador de serviço de intermediação para 
venda de ativos da carteira do Fundo; e (ii) autorizar o Administrador a adotar 
todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses dos Cotistas, 
conforme o que for deliberado. Não havendo quórum para a realização da 
Assembleia Geral de Quotistas em primeira convocação, esta será realizada 
no dia 13/07/2020, no mesmo horário e local, valendo este Edital também 
como 2ª convocação. RJ, 26/06/2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.

GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FCVS - CNPJ nº 
07.507.899/0001-82 - Assembleia Geral de Cotistas - Edital de Convocação 
- Ficam os senhores Quotistas do GP Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios FCVS (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia 
Geral de Cotistas, a realizar-se em 1ª convocação no dia 08/07/2020, às 10h, 
na sede social do Administrador do Fundo, na Av. das Américas nº 3.434, Bloco 
07, sala 201, Barra da Tijuca, RJ/RJ, a fim de deliberar  sobre: (i) a aprovação 
de contratação de prestador de serviço de intermediação para venda de ativos 
da carteira do Fundo; (ii) a aprovação de Contas relativas ao Fundo e das 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 30/11/2019; 
e (iii) autorizar o Administrador a adotar todas as medidas necessárias no 
sentido de refletir os interesses dos Cotistas, conforme o que for deliberado. 
Não havendo quorum para a realização da Assembleia Geral de Cotistas em 
2ª convocação, esta será realizada no dia 13/07/2020, no mesmo horário e 
local, valendo este Edital também como segunda convocação. RJ, 26/06/2020. 
Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.

Varejo, moda e beleza são os setores 
que mais engajam em redes sociais

Confiança do comércio registra  
a maior queda trimestral de junho

O isolamento social fez 
com que muitas pessoas 
passassem a utilizar as tec-
nologias para estarem co-
nectadas, havendo uma pro-
cura maior dos internautas 
para se manterem ligados 
às suas marcas de preferên-
cia, não apenas para saber 
das novidades, mas também 
para saberem quais as ações 
tomadas por essas empresas 
para auxiliar na contenção 
do vírus. Seguindo este mo-
vimento, as empresas pas-
saram a se preocupar mais 
com suas redes sociais, já 
que elas passaram a ser um 
dos principais canais de co-
municação e vendas, sendo 
este último, o impulsionador 
do crescimento do setor de 
comércio eletrônico no Fa-
cebook. Como já vinha ocor-
rendo há alguns meses, o 
segmento de moda é o líder 
em interações no Instagram, 
apesar disso, beleza ocu-

pa apenas a quarta posição 
em ambas as redes. Estudo 
da plataforma Socialbakers 
avaliou o desempenho dos 
setores no Facebook e no 
Instagram.

No Facebook, o comércio 
eletrônico ficou com 21,7% 
das interações; varejo, com 
16,4%; moda, 9,3%; beleza, 
9,2%; serviços, 7,2%; servi-
ços alimentícios, 5,7% das 
interações; bancos corres-
pondem a 3,9%; e bens do-
mésticos, a 3,3%.

No Instagram, moda li-
dera, com 23,1%; comér-
cio eletrônico, com 22,5%; 
varejo, com 19%; beleza, 
10,1%; serviços, 5,8%; ele-
trônicos, 2,5%; bens do-
mésticos, 2,3%; e serviços 
alimentícios, com 2,1% das 
interações.

Já de acordo com o Mas-
tercard SpendingPulse, ín-
dice que rastreia as vendas 
gerais de varejo em todos 

os tipos de pagamento, in-
cluindo dinheiro e cheque, 
no Brasil, as vendas virtuais 
cresceram 75% em maio e 
a média de crescimento dos 
últimos três meses (março, 
abril e maio) foi de mais de 
48%, acima do registrado 
no primeiro trimestre: 14%. 
Ambos os dados são na com-
paração com o mesmo perí-
odo do ano passado, ressal-
tando a mudança mais ampla 
para o digital na forma como 
se trabalha, mora e compra.

Para se aprofundar ainda 
mais no cenário econômico 
durante a pandemia, a Mas-
tercard divulgou o primeiro 
relatório de sua série, que 
observa os impactos da pan-
demia e das recomendações 
de distanciamento social, in-
cluindo o grande crescimen-
to das compras virtuais.

No entanto, o Mastercard 
SpendingPulse registrou que 
o volume total de vendas no 

varejo (excluídas as vendas 
de automóveis, materiais de 
construção, restaurantes e 
cama, mesa e banho) dimi-
nuiu quase 3% em relação 
ao ano anterior em maio. A 
média dos últimos três me-
ses caiu -10% em relação ao 
mesmo período de 2019.

Dois setores tiveram cres-
cimento acima do indicador 
de vendas totais: supermer-
cado (16%) e artigos de uso 
pessoal e doméstico (5%). 
Os setores de vestuários, 
móveis e eletrodomésticos, 
combustíveis e artigos far-
macêuticos tiveram desem-
penho abaixo.

As regiões Sul (0,4%) e 
Sudeste (-2%) tiveram cres-
cimento acima da média, 
enquanto Norte ( -6%), Nor-
deste (-5%) e Centro Oeste 
(- 9%) ficaram abaixo do 
registrado pelo varejo, na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior.

O Índice de Confiança do 
Comércio (Icom) da Funda-
ção Getulio Vargas subiu 17 
pontos em junho, passando 
de 67,4 para 84,4 pontos. 
Em médias móveis trimes-
trais, o indicador manteve 
trajetória de queda pelo ter-
ceiro mês consecutivo (1,2 
pontos), ainda influenciado 
pelo dado de abril, quando 
foi registrado o mínimo his-
tórico.

“A segunda alta conse-
cutiva da confiança do co-
mércio sugere que o pior 
momento do setor nessa 
pandemia pode ter sido em 
abril. Apesar da melhora do 
setor nesses últimos dois úl-

timos meses, esse resultado 
ainda precisa ser visto com 
cautela, por dois motivos: a 
recuperação representa 60% 
do que foi perdido entre mar-
ço e abril; e ainda tem sido 
muito mais influenciado 
pela evolução mais forte das 
expectativas, o que é normal 
dado o baixo nível de com-
paração. Para os próximos 
meses, a elevada incerteza 
e a fragilidade do mercado 
de trabalho não permitem 
observar um cenário de con-
sistente retomada. “, avalia 
Rodolpho Tobler, coordena-
dor da Sondagem do Comér-
cio do Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre).

Em junho, a confiança 
subiu em todos os seis prin-
cipais segmentos do comér-
cio. Do ponto de vista de 
horizontes temporais, houve 
melhora na percepção do 
momento presente e das ex-
pectativas, que se tornaram 
menos pessimistas. O Índi-
ce de Situação Atual (ISA-
COM) avançou 12,7 pontos, 
para 82 pontos. O Índice de 
Expectativas (IE-COM) su-
biu 20,6 pontos para 87,5 
pontos.

O forte resultado negati-
vo de abril contribuiu para 
que a média trimestral do 
ICOM sofresse forte que-
da no segundo trimestre de 

2020. Desde o final de 2019 
havia um caminho de recu-
peração gradual que o setor 
vinha percorrendo e se apro-
ximando cada vez mais dos 
100 pontos. Já no primeiro 
trimestre desse ano, a pan-
demia já começava a afetar 
as expectativas nos dados 
de março dando indícios do 
que estava por vir. “Como os 
dados pontuais dos últimos 
dois meses mostraram recu-
peração, a expectativa para o 
terceiro trimestre é de uma 
melhora marginal, mas ain-
da potencialmente abaixo do 
patamar observado no pri-
meiro trimestre”, completa 
Rodolpho.
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19 A 30 DE JUNHO/2020
CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO
19 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: 

Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida 
Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investi-
mento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribui-
doras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, 
agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previ-
dência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar 
e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contri-
buintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no 
mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRI-
GADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes indi-
viduais.
FATO GERADOR: Remuneração de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empre-
gados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa 
de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do produtor rural. 
Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção 
da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros 
e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃOS: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao reco-
lhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadra-
das na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSO-
AS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho 
temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de presta-
ção de serviços no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, 
todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, 
confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos; socie-
dades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e 
condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas ju-
rídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: 
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de 
valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, 
gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a re-
ceber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços 
profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, 
efetuado no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-
CIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à 
entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência 
maio/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos de-
verão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a 
realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento des-
ta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou cre-
ditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, 
residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês 
de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros 
sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer 
vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento 
imobiliário, serviços prestados por transportador paraguaio, e rendimentos 
provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que 
possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como 
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados 
a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocor-
rência do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancá-
rio, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos 
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas 
econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provi-
sória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, coope-
rativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agen-
tes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência 
complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

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

24 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de facto-
ring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de 
recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; segu-
radoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e 
valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e asse-
melhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que interme-
diar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de investimentos 
administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen 
que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento 
cambial, dentre outras.

FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títu-
los ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso 
de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais 
casos, efetuados no 2º decêndio de junho/2020. Nas localidades onde não 
houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil sub-
sequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram re-
tenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre 
capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes 
ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios, inclusive os 
distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sor-
teios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de ju-
nho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurí-
dicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do 
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos 
importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das em-
presas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto 
de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem 
fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da 
base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 
2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE 
PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classifi-
cados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, 
obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento da Produ-
ção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores 
de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de ci-
garros e bebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: 
Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis 
do Trabalho, desde que autorizados prévia e expressamente pelos empre-
gados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de maio/2020 dos empregados 
admitidos em abril/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pesso-
as jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou 
no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e ren-
dimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma 
da legislação vigente, referentes ao mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 
2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que op-
taram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento 
parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e ren-
dimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 
29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corres-
pondentes à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 
3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o 
regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 
9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente 
ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corres-
pondentes à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
DASN-SIMEI – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: MEI 
– Microempreendedor Individual que optou pelo Simei – Sistema de Re-
colhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Sim-
ples Nacional. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – PESSOAS FÍSICAS 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoa física, residente no Brasil, ainda que 
ausente no exterior, que no ano-calendário de 2019:
a) recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja 
soma foi superior a R$ 28.559,70;
b) recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00;
c) obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou 
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; d) relativamente à 
atividade rural:
– obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50;
– pretenda compensar, no ano-calendário de 2019 ou posteriores, prejuízos 
de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018;
e) teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00;
f) passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa con-
dição encontrava-se em 31 de dezembro; ou
g) optou pela isenção do Imposto de Renda incidente sobre o ganho de ca-
pital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo 
de 180 dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do 
artigo 39 da Lei 11.196/2005.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E 
FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Microempre-
sas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM 
ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residen-
tes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja 
soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra 
moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e 
direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras operações que 
envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma 
pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se 
esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídi-
ca, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições 
financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão dis-
pensadas da apresentação da DME.
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNI-
CA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que apuraram imposto a 
pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário 
de 2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calen-
dário de 2019.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 

cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de maio/2020, em operações na 
bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação 
de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societá-
ria, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residen-
tes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na 
fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, 
locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho 
não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração 
por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como 
trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de 
bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividen-
dos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, no-
tários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora 
ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusiva-
mente pelos cofres públicos;
d) importância pagaemdinheiro, a título de pensão alimentíciaemface das 
normas do Direito de Família, quandoemcumprimento de decisão judicial, 
inclusive
a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, 
ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por escritura 
pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, reparti-
ções consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos inter-
nacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a 
“e” anteriores, no mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas 
que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer nature-
za, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no 
mês de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA 
EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de moeda estrangeira 
mantida em espécie no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributa-
das com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhi-
mentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, 
ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês 
de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES 
NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo 
Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro 
presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capi-
tal próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 1º trimes-
tre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corres-
pondentes à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
IRPJ – LUCRO REAL – 1º TRIMESTRE DE 2020 – 3ª QUOTA - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apu-
ração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo 
recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros corres-
pondentes à taxa Selic de maio/2020 + 1%.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À 
RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as 
operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não 
forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, 
isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês 
de maio/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pes-
soa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com 
criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo 
para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária 
(aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impli-
quem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fa-
bricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 
84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 
8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabri-
cantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, 
que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à 
pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da 
Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SELO DE CONTROLE – PREVISÃO ANUAL DE CONSUMO – ANO DE 
2020 - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes e importadores habituais de 
produtos sujeitos ao Selo de Controle.
OBSERVAÇÃO: A requisição de Selos de Controle em desacordo com a 
previsão anual de consumo apresentada sujeita o usuário ao ressarcimento 
à unidade fornecedora das despesas com transporte dos selos, quando a 
requisição feita motivar suprimento extra da unidade.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem 
o licenciamento de importação ou o registro de ingresso de mercadorias 
procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de proto-
colo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional para 
ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na 
Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de 
maio/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o 
cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS 
OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com 
residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda 
de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no 
patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes desper-
sonalizados, inclusive operações de importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das in-
formações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria
Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal 
COAD, em Tabelas Dinâmicas.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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C.N.P.J.  40.299.810/0001-05
AM/PM COMESTÍVEIS LTDA.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-RJ

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A am/pm Comestíveis Ltda. (“Sociedade”) é 
uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 371, sala 102, na 
cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o comércio, indústria, 
depósito, exportação e importação de produtos alimentares, naturais ou indus-
trializados, no atacado e no varejo, sendo permitida também a participação em 
outras sociedades.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As 
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente 
a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da 
competência de exercícios. b) O investimento em controlada está demonstrado 

pelo método de equivalência patrimonial. c) O ativo de direito de uso e o respec-
tivo arrendamento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, 
acrescidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A 
amortização do ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da 
vigência estimada do contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos 
pagamentos. Os juros são reconhecidos no resultado pelo método da taxa efe-
tiva. A remensuração do ativo e do passivo com base no índice de reajuste 
contratual é reconhecida no balanço patrimonial, não tendo efeito no resultado. 
Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respectivo passivo são baixa-
dos para o resultado. d) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou 
construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em 
andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provi-
são para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calcula-
das pelo método linear, levando em consideração a vida útil-econômica dos 
bens, que é revisada anualmente. e) O intangível compreende os ativos adqui-
ridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados conforme as condições 
estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levando em consideração 
sua vida útil e são revisados anualmente. f) Os demais ativos e passivos são 

demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicá-
vel, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorridas.
3 ADOÇÃO DOS NOVOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As 
seguintes normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 
1 de janeiro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil 
- Com a adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados 
e vigentes na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram 
contabilizados da seguinte forma nas demonstrações financeiras: reconheci-
mento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no 
balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos paga-
mentos futuros do arrendamentos; e reconhecimento de despesas de amortiza-
ção de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado financeiro so-
bre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A Sociedade 
selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva modificada, 
com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamento regis-
trado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapre-
sentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da 
adoção inicial do CPC 06 (R2):
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 10.171
Total do ativo 10.171
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 409
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 9.762
Total do passivo 10.171
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e 
estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 
- Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incer-
tezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceita-
ção dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do 
CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados 
impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que 
todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos 
sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Admi-
nistrativos e Judiciais.
4 INVESTIMENTO EM CONTROLADA - A Sociedade tem participação no 
Centro de Conveniência Millenium Ltda. A movimentação do investimento está 
demonstrada a seguir:
Saldo em 2017 1.118
Equivalência patrimonial (1.549)
Saldo em 2018 (431)
Aumento de Capital 1.900
Equivalência patrimonial (262)
Perda devido a alteração de participação em investimento (52)
Saldo em 2019 1.155
5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019, o 
capital social está representado por 78.413.890  cotas (30.511.015 em 2018) 
no valor de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente 
nacional. b. Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimo-
nial. Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apura-
dos em avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no 
patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e per-
das registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequente-
mente para o resultado. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão 
a destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
6 LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o 
cálculo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por 
cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro por cota 2019 2018
Lucro líquido da Sociedade 60.456 50.984
Média ponderada das cotas (milhares) 78.414 30.511
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - R$ (ações 
 ordinárias e preferenciais 0,77 1,67

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 22.450 5.864
Aplicações financeiras 51.321 28.724
Contas a receber de clientes 189.772 204.437
Estoques 38.486 34.309
Impostos a recuperar 13.929 21.082
Demais contas a receber 2.413 5.019
Despesas antecipadas 622 3.051
Total do ativo circulante 318.992 302.486

Não circulante
Contas a receber de clientes 27.145 33.290
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 8.775
Depósitos judiciais 10.058 7.951
Total do ativo realizável a longo prazo 37.203 50.016

Investimento em controlada 1.155 -
Imobilizado 15.644 17.501
Intangíveis 6.179 6.747
Ativos de direito de uso 14.400 -

37.378 24.248

Total do ativo não circulante 74.581 74.264
Total do ativo 393.574 376.750

Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Arrendamentos a pagar 3.474 -
Fornecedores nacionais 46.633 44.778
Obrigações tributárias 14.440 15.855
Salários e obrigações sociais 3.243 2.318
Imposto de renda e contribuição social a pagar 7.130 11.921
Demais passivos circulantes 941 5.759
Total do passivo circulante 75.861 80.631

Não circulante
Arrendamentos a pagar 11.246 -
Sociedades relacionadas - 40.000
Benefícios pós-emprego 97 57
Demais contas a pagar 8.900 24.620
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.078 -
Provisão para passivo a descoberto de controlada - 431
Total do passivo não circulante 21.321 65.108

Patrimônio líquido
Capital social 78.414 30.511
Ajustes de avaliação patrimonial 3 26
Lucros acumulados 217.975 200.474
Total do patrimônio líquido 296.392 231.011
Total do passivo e do patrimônio líquido 393.574 376.750

31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida dos serviços prestados 440.848 412.988
Custos dos serviços prestados (336.416) (308.852)

Lucro bruto 104.432 104.136
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (30.250) (49.762)
Gerais e administrativas (36.113) (38.370)
Resultado na venda de bens (17) (19)
Outros resultados operacionais, líquidos 50.406 61.492

Lucro operacional 88.458 77.477
Resultado financeiro 3.289 1.748
Equivalência patrimonial (262) (1.549)

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 91.485 77.676
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (21.165) (28.268)
Diferido (9.864) 1.486

Lucro líquido do exercício 60.456 50.894
Lucro líquido por cota do capital social
  (média ponderada do exercício) - R$ 0,77 1,67
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 60.456 50.894
Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego (23) 51
Resultado abrangente do exercício 60.433 50.945
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital
social

Ajuste de avaliação  
patrimonial

Lucros 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 30.511 (25) 151.808 182.294
Efeitos da adoção de novos pronunciamentos - - (2.228) (2.228)
Lucro líquido do exercício - - 50.894 50.894
Outros resultados abrangentes:
Ganho atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e contribuição social - 51 - 51

Resultados abrangentes do exercício - 51 50.894 50.945
Saldos em 31 de dezembro de 2018 30.511 26 200.474 231.011
Lucro líquido do exercício - - 60.456 60.456
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego, líquido de imposto de renda e contribuição social - (23) - (23)
Resultados abrangentes do exercício - (23) 60.456 60.433
Aumento de capital em dinheiro 25.000 - - 25.000
Aumento de capital em reservas 22.903 - (22.903) -
Perda devido a alteração de participação em investimento - - (52) (52)
Distribuição intermediária de lucros - - (20.000) (20.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 78.414 3 217.975 296.392

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 60.456 50.894
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao 
  caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 5.852 6.265
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações 217 256
Equivalência patrimonial 262 1.549
Juros, variações monetárias e cambiais 637 -
Resultado na venda de bens 17 19
Imposto de renda diferido 9.864 (1.486)
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa    (12.012) 16.679
Provisão para benefício pós-emprego 40 48
Outros (10) -
Amortização de ativos de direito de uso 5.246 -

70.569 74.224
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 26.677 (34.938)
Estoques (4.177) (6.742)
Impostos a recuperar 7.153 (13.967)
Demais contas a receber 2.606 (4.661)
Despesas antecipadas 2.429 2.163

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.855 26.562
Obrigações tributárias (1.415) 1.795
Imposto de renda e contribuição social 20.189 27.508
Salários e obrigações sociais 925 (164)
Demais passivos circulantes (4.818) (2.930)

31/12/2019 31/12/2018
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 6.145 (32.687)
Depósitos judiciais (2.107) (7.875)
Demais contas a receber - 5.949
Despesas antecipadas - 648

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar (15.720) 13.709

Imposto de renda e contribuição social pagos (24.980) (28.323)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 85.331 20.271
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (22.597) (20.328)
Aporte de capital em controlada (1.900) -
Aquisição de imobilizado (1.653) (217)
Aquisição de intangível (2.009) (553)
Receita com a venda de bens - 69

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (28.159) (21.029)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Contraprestação de arrendamento mercantil (5.586) -
Dividendos pagos (20.000) -
Aumento em Capital 25.000 -
Sociedades relacionadas (40.000) -

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (40.586) -
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de 
  caixa 16.586 (758)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 5.864 6.622
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 22.450 5.864

Empresas e famílias con-
seguiram empréstimos de 
R$ 289 bilhões dos bancos 
em maio, mas as novas con-
cessões de crédito caíram, 
apesar da queda dos juros 
bancários.  Na série com 
ajuste sazonal, houve redu-
ção de 3,3% em relação a 
abril, resultado das varia-
ções de menos 6,1% para as 
empresas e de 1% para as 
famílias.

No acumulado do ano, 
comparado ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, as 
concessões totais cresceram 
7,6%, refletindo a elevação 
em pessoas jurídicas, 17,7%, 
e a queda em pessoas físi-
cas, de 0,9%, informou nesta 
sexta-feira o Banco Central 
(BC), ao divulgar as Estatís-
ticas Monetárias e de Crédi-
to.

Capital de giro

O chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, 

Fernando Rocha, disse que 
o capital de giro corres-
pondeu a cerca de um ter-
ço do crédito livre para as 
empresas. Ele acrescentou 
que as empresas têm aces-
sado essa linha “como uma 
forma de obter recursos 
para os desafios que serão 
enfrentados nos próximos 
meses”, em meio à crise 
gerada pela pandemia da 
covid-19.

Em maio, as concessões 
de capital de giro chegaram 
a R$ 33,180 bilhões, menor 
do que o valor registrado em 
abril de R$ 44,769 bilhões, 
mas acima dos recursos li-
berados pelos bancos em 
maio de 2029, de R$ 18,670 
bilhões.

“O crescimento de capital 
de giro atende às necessi-
dades das empresas, porque 
o aumento das concessões, 
mês a mês, mostra que elas 
estão acessando [essa moda-
lidade de crédito]. Mas mui-
to provavelmente não atende 

toda demanda das empre-
sas”, disse Rocha.

Saldo

O estoque de todas as 
operações de crédito do sis-
tema financeiro ficou em R$ 
3,595 trilhões em maio, au-
mento de 0,3% em relação 
a abril, em decorrência da 
expansão de 0,7% na cartei-
ra de pessoas jurídicas, com 
saldo de R$ 1,566 trilhão, e 
da estabilidade no saldo de 
pessoas físicas de R$ 2,029 
trilhões. No ano, o saldo do 
crédito cresceu 3,4% e em 
12 meses, 9,3%.

As modalidades de em-
préstimos são divididas em 
dois tipos: o crédito livre e 
o direcionado. No caso do 
crédito livre, os bancos têm 
autonomia para emprestar o 
dinheiro captado no merca-
do e definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes. Já o 
crédito direcionado tem re-
gras definidas pelo governo, 

destinados, basicamente, aos 
setores habitacional, rural, 
de infraestrutura e ao micro-
crédito.

Taxas de juros

A taxa média de juros para 
as pessoas físicas no crédito 
livre chegou a 42,7% ao ano, 
queda de 1,9 ponto percen-
tual em relação a abril. Já a 
taxa média das empresas fi-
cou em 14,2% ao ano, redu-
ção de 1,5 ponto percentual 
na comparação com o mês 
anterior.

A taxa do crédito pessoal 
chegou a 80,9% ao ano, com 
recuo de 5,5 pontos percen-
tuais em relação a abril. Os 
juros do crédito consignado 
caíram 0,1 ponto percentu-
al para 20% ao ano. A taxa 
do cheque especial chegou 
a 117,1% ao ano, queda de 
2,5 pontos percentuais em 
relação a abril. Os juros mé-
dios do rotativo do cartão de 
crédito chegaram a 303,4% 

ao ano, com queda de 10,3 
pontos percentuais.

No caso do crédito dire-
cionado, a taxa média tan-
to para as empresas quanto 
para pessoas físicas ficou em 
7,3% ao ano, com aumento 
de 0,2 ponto percentual em 
relação a abril para as em-
presas e recuo de 0,1 ponto 
percentual para as pessoas 
físicas.

Inadimplência

A inadimplência, consi-
derados atrasos acima de 90 
dias, para empresas e famí-
lias, ficou estável em maio. 
O índice ficou em 5,5% para 
as pessoas físicas e 2,4% 
para as empresas, no caso do 
crédito livre. No crédito di-
recionado, a inadimplência 
recuou 0,3 ponto percentual 
para as famílias, ficando em 
2,1%. E para as empresas, 
manteve-se em 2,1%.

A base monetária atingiu 
R$368,1 bilhões em maio, 

crescimento de 9,3% no mês 
e de 32,5% em doze meses. 
No mês, o papel-moeda emi-
tido cresceu 8,2% e as reser-
vas bancárias, 16,4%. Entre 
os fluxos mensais dos fato-
res condicionantes da base 
monetária, impactaram de 
forma expansionista as ope-
rações do Tesouro Nacional, 
R$108,2 bilhões, as opera-
ções da Linha Temporária 
Especial de Liquidez com 
Letras Financeiras Garan-
tidas, R$20,6 bilhões, e as 
operações do setor externo, 
R$14,5 bilhões, destacando-
se as de recompra a termo.

Registraram fluxo contra-
cionista as operações com 
títulos públicos federais, 
R$89,4 bilhões (colocações 
líquidas de R$70 bilhões no 
mercado primário e vendas 
líquidas de R$19,4 bilhões 
no mercado secundário), os 
depósitos de instituições fi-
nanceiras, R$17,7 bilhões, 
e as operações com derivati-
vos, R$3,5 bilhões.

Liberação de crédito foi menor em maio
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C.N.P.J.  nº 42.310.177/0001-34
TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018  
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

 José Carlos Layber de Oliveira 
Contador - CRC 1SP185528/O-7 S-RJ

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Tropical Transportes Ipiranga Ltda. (“So-
ciedade”) é uma sociedade limitada com sede na Rua Francisco Eugênio, 
329, sala 602, na cidade do Rio de Janeiro e tem como principal atividade o 
transporte de cargas líquidas, sólidas e gás, além de cargas em geral, por via 
rodoviária, ferroviária, fluvial, lacustre, oceânica e por via aérea nacional e 
internacional, sendo permitida também a participação em outras sociedades.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO 
DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras da Socie-
dade são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Socieda-
de. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações 
financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio 
da competência de exercícios. b) O imobilizado é registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobiliza-
ções em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, 
da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil-econômica 
dos bens, que é revisada anualmente. c) Os demais ativos e passivos são de-
monstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, 
dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorridas.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 
de 2018, o capital social está representado por 253.950 cotas no valor de R$ 
32,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b. Re-
serva de lucros - Incentivos fiscais - Refere-se à subvenção para investimen-

to relativa ao crédito presumido de 20% sobre o valor do ICMS devido pelos 
estabelecimentos da sociedade prestadores de serviços de transportes.  
c. Outros resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial - Os 
ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em 
avaliação conduzida por atuário independente, são reconhecidos no patrimô-
nio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemen-
te para o resultado. d. Dividendos - A proposta de dividendos reconhecida 
nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos cotis-
tas em Reunião Ordinária de Sócios, é assim demonstrada:

31/12/2019
Lucro líquido do exercício 26.141
Constituição da reserva de isenção do imposto de renda (7.745)
Lucro líquido do exercício ajustado 18.396
Distribuição intermediária de lucros 5.000
Distribuição proposta de lucros 4.198
Lucros acumulados 9.198
e. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão a destinação que lhes 
for atribuído pelos cotistas.
4 LUCRO BÁSICO E DILUÍDO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o 
cálculo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído 
por cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro por cota 2019 2018
Lucro líquido da Sociedade 26.141 24.627
Média ponderada das cotas 253.950 253.950
Lucro básico e diluído por cota 102,94 96,98

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 8.418 14.657
Aplicações financeiras 32.331 32.067
Contas a receber de clientes 37.674 23.884
Estoques 402 447
Demais ativos circulantes 567 496
Despesas antecipadas 1.403 1.980
Total do ativo circulante 80.795 73.531

Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.360 3.972
Depósitos judiciais 4.982 4.442
Demais contas a receber 24 24
Despesas antecipadas 358 124
Total do ativo realizável a longo prazo 9.724 8.562

Ativos de direito de uso 561 -
Imobilizado 90.015 92.881
Intangíveis 367 437

90.943 93.318

Total do ativo não circulante 100.667 101.880
Total do ativo 181.462 175.411

Passivo 2019 2018
Circulante
Fornecedores nacionais 20.835 25.071
Financiamentos 2.673 5.646
Obrigações tributárias 3.946 3.741
Salários e obrigações sociais 2.613 4.150
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.950 189
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.602 4.708
Arrendamento a pagar 308 -
Demais passivos circulantes 2.164 1.852
Total do passivo circulante 37.091 45.357

Não circulante
Financiamentos 2.095 4.644
Benefícios pós-emprego 1.738 1.743
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 7.920 3.777
Arrendamento a pagar 273 -
Total do passivo não circulante 12.026 10.164

Patrimônio líquido
Capital social 8.126 8.126
Reserva de lucros 15.700 7.955
Dividendos propostos 4.198 8.336
Ajustes de avaliação patrimonial 224 574
Lucros acumulados 104.094 94.899
Total do patrimônio líquido 132.345 119.890
Total do passivo e do patrimônio líquido 181.462 175.411

2019 2018
Receita líquida dos serviços prestados 361.800 360.388
Custos dos serviços prestados (309.669) (310.033)

Lucro bruto 52.131 50.355
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (16.312) (15.015)
Gerais e administrativas (1.325) (2.066)
Resultado na venda de bens 273 (175)
Outros resultados operacionais, líquidos (8) (25)

Lucro operacional 34.759 33.074
Receitas financeiras 2.361 1.934
Despesas financeiras (1.561) (1.954)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 
  social 35.559 33.054
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (9.627) (8.664)
Diferido 209 237

Lucro líquido do exercício 26.141 24.627
Lucro líquido por cota do capital social (média 
  ponderada do exercício) - R$ 102,94 96,98

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Lucro líquido do exercício 26.141 24.627
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais em benefício pós-emprego (350) 397
Resultado abrangente do exercício 25.791 25.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
Capital
social

Incentivos 
fiscais

Ajuste de 
avaliação patrimonial

Lucros 
acumulados

Dividendos
propostos

Patrimônio 
líquido

Saldos em 2017 8.126 - 177 86.563 - 94.866
Lucro líquido do exercício - - - 24.627 - 24.627
Outros resultados abrangentes:
Ganho atuarial em benefício pós-emprego,

líquido de imposto de renda e contribuição social - - 397 - - 397
Resultados abrangentes do exercício - - 397 24.627 - 25.024
Destinação do resultado líquido:
Constituição da reserva de incentivos fiscais - 7.955 - (7.955) - -
Dividendos propostos - - - (8.336) 8.336 -
Saldos em 2018 8.126 7.955 574 94.899 8.336 119.890
Lucro líquido do exercício - - - 26.141 - 26.141
Outros resultados abrangentes:
Perda atuarial em benefício pós-emprego,

líquido de imposto de renda e contribuição social - - (350) - - (350)
Resultados abrangentes do exercício - - (350) 26.141 - 25.791
Destinação do resultado líquido:
Constituição da reserva de incentivos fiscais - 7.745 - (7.745) - -
Aprovação dos dividendos propostos - - - - (8.336) (8.336)
Distribuição proposta de lucros - - - (5.000) - (5.000)
Distribuição proposta de lucros - - - (4.198) 4.198 -
Saldos em 2019 8.126 15.700 224 104.097 4.198 132.345

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 26.141 24.627
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 7.372 7.450
Crédito de PIS e Cofins sobre depreciações 703 714
Juros, variações monetárias e cambiais 628 1.000
Resultado na venda de bens (273) 175
Imposto de renda diferido (209) (237)
Amortização de ativos de direito de uso 329 -
Outros (512) (158)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (13.813) (2.785)
Estoques 45 (56)
Despesas antecipadas 577 (225)
Demais ativos circulantes (71) 110

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (4.236) (2.739)
Obrigações tributárias 205 (250)
Imposto de renda e contribuição social 8.820 8.065
Salários e obrigações sociais (1.537) (85)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (3.106) 634
Demais passivos circulantes 313 1.412

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Depósitos judiciais (540) (722)
Demais ativos não circulantes (234) (124)

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 4.143 146

Imposto de renda e contribuição social pagos (6.059) (8.281)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 18.686 28.671
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (264) 2.922
Aquisição de imobilizado (7.612) (11.561)
Receita com a venda de bens 2.748 1.613

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (5.128) (7.026)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Amortização (5.671) (6.706)
Juros pagos (430) (789)

Contraprestação de arrendamento mercantil (360) -
Dividendos pagos (13.336) -

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (19.797) (7.495)
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes de 
  caixa (6.239) 14.150
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 14.657 507
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.418 14.657

Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.
CNPJ/MF nº 07.090.691/0001-00

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor; 

Balanço patrimonial Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Ativo 171.172 162.633
Circulante 48.476 37.294
Caixa e equivalentes de caixa 927 97
Aplicações financeiras 156 192
Contas a receber de clientes 45.939 35.727
Estoques 155 149
Impostos a recuperar 1.039 1.061
Outros ativos circulantes 260 68

Não circulante 122.696 125.339
Contas a receber de clientes 9.910 19.820
Partes relacionadas 37.923 38.715
Cauções e depósitos judicias - 40
Outros ativos não circulantes 5.850 5.850
Imobilizado 68.467 60.781
Intangível 546 133

Passivo e patrimônio líquido 171.172 162.633
Passivo 73.546 67.625
Circulante 39.793 49.621
Empréstimos e financiamentos - leasing 934 -
Fornecedores 251 698
Outorgas a pagar 3.410 3.209
Salários e encargos sociais 736 645
Impostos e contribuições a recolher 4.952 8.925
Parcelamento de impostos 1.755 -
Adiantamentos de Clientes 2.828 13.149
Dividendos a pagar 15.000 12.766
Outros passivos circulantes 9.927 10.229

Não circulante 33.753 18.004
Empréstimos e financiamentos – leasing 3.007 -
Parcelamento de impostos 2.519 -
Partes relacionadas 17.395 16.536
Adiantamentos de Clientes 8.324 -
Provisão para contingências 1.480 1.468
Outros passivos não circulantes 1.028 -

Patrimônio líquido 97.626 95.008
Capital social 29.586 29.586
Reservas de lucros 68.040 65.422

Demonstração dos resultados Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Receita operacional líquida 37.958 35.773
Custo dos serviços prestados (13.115) (15.324)
Lucro bruto 24.843 20.449
Receitas (despesas) operacionais (4.673) (2.946)
Gerais e administrativas (3.736) (3.193)
Tributárias (85) (66)
Depreciação e amortização (6) -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (835) 79
Provisão para contingências (12) 232
Outras receitas, líquidas 1 2

Resultado financeiro: Receitas financeiras 33 696
         Despesas financeiras (1.340) (573)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 18.863 17.626
Imposto de renda e contribuição social (1.245) (1.356)
Lucro líquido do exercício 17.618 16.270

Demonstração do resultado abrangente Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente 17.618 16.270

Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido 

Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Ca-
pital 

social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de Inves-
timentos

Lucros 
(prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Saldos em 1°/01/2018 29.586 4.299 49.684 - 83.569
Lucro líquido do exercício - - - 16.270 16.270
Outros - - - 169 169
Destinação do resultado do exercício - 814 15.626 (16.439) -
Constituição de dividendos - - - (5.000) (5.000)
Saldos em 31/12/2018 29.586 5.113 65.310 (5.000) 95.008
Lucro líquido do exercício - - - 17.618 17.618
Destinação do resultado do exercício - 881 16.737 (17.618) -
Constituição de dividendos - - - (15.000) (15.000)
Saldos em 31/12/2019 29.586 5.994 82.047 (20.000) 97.626

Demonstração dos fluxos de caixa Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais 20.173 20.394
Lucro líquido do exercício 17.618 16.270
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 835 (79)
Depreciações e amortizações 3.662 4.114
Juros provisionados 410 224
Provisão para contingências 12 (232)
Outros - 205

Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (3.133) (5.332)
Estoques (6) (1)
Impostos a recuperar 22 (948)
Cauções e depósitos judiciais 39 (39)
Outros (192) 6.310

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (446) (787)
Outorgas a pagar 201 465
Salários e encargos sociais 90 23
Impostos e contrib. a recolher 586 1.697
Juros pagos (252) (2.034)
Outros 727 538

Fluxos de caixa das atividades de investimento (6.758) (6.633)
Aquisições de imobilizado e intangível (6.794) (6.784)
Aplicação financeira 36 151

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (12.585) (13.666)
Empréstimos e financiamentos pagos (1.185) (4.667)
Partes relacionadas (11.115) (6.098)
Parcelamento de impostos (285) (1)
Dividendos pagos - (2.900)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 830 95
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 97 2
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 927 97
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 830 95
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 830 95

Jessé Gonçalves de Lima Andrade- Contador - CRC/RJ 115836/O-8

ECOPESA AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF nº 08.165.091/0001-27

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
 Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Balanço patrimonial Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Ativo 56.132 44.708
Circulante 12.421 11.253

Caixa e equivalentes de caixa 581 1.227
Aplicações financeiras 1 6
Contas a receber de clientes 9.466 8.490
Impostos a recuperar 1.238 1.458
Outros ativos circulantes 1.135 72

Não circulante 43.711 33.455
Partes relacionadas 17.027 11.158
Cauções e depósitos judicias 14 14
Imobilizado 26.611 22.260
Intangível 59 23

Passivo e patrimônio líquido 56.132 44.708
Passivo 33.740 22.508
Circulante 11.361 7.982
Empréstimos e financiamentos - 1.778

Empréstimos e financiamentos – leasing 390 -
Fornecedores 4.881 2.137
Salários e encargos sociais 1.830 1.672
Impostos e contribuições a recolher 3.211 2.247
Parcelamento de impostos 766 -
Outros passivos circulantes 283 148

Não circulante 22.379 14.526
Empréstimos e financiamentos – leasing 3.199 -
Parcelamento de impostos 3.275 1.933
Partes relacionadas 31 -
Provisão para contingências 6.474 3.193
Adiantamentos de clientes 9.400 9.400

Patrimônio líquido 22.392 22.200
Capital social 19.272 19.272
Reserva de lucros 3.120 2.928

Demonstração dos resultados Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Receita operacional líquida 61.640 54.048
Custo dos serviços prestados (42.549) (40.534)
Lucro bruto 19.091 13.514
Receitas (despesas) operacionais (15.955) (13.131)

Gerais e administrativas (9.310) (10.042)
Tributárias (659) (161)
Depreciação e amortização (3) -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.705) (1.029)
Provisão para contingências (3.281) (1.906)
Outras receitas, líquidas 3 7

Resultado financeiro: Receitas financeiras 11 36
 Despesas financeiras (1.193) (527)

Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 1.954 (108)
Imposto de renda e contribuição social: Corrente (1.762) (66)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 192 (174)

Demonstração do resultado abrangente Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente 192 (174)

Demonstração das mutações do 
patrimônio líquido 

 Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Capital
social

Re-
serva
legal

Reser-
va de 

Investi-
mentos

Lucros
(prejuí-

zos) acu-
mulados Total

Saldos em 01/01/2018 19.272 3.365 6.020 - 28.657
Prejuízo do exercício - - - (174) (174)
Outros - - (2.535) - (2.535)
Distribuição de dividendos - - (3.748) - (3.748)
Constituição (absorção) de reservas - (437) 263 174 -
Saldos em 31/12/2018 19.272 2.928 - - 22.200
Lucro líquido do exercício - - - 192 192
Constituíção (absorção) de reservas - 9 183 (192) -
Saldos em 31/12/2019 19.272 2.937 183 - 22.392

Demonstração dos fluxos de caixa Em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 12.809 20.105
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 192 (174)
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 2.705 1.029
Depreciações e amortizações 4.297 3.689
Juros provisionados 619 401
Provisão para contingências 3.281 1.906
Outros - (387)

Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (3.681) 3.764
Impostos a recuperar 220 (1.271)
Outros (1.064) (62)

Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 2.217 (330)
Salários e encargos sociais 158 1.083
Impostos e contribuições a recolher 3.597 1.188
Juros pagos 132 30
Outros 136 9.239

Fluxos de caixa das atividades de investimento (3.146) (2.446)
Aquisições de imobilizado e intangível (3.151) (2.443)
Aplicação financeira 5 (3)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (10.309) (17.776)
Empréstimos e financiamentos pagos (3.947) (2.870)
Partes relacionadas (5.837) (11.158)
Dividendos pagos - (3.748)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa (646) (117)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.227 1.344
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 581 1.227
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (646) (117)
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Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor

Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa S.A.
CNPJ/MF nº 10.840.738/0001-10

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício: Total do resultado abrangente 3.065 3.294

Balanço patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Ativo 75.407 71.468
Circulante 4.923 5.438

Aplicações financeiras 216 175
Contas a receber de clientes 3.971 4.506
Outros ativos circulantes 736 757

Não circulante 70.484 66.030
Partes relacionadas 44.919 41.081
Cauções e Depósitos Judiciais 2 -
Imobilizado 25.263 24.650
Intangível 300 299

Passivo e patrimônio líquido 75.407 71.468
Passivo 26.687 25.813
Circulante 4.254 3.708

Fornecedores 1.689 628
Empréstimos e financiamentos - leasing 12 -
Outorgas a pagar 761 859
Salários e encargos sociais 384 332
Impostos e contribuições a recolher 1.236 1.334
Parcelamento de impostos 169 -
Outros passivos circulantes 3 555

Não circulante 22.433 22.105
Parcelamento de impostos 619 91
Partes relacionadas 19.074 20.401
Dividendo mínimo obrigatório - 322
Provisão para contingências 2.182 1.291
Outros passivos não circulantes 558

Patrimônio líquido 48.720 45.655
Capital social 39.825 39.825
Reserva de lucros 8.895 5.830

Demonstrações dos resultados em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Receita operacional líquida 22.420 15.783
Custo dos serviços prestados (17.149) (11.600)
Lucro bruto 5.271 4.183
Receitas (despesas) operacionais (1.267) (116)

Gerais e administrativas (296) (44)
Tributárias (47) (16)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (33) (237)
Provisão para contingências (891) 181

Resultado financeiro: Receitas financeiras 74 16
                                Despesas financeiras (268) (272)

Lucro líquido (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 3.810 3.811
IR e contribuição social Corrente (745) (517)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 3.065 3.294

Demonstrações das mutações 
 do patrimônio líquido  

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

Ca-
pital

social

Re-
serva
legal

Reserva
de Inves-
timentos

Pre-
juízos

acumu-
lados Total

Saldos em 01/01/2018 39.825 338 2.198 - 42.361
Lucro líquido do exercício - - - 3.294 3.294
Destinação do resultado do exercício - 165 3.129 (3.294) -
Saldos em 31/12/2018 39.825 503 5.327 - 45.655
Lucro líquido do exercício - - - 3.065 3.065
Destinação do resultado do exercício - 154 2.918 (3.065) -
Saldos em 31/12/2019 39.825 657 8.245 - 48.720

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 15.599 8.899
Lucro líquido do exercício 3.065 3.294
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 144 237
Depreciações e amortizações 9.381 5.770
Juros Provisionados 4 -
Provisão para contingências 891 (181)
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 391 (1.567)
Estoques (2) 182
Impostos a recuperar (17) (46)
Cauções e depósitos judiciais (2) 65
Outros 28 19
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 1.060 (127)
Outorgas a pagar (98) 540
Salários e encargos sociais 51 95
Impostos e contribuições a recolher 707 625
Outros (4) (7)
Fluxos de caixa das atividades de investimento (9.957) (3.063)
Aquisições de imobilizado e intangível (9.915) (3.072)
Aplicação financeira (42) 9
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (5.642) (5.836)
Empréstimos e financiamentos pagos (68) -
Partes relacionadas (5.466) (5.821)
Parcelamento de impostos (108) (15)

Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor - CPF 218.498.438-80 
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8 As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$) 31/12/2019 31/12/2018

Lucro líquido do exercício 25.071 22.716
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 25.071 22.716

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Capital
social

Reservas de 
lucro Lucros

(prejuí-
zos) acu-
mulados Total

Re-
serva 
legal

Reserva 
para investi-

mentos
Saldos em 01/01/2018 66.200 126 2.280 - 68.606
Lucro líquido do exercício - - - 22.716 22.716
Destinação do lucro do exercício - 1.136 16.580 (17.716) -
Dividendos propostos - - - (5.000) (5.000)
Saldos em 31/12/2018 66.200 1.262 18.860 - 86.322
Lucro líquido do exercício - - - 25.071 25.071
Destinação do lucro do exercício - 1.254 8.817 (10.071) -
Dividendos propostos - - - (15.000) (15.000)
Saldos em 31/12/2019 66.200 2.516 27.677 - 96.393

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 31/12/2019 31/12/2018

Ativo 166.599 145.051
Circulante 46.453 37.793

Caixa e equivalentes de caixa 4 160 243
Aplicações financeiras 5 538 1.287
Contas a receber de clientes 6 43.526 34.931
Outros ativos 7 2.229 1.332

Não circulante 120.146 107.258
Contas a receber de clientes 6 - 10.268
Partes relacionadas 16 97.552 71.414
Depósitos judiciais e cauções 284 242
Imobilizado 8 21.910 24.908
Intangível 8 400 426

Passivo 166.599 145.051
Circulante 39.694 22.070
Passivo de arrendamento 9 1.855 -

Fornecedores 10 2.948 3.102
Outorgas a pagar 11 2.085 2.410
Salários e encargos sociais 12 1.300 1.072
Impostos e contribuições a recolher 13 6.658 6.934
Parcelamento de impostos 14 535 440
Adiantamentos de clientes 15 8.294 589
Dividendos a pagar 18 15.000 6.168
Outros passivos 1.019 1.355

Não circulante 30.512 36.659
Passivo de arrendamento 9 907 -

Partes relacionadas 16 22.707 17.989
Adiantamentos de clientes 15 2.904 16.381
Parcelamento de impostos 14 1.919 -
Provisão para contingências 17 2.075 2.289

Patrimônio líquido 18 96.393 86.322
Capital social 66.200 66.200
Reservas de lucro 30.193 20.122

Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 31/12/2019 31/12/2018

Receita operacional líquida 19 75.889 68.177
Custo dos serviços prestados 20 (44.658) (41.062)
Lucro bruto 31.231 27.115
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 20 (1.386) (1.870)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 6 (594) (938)
Outras receitas (despesas) (377) 77
Lucro operacional antes das despesas 
financeiras 28.874 24.384
Receitas financeiras 21 30 631
Despesas financeiras 21 (1.268) (286)
Lucro antes do IR e contribuição social 27.636 24.729
IR e contribuição social 22 (2.565) (2.013)
Lucro líquido do exercício 25.071 22.716

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 25.071 22.716
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício 

ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 594 938

Depreciação e amortização 16.129 11.864
Juros e multas provisionados 208 -
Provisão para contingências (214) 319

Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber de clientes 1.079 (4.144)
Depósitos judiciais (42) 36
Outros ativos (897) (142)

Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 519 (596)
Outorgas a pagar (325) 693
Salários e encargos sociais 228 75
Impostos e contribuições a recolher 2.398 1.283
Parcelamento de impostos (660) (1.693)
Juros pagos (208) -
Adiantamento de clientes (5.772)
Outros passivos (336) (342)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 37.772 31.007
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisições de ativo imobilizado (9.290) (10.737)
Aplicações financeiras 749 (245)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.541) (10.982)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Pagamentos de passivo de arrendamento (1.726) -
Partes relacionadas (21.420) (19.858)
Dividendos pagos (6.168) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (29.314) (19.858)
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (83) 167
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 243 76
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 160 243
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (83) 167

ETR JARDIM GRAMACHO S.A.
CNPJ/MF nº 19.108.295/0001-42

Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor  

Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Ativo 12.449 11.578
Circulante 6.617 3.289

Caixa e equivalentes de caixa 15 9
Aplicações financeiras 3.068 732
Contas a receber de clientes 3.380 2.064
Impostos a recuperar 84 451
Outros ativos circulantes 70 33

Não circulante 6.377 8.289
Contas a receber de clientes - 4.544

Partes relacionadas 5.102 3.183
Imobilizado 1.275 562

Passivo e patrimônio líquido 12.994 11.578
Passivo 6.127 17.674
Circulante 5.388 17.216

Empréstimos e Financiamentos – leasing 324 -
Fornecedores 3.327 15.374
Salários e encargos sociais 242 211
Impostos e contribuições a recolher 1.201 1.556
Parcelamento de impostos 216 -
Outros passivos circulantes 78 75

Não circulante 739 458
Empréstimos e Financiamentos – leasing 417 -
Parcelamento de impostos 275 30
Partes relacionadas - 381
Provisão para riscos 47 47

Patrimônio líquido 6.867 (6.096)
Capital social 11.491 400
Ágio na emissão de novas ações 4.335 4.335
Prejuízos acumulados (8.959) (10.831)

Demonstrações dos resultados em 31/12/19 e 2018 (Em MR$) 2019 2018
Receita operacional líquida 38.775 29.905
Custo dos serviços prestados (37.513) (30.962)
Lucro bruto 1.262 (1.057)
Receitas (despesas) operacionais 794 (145)

Gerais e administrativas 1.186 (44)
Tributárias (77) (48)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (315) (53)

Resultado financeiro
Receitas financeiras 1 -

Despesas financeiras (185) (11)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 1.872 (1.213)
IR e contribuição social: Corrente - -
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 1.872 (1.213)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 1.872 (1.213)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 1.872 (1.213)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/19 e 2018

(Em MR$) Capital
social

Ágio na emissão 
de novas ações

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2018 400 4.335 (9.618) (4.883)
Prejuízo do exercício - - (1.213) (1.213)
Saldos em 31/12/2018 400 4.335 (10.831) (6.096)
Integralização de Capital Social 11.091 - - 11.091
Lucro líquido do exercício - - 1.872 1.872
Saldos em 31/12/2019 11.491 4.335 (8.959) 6.867

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais (5.996) (5.374)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 1.872 (1.213)
(Reversão) Provisão para créditos de liquidação duvidosa 315 53
Depreciações e amortizações 416 11
Juros provisionados 82 -
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 2.912 5.053
Estoques (6) -
Impostos a recuperar (2.178) 130
Outros (29) 36
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (12.047) (9.786)
Salários e encargos sociais 30 (2)
Impostos e contribuições a recolher 2.716 317
Juros pagos (82) -
Outros 3 27
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2.428) (912)
Aquisições de imobilizado e intangível (92) (182)
Aplicação financeira (2.336) (730)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 8.429 6.295
Empréstimos e financiamentos pagos (296) -
Partes relacionadas 8.790 6.295
Parcelamento de impostos (65) -
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 5 9
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9 -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 14 9
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa 5 9

Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8

Mercado imobiliário corporativo de SP segue em baixa
O mercado de escritórios 

de alto padrão nas principiais 
regiões comerciais da cidade 
de São Paulo registrou, em 
maio, queda na taxa de va-
cância, chegando a 16,77%. 
A análise é da Cushman & 
Wakefield (empresa global 
de serviços imobiliários co-
merciais).

De acordo com a empre-
sa, sediada em Chicago, nos 
EUA, embora a absorção 
líquida não tenha apresen-
tado resultados expressivos 
(+767 m²), algumas regiões 
se destacaram, como Pi-
nheiros, com 6,0 mil m² de 
absorção líquida, atingindo 
6,0% de taxa de vacância 
(-2,4 p.p. MoM), e Paulista, 
com 2,7 mil m² de absorção 

líquida e 10,1% de taxa de 
vacância (-1p.p. MoM).

Os preços pedidos registra-
ram seu terceiro aumento con-
secutivo em maio, chegando 
a R$89,55 (+R$0,84 MoM). 
Adicionalmente, não houve 
entrega de novo estoque em 
maio, porém para os próximos 
meses é esperada a entrega de 
117,6 mil m² de empreendi-
mentos classe A e A+.

Escritórios no RJ

O mercado de classe A 
e A+ no Rio de Janeiro en-
cerrou o mês de maio com
1.026 m² líquidos absor-
vidos, após ocupações em 
edifícios como Vista Mauá, 
Torre Almirante e Lagoa 

Corporate. Por outro lado, 
foram registradas saídas nos 
edifícios City Tower e Lin-
neo de Paula Machado, tota-
lizando pouco mais de 2 mil 
m². O mês de maio encerrou 
com uma taxa de vacância 
de 33,80%, uma queda de 
0,07 p.p. (MoM) e de 6,59 
p.p. (YoY).

“Apesar da crise econô-
mica global, é notável que 
o mercado do Rio de Janei-
ro segue em recuperação, 
registrando resultados po-
sitivos devido a importan-
tes locações e pela falta de 
novas entregas. Entretanto, 
o preço pedido caiu 0,35%, 
atingindo R$ 94,43 por m², 
em grande parte devido às 
absorções em edifícios com 

preços elevados”, informou 
a Cushman & Wakefield que 
iniciou atuação na América 
do Sul, em 1994 com a aber-
tura de seu primeiro escritó-
rio no Brasil, na cidade de 
São Paulo, onde fica a sede 
da empresa na região.

Industrial SP

Após dois meses regis-
trando resultados negativos, 
o mercado logístico de clas-
se A e A+ de São Paulo vol-
tou a obter absorções positi-
vas e entregar novo estoque. 
Em maio, o estado apontou 
a segunda maior absorção lí-
quida do ano, com 45.6 mil 
m², concentrados sobretudo 
em Guarulhos (32 mil m²) e 

Campinas (12.6 mil m²).
Embora São Paulo tenha 

registrado a entrega de 54 mil 
m² de novos empreendimen-
tos, valor maior que a absor-
ção líquida, a taxa de vacância 
diminuiu 0.01 p.p. em com-
paração com o mês passado, 
atingindo os 18,65%.

Em um cenário mais posi-
tivo em maio, os novos em-
preendimentos foram entre-
gues com preço pedido mais 
alto que a média do estado. 
Com isso, o preço pedido fe-
chou em R$18,83/m² no fim 
do mês avaliado.

Mercado logístico 

Após quase 2 anos sem 
receber novas entregas, o 

mercado logístico de classe 
A e A+ do Rio de Janeiro 
recebeu 112 mil m² de novo 
estoque, sendo que grande 
parte é resultado de uma en-
trega prevista de 100 mil m², 
relativos a um Built-to-suit
(BTS) na região de Duque 
de Caxias, que já havia sido 
pré locado, impactando na 
absorção líquida de 112 mil 
m², a maior desde 2015.

Com essa grande ocu-
pação, a vacância registrou 
queda de 1,26 p.p. em com-
paração ao mês de abril, ter-
minando o mês com a menor 
marca registrada esse ano, 
21,47%. O preço pedido 
teve uma diminuição míni-
ma, terminado maio em R$ 
20,49/ m².

Qualicorp compra carteira de clientes de administradora de benefícios
A Qualicorp está anunciando 

a compra de carteira de cerca de 
14 mil clientes da administra-
dora de benefícios Clube Care, 
referente ao segmento Coleti-
vo por Adesão e operada pelo 
Grupo Assim Saúde, que atua 
na capital fluminense e Grande 
Rio de Janeiro.

Com investimento de R$ 
20 milhões, o objetivo da 
Qualicorp é reforçar sua pre-
sença regionalmente e am-
pliar o portfólio de planos de 

saúde. “Com a aquisição, nós 
queremos fortalecer cada vez 
mais a atuação da companhia, 
com oferta de produtos de 
qualidade e mais acessíveis 
para diferentes segmentos da 
população”, destaca Bruno 
Blatt, CEO da Qualicorp.

O processo foi realizado 
de forma totalmente digital, 
incluindo a prospecção, as 
negociações, a due diligen-
ce, o fechamento do acordo 
e as assinaturas do contrato. 

“Pela primeira vez na história 
da Qualicorp realizamos uma 
transação desse porte sem ne-
nhuma interação presencial. 
As equipes envolvidas condu-
ziram todas as etapas de ma-
neira online”, ressalta o exe-
cutivo. Além de seguro, esse 
formato trouxe mais agilidade 
para concluir a operação.

Recentemente, a Quali-
corp firmou uma parceria 
com a operadora Assim Saú-
de para comercialização de 

planos de saúde do segmen-
to Adesão, voltados a profis-
sionais do comércio, profis-
sionais liberais, servidores 
públicos e estudantes. A As-
sim Saúde é uma das opera-
doras que mais crescem no 
país, tendo registrado expan-
são de 95% em sua carteira 
de clientes do segmento Co-
letivo por Adesão em 2019.

“A nossa missão é viabili-
zar o acesso da população à 
saúde privada. A parceria com 

a Assim Saúde reforça a oferta 
de planos de saúde aos mora-
dores do Rio de Janeiro. Entre 
as 16 milhões de pessoas que 
moram no Estado do Rio de 
Janeiro, apenas 5,36 milhões 
têm um plano de saúde parti-
cular”, completa Bruno Blatt.

A iniciativa reafirma, 
também, a estratégia de cres-
cimento da Qualicorp. De 
acordo com Elton Carluci, 
vice-presidente Comercial, 
de Inovação e Novos Ne-

gócios, “um dos pilares da 
Companhia é o crescimento 
por meio de fusões e aquisi-
ções (M&A). Por isso, esta-
mos sempre atentos ao mer-
cado. Outro caminho que a 
Qualicorp aposta é a expan-
são orgânica. Nessa frente, 
estamos nos aproximando 
cada vez mais do corretor e 
trabalhando no desenvolvi-
mento de novos produtos, 
além de reforçar nossa polí-
tica de regionalização”.
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Guedes duvida do  
FMI, eu de Guedes

O PIB brasileiro deve cair 9,1% este ano, segundo o 
Fundo Monetário Internacional (FMI). A previsão, en-
tretanto, é contestada pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Ele disse não acreditar nas estimativas atuais, mas 
acreditamos em Guedes? O argumento do ministro é que o 
momento é de ruptura de parâmetros, assim, qualquer es-
timativa parece um grande chute. “As pessoas começaram 
a chutar menos um, menos quatro, menos dez. A previsão 
do FMI é menos nove, e eu acho que vão errar”, declarou.

A afirmação do ministro tem uma verdade: a situação 
é de disruptura e, portanto, fazer qualquer previsão é um 
risco. Porém, ao mesmo tempo, a perspectiva do FMI é 
bem mais realista do que as que têm sido apresentadas pelo 
próprio governo e pelos economistas ouvidos pelo bole-
tim Focus do Banco Central. Guedes estima uma queda do 
PIB de apenas 4% e uma recuperação em V, ou seja, bem 
rápida. Sim, sua posição requer um otimismo para não con-
taminar as expectativas. O ministro afirmou que a queda no 
consumo de energia no Brasil está em 4%, considerando 
junho de 2020 em relação ao mesmo mês do ano passado. 
Para ele, isso é indício de que a queda no PIB pode ser 
menor do que se espera atualmente.

Já os economistas ouvidos pelo Bacen acreditam numa 
retração de 6,5%. Não esqueça que são os mesmos que es-
peravam forte alta do PIB em 2019 e foram mudando suas 
perspectivas para baixo, assim como agora. Em 11 de ja-
neiro de 2019, a mediana das estimativas era de crescimen-
to de 2,57%, mas o ano passado teve um pífio desempenho 
de 1,1%, o menor aumento em três anos.

Em seu Relatório Trimestral de Inflação (RTI), o Bacen 
estimou queda de 6,4% ante 2019. A previsão anterior era 
de estagnação. De acordo com o documento, é esperada 
uma contração seguida de recuperação gradual nos 2 úl-
timos trimestres do ano, repercutindo a redução paulatina 
e heterogênea do distanciamento social e de seus efeitos 
econômicos.

Não, não dá para confiar em Guedes, e o mercado ainda 
parece otimista demais. Assim, o FMI parece mais real-
ista até pelos indicadores econômicos que nós temos visto 
saírem nos últimos meses: deflação, desemprego, confi-
ança abalada... Por aí vai. O brasileiro está reticente, e não 
há convicção nem que a abertura econômica vá funcionar 
como se quer. As notícias são desencontradas, desde o co-
merciante que não sabe se pode abrir as portas amanhã a se 
o ministro da Educação tem ou não doutorado.

Em meio à investigação das fake news, não é de se es-
tranhar a desconfiança em relação ao governo, suas estima-
tivas e perspectivas rápidas de recuperação. Até porque a 
recuperação está mais para a letra W do que a letra V. Por 
que digo isso? Por conta do risco de termos novamente que 
fechar as portas e se trancar em casa devido a uma nova 
onda de contágio.

Como se explicou na coluna passada, a deflação regis-
trada nos últimos meses, mesmo em meio à alta do dólar 
é um importante sinal de que não há espaço para alta dos 
preços. Em outras palavras, não há consumo. Mas como 
consumir em meio à tanta instabilidade e com o aumento 
constante do desemprego?

Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, o 
Brasil encerrou a primeira semana de junho com 11,2 
milhões de desempregados, aumento de 1,4 milhão em 
relação à primeira semana de maio. Movimentos como 
o “Não demita”, encabeçados por grandes corporações, 
conseguiram retardar a queda do emprego, porém re-
duzir custos se torna questão de sobrevivência. Não há 
caixa para segurar os funcionários nem demanda para 
justificar sua permanência. O número de desempregados 
vai continuar aumentando.

O Brasil já vinha repleto de mazelas e problemas 
econômicos estruturais. Esta década já era mais que 
perdida para a economia brasileira. A pandemia veio a 
piorar o cenário. Os 9% são mais factíveis que os 4%. 
Todos queremos acreditar em Guedes, mas sem estraté-
gia, é difícil.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE Nº 33.3.0031102-5

(Cia. Aberta)
AGE EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO

Ficam convocados em 2ª convocação os Srs. Acionistas da Priner Serviços 
Industriais S.A. (“Cia.”) a se reunirem em AGE a ser realizada em 08/07/2020, às 
11hrs, na sede da Cia., para deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem 
do dia: (i)  Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Cia.; (ii) Alterar a 
redação do inciso ix do Art. 10 do Estatuto Social da Cia. com o objetivo de prever 
a exclusão da decisão de recompra de ações como matéria a ser deliberada pela 
AGE da Cia.; (iii) Incluir disposição no Estatuto Social da Cia. que permita o Conselho 
de Administração a autorizar a aquisição, pela Cia., de suas próprias ações para 
permanência em tesouraria e posterior cancelamento ou alienação; (iv) Consolidar o 
Estatuto social da Cia. de forma a refletir as alterações acima indicadas. Informações 
Gerais: Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, 
incluindo a proposta da administração, conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e na 
Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da 
matéria acima, disponíveis no escritório da sede da Cia., na Av. Geremário Dantas, 
1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.
priner.com.br) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A - BRASIL, BOLSA, 
BALCÃO (“B3”) (www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou 
procuradores, poderão participar da AGE munidos de documento de identidade com 
foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante Art. 
126 da Lei 6.404/76. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga 
de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido realizada há 
menos de 1ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas pessoas 
jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou 
procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, 
não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador da Cia. ou 
advogado. A Cia. não exigirá o reconhecimento de firma em procurações, assim 
como a notarização, consularização e tradução juramentada no caso de procurações 
outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da AGE, a Cia. solicita, 
nos termos do art. 8º do estatuto social da Cia., o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48h de antecedência, aos 
cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os 
acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem o depósito prévio acima 
referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGE, conforme o 
disposto no art. 5º, §2º, da ICVM 481/09. Não haverá votação a distância para a AGE, 
nos termos da Instrução CVM 481. 

Rio de Janeiro, 29/06/2020.
Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

Brasil é o segundo país mais 
complexo para se fazer negócios
Fatores como 
pagamento 
de impostos e 
dificuldade para 
contratar 

Pesquisa feita pela TMF 
Group, especialista em ser-
viços de contabilidade, fo-
lha de pagamento e interna-
cionalização de empresas, 
o Brasil é o segundo país 
mais complexo do mundo 
para se fazer negócios, fi-
cando atrás apenas da Indo-
nésia.

O estudo, feito em 77 paí-
ses, analisa fatores como pa-
gamento de impostos e con-
tabilidade, dificuldade para 
contratar, demitir e gerenciar 
folha de pagamento e ques-
tões relacionadas a regula-
ções e penalidades.

“O Brasil conseguiu 
evoluir numa agenda que 
melhora o ambiente de 
negócios. Mas o país ain-
da apresenta uma série de 

desafios para quem vem 
investir e empreender por 
aqui. Países como a Gré-
cia, que caiu, no último 
ano, da primeira para a 
quinta posição no ranking, 
estão fazendo mudanças 
de modo mais enfático e 
colhendo os frutos deste 
esforço”, disse Rodrigo 
Zambon, diretor geral da 
TMF Brasil.

O Índice Global de Com-
plexidade Corporativa reve-
la que, apesar dos progressos 
realizados nos últimos anos 
em que foram implementa-
dos impostos digitais e mais 
simplificados (como o eSo-
cial, por exemplo), o Brasil 
ainda é um ambiente de ne-
gócios muito complexo, com 
dezenas de regimes fiscais 
diferentes, distribuídos em 
três instâncias governamen-
tais: federal, estadual e mu-
nicipal.

No entanto, o executi-
vo acredita que, apesar das 
complexidades brasileiras, 
haverá uma onda de aquisi-
ções de empresas brasileiras 
a partir do segundo semestre 
deste ano. “Com a desvalori-

zação do real, houve um au-
mento na procura por ativos 
no Brasil por parte de fundos 
soberanos e empresas de 
private equity. Percebemos 
esta tendência de maneira 
bastante intensa em nossos 
contatos com estas entidades 
estrangeiras”, acrescentou 
Zambon.

Projeção

Segundo o relatório, os 
entrevistados acreditam que 
os procedimentos de RH no 
Brasil, como a contratação, 
demissão e gerenciamento 
da folha de pagamento - um 
dos principais desafios do 
país - se tornarão menos 
complexos nos próximos 
cinco anos. Quando se tra-
ta de regras, regulamentos 
e penalidades, outro im-
portante obstáculo para as 
empresas que operam no 
Brasil, os entrevistados são 
menos otimistas. Eles acre-
ditam que essa realidade 
não mudará nos próximos 
cinco anos.

No ranking dos países 
mais complexos do mundo, 

o Brasil é sucedido, respec-
tivamente, pela Argentina, a 
Bolívia e a Grécia. Segunda 
maior economia do mundo, a 
China aparece mal colocada 
no ranking da TMF Group. 
O gigante asiático é o sex-
to país mais complexo do 
mundo para se fazer negó-
cios. Mas a América Latina 
aparece como a região mais 
complexa do mundo. Dos 
dez países mais complexos 
do mundo, seis são latino-
americanos.

Os Estados Unidos, em 
guerra comercial e diplomá-
tica com a China, aparecem 
melhor do que seu rival eco-
nômico no quesito comple-
xidade. A economia norte-
americana é, de acordo com 
o estudo, a segunda menos 
complexa do mundo, per-
dendo apenas para Curaçao, 
país pertencente ao Reino 
dos Países Baixos, situado 
no sul do Mar do Caribe. 
Outros países que integram 
a lista dos menos complexos 
estão a Dinamarca, a Holan-
da, a Irlanda, a Jamaica, as 
Ilhas Virgens Britânicas e as 
Ilhas Cayman.

Produção de Atapu ajudará no leilão dos volumes excedentes
O Ministro Bento Al-

buquerque, de Minas e 
Energia, celebrou em 
suas redes sociais nesta 
sexta-feira o início da 
produção de petróleo e 
gás do Campo de Atapu, 
por meio da P-70, FPSO 
a qual visitou na China, 
ainda em comissiona-
mento, em 2019.

A jazida compartilha-
da de Atapu, que com-
preende os campos de 
Oeste de Atapu, Atapu e 
uma parcela de área não 
contratada da União, 
entrou em produção na 
quinta-feira, por meio da 
plataforma P-70, na por-
ção leste do pré-sal da 
Bacia de Santos. Atapu 

contribuirá para o cres-
cimento da produção de 
petróleo e gás natural 
no pré-sal, que se torna 
cada vez mais relevante 
para o Brasil. 

Além da Petrobras, 
outras empresas parti-
cipantes da jazida são: 
Shell Brasil Petróleo, 
Total E&P do Brasil e 
Petrogal Brasil. A Pe-
trobras detém 89,257% 
dos direitos da jazida em 
parceria com Shell Brasil 
Petróleo Ltda (4,258%), 
Total E&P do Brasil 
Ltda (3,832%), Petrogal 
Brasil S.A (1,703%) e 
PPSA, representando a 
União (0,950%).

O Ministério de Minas 

e Energia acredita que 
quando estiver operando 
em sua plena capacida-
de de produção, a P-70 
será responsável por um 
acréscimo de aproxima-
damente 5% com relação 
à atual produção nacio-
nal de petróleo, o equi-
valente a 150 mil barris 
por dia. 

Com 288 metros de 
comprimento, a unidade 
operará a cerca de 200 
km da costa do Estado do 
Rio de Janeiro, em lâmina 
d’água de 2.300 metros. 
Atapu contribuirá para o 
crescimento da produção 
de petróleo e gás natural 
no pré-sal, que se torna 
cada vez mais relevante 

para o Brasil.
De acordo com o Mi-

nistério de Minas e 
Energia, a implemen-
tação deste projeto de 
produção robustece a 
realização do leilão dos 
volumes excedentes aos 
contratados em Cessão 
Onerosa para a área de 
Atapu, a medida em que 
reduz incertezas com re-
lação à efetiva instalação 
do projeto original e for-
nece parâmetros para o 
planejamento de futuros 
sistemas de produção, 
que deverão ser viabili-
zados com a realização 
do certame licitatório 
no segundo semestre de 
2021.
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Balanços patrimoniais 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em MR$) Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em MR$)

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

Leonardo Roberto Pereira dos Santos
Diretor - CPF 218.498.438-80

Jessé Gonçalves de Lima Andrade
Contador - CRC/RJ 115836/O-8 - CPF 114.816.477-41
As Demonstrações Financeiras completas contendo as Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

(Valores expressos em MR$) Controladora e Consolidado
2019 2018

Lucro líquido (prejuízo) do exercício (41.974) 33.424
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (41.974) 33.424

Capital
social

Reserva
especial
de ágio

Ajuste de ava-
liação patri-

monial - custo 
atribuído

Prejuí-
zos acu-
mulados Total

Saldos em 01/01/18 806.833 14.401 10.359 (306.160) 525.433
Lucro líq. do exercício - - - 33.424 33.424
Saldos em 31/12/18 806.833 14.401 10.359 (272.736) 558.857
Prejuízo do exercício - - - (41.974) (41.974)
Saldos em 31/12/2019 806.833 14.401 10.359 (314.710) 516.883

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Ativo 1.146.260 1.054.242 1.133.675 1.049.986
Circulante 68.069 68.948 159.071 129.430
Caixa e equivalentes de caixa 3 78 567 1.760 2.144
Aplicações financeiras 4 6.581 6.900 10.560 9.292
Aplicações financeiras restritas 5 1.609 - 1.609 -
Contas a receber de clientes 6 12.337 10.379 114.447 80.395
Estoques 7 1.073 1.050 1.441 1.421
Impostos e contribuições a recuperar 8.a 11.208 19.853 20.011 24.484
Dividendos a receber de controladas 12 30.000 20.562 - -
Partes relacionadas 9 - 6.000 - 6.000
Ativo mantido para venda 3.000 - 3.000 -
Outros ativos circulantes 11.a 2.183 3.637 6.243 5.694
Não circulante 1.078.191 985.294 974.604 920.556
Contas a receber de clientes 6 414 414 10.324 35.045
Partes relacionadas 9 75.519 71.267 85.027 81.280
Aplicações financeiras restritas 5 - 1.533 - 1.533
Títulos e valores mobiliários – 
debêntures 10 427.466 298.698 427.466 298.698
Impostos e contribuições a recuperar 8.a 5.965 9.682 5.965 9.682
Depósitos judiciais e cauções 20.c 8.072 6.181 8.373 6.477
IR e contribuição social diferidos 8.d 112.994 93.752 112.994 93.752
Outros ativos não circulantes 11.a 2.110 507 5.966 5.966
Investimentos 12 339.088 320.241 1.073 -
Imobilizado 13 63.011 71.071 206.517 204.216
Intangível 14 43.552 111.948 110.899 183.907
Passivo e patrimônio líquido 1.146.260 1.054.242 1.133.675 1.049.986
Circulante 62.466 60.449 132.411 125.976
Empréstimos, financiamentos e 
arrendamentos 15 28.917 19.741 32.432 21.519
Fornecedores 16 19.349 21.233 28.274 27.469
Outorgas a pagar 17 101 101 6.357 6.579
Salários e encargos sociais 18 4.157 3.775 8.649 7.709
Impostos e contribuições a recolher 8.b 6.095 4.289 27.649 25.285
Parcelamento de impostos 19 645 645 4.085 645
Adiantamento de clientes 21 - - 11.122 13.739
Aquisições a pagar 1.d/e 629 8.577 629 8.577
Outros passivos circulantes 11.b 2.573 2.088 13.214 14.454
Não circulante 566.911 434.936 484.381 365.153
Empréstimos, financiamentos e 
arrendamentos 15 420.836 317.444 428.367 317.444
Parcelamento de impostos 19 1.287 1.862 9.894 4.356
Provisão p/ perdas em investimentos 13 1.581 6.543 1.581 447
Partes relacionadas 9 136.671 103.112 2.862 2.862
Provisão para contingências 20.a 6.536 5.975 18.794 14.262
Adiantamento de clientes 21 - - 20.628 25.782
Outros passivos não circulantes 11.b - - 2.255 -
Patrimônio líquido 516.883 558.857 516.883 558.857
Capital social 22.a 806.833 806.833 806.833 806.833
Reserva especial de ágio 22.b 14.401 14.401 14.401 14.401
Ajuste de avaliação patrimonial 22.c 10.359 10.359 10.359 10.359
Prejuízos acumulados (314.710) (272.736) (314.710) (272.736)

(Valores expressos em MR$) Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 23 62.555 57.845 282.093 243.832
Custo dos serviços prestados 24 (64.748) (52.882) (186.528) (161.202)
Lucro (prejuízo) bruto (2.193) 4.963 95.565 82.630
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 24 (27.213) (22.852) (45.721) (37.675)
Tributárias (3.996) (3.098) (4.899) (3.432)
Depreciações e amortizações (916) (428) (929) (437)
Resultado de equivalência patrimonial 12 46.693 40.605 (1.134) (289)
Provisão p/ créditos de liquidação 
duvidosa 6 (427) (2.413) (4.911) (4.592)
Baixa de contas a receber incobráveis - (4.401) - (4.401)
Provisão p/ perda de valor recuperável 14 (68.382) - (68.382) -
Outras receitas (despesas), líquidas 11.516 18.272 (4.085) 3.084

(42.725) 25.685 (130.061) (47.742)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 25 18.265 26.378 18.414 28.005
Despesas financeiras 25 (29.838) (22.170) (34.092) (24.086)
Lucro (prejuízo) antes do IR e da 
contribuição social (56.491) 34.856 (50.174) 38.807
IR e contribuição social
Corrente 8.c (3.834) (1.432) (10.151) (5.383)
Diferido 8.c 18.351 - 18.351 -
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (41.974) 33.424 (41.974) 33.424

(Valores expressos em MR$) Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais (18.263) (8.130) 61.046 66.681
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (41.974) 33.424 (41.974) 33.424
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
exercício ao caixa gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial (46.693) (40.605) 1.134 289
Provisão (reversão) para créditos de 
liquidação duvidosa 428 2.413 4.911 4.592
Depreciações e amortizações 16.156 7.695 49.962 33.145
Juros provisionados 23.627 16.190 24.954 16.815
Apropriação de custos para emissão das 
debêntures - 2.589 - 2.589
Rendimentos de debêntures (16.728) (23.432) (16.728) (23.432)
Provisão para contingências 561 (2.492) 4.532 (681)
Baixa de contas a receber incobráveis - 4.401 - 4.401
Provisão para impairment 68.382 - 68.382 -
IR e contribuição social diferidos (18.351) - (18.351) -
Baixa de ICMS a recuperar 3.547 - 3.547 -
Outros 3.601 (359) 3.601 -
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (2.386) (4.773) (14.242) (16.951)
Estoques (23) (22) (20) 127
Impostos a recuperar 8.815 4.152 4.643 1.897
Depósitos judiciais e cauções (1.891) 105 (1.896) 167
Outros (2.447) (432) (4.150) 6.014
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (3.741) (1.104) (907) (3.333)
Outorgas a pagar - - (222) 1.699
Salários e encargos sociais 382 128 940 1.402
Impostos e contribuições a recolher 1.806 629 13.561 5.697
Juros pagos (11.244) (6.781) (11.656) (8.784)
Parcelamento de impostos (575) (816) (2.219) (2.710)
Adiantamentos de clientes - - (7.771) 9.400
Outros 485 960 1.015 914
Fluxos de caixa das atividades de investimento 10.100 (2.093) (34.374) (33.369)
Adiantamentos p/ futuro aumento de capital (1.073) - (1.073) -
Aquisições de imobilizado e intangível (8.329) (8.890) (31.957) (32.699)
Aplicação financeira 319 78 (1.268) (741)
Aplicação financeira restrita (76) 71 (76) 71
Dividendos recebidos 19.259 6.648 - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 7.674 10.695 (27.056) (32.630)
Empréstimos, financiamentos e 
arrendamentos pagos (13.245) (12.133) (20.470) (19.671)
Partes relacionadas 28.867 37.546 1.362 1.759
Aquisições a pagar (7.948) (14.718) (7.948) (14.718)
Aumento (redução) no caixa e equiv. de caixa (489) 472 (384) 682
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 567 95 2.144 1.462
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 78 567 1.760 2.144
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa     (489) 472 (384) 682
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#MaisPertoDeVc

A Alerj aprovou a lei que obriga 
empresas de serviços essenciais a 
fornecerem equipamentos de proteção 
individual aos seus funcionários. 
Aprovou também muitas outras leis 
importantes no combate ao coronavírus.
A Alerj vai continuar trabalhando
para ajudar você e toda a população.para ajudar você e toda a população.
Se a sua cidade, o seu bairro ou a
sua comunidade também estão dando 
bons exemplos, conte pra gente.
Eles podem virar lei.

perto de vc_
mesmo agora que precisamos manter distância.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) que será realizada no dia 31 de julho de 2020, às 10h00, de modo parcialmente digital,
sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 
1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, 
nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 
481/2009”), e doArtigos 121, 124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das 
Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a 
proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) 
deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2020; e (iv) fixar a remuneração anual global dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Os documentos e informações necessários para a participa-
ção e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei 
das Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a 
partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 
7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia. 
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 12 do Estatuto 
Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial apresentem, 
até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos 
serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, 
no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por procurador, o instrumento de 
mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por 
Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de admi-
nistrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes 
ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à As-
sembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos 
documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparece-
rem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda 
que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também poderão 
participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do 
Manual da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por meio digital deverá 
enviar os mesmos documentos necessários à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, 
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia. A assinatura da referida declaração 
poderá se dar por meio digital, desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para 
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para 
o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verifi-
cada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO por meio da platafor-
ma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos 
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acio-
nista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá 
entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 30 de julho de 2020, 
para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individu-
al única e exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a 
qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem 
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio digital du-
rante a realização das AGO. Para participar da Assembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu disposi-
tivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia por 
meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua participa-
ção. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu dispositivo, 
de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o 
participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a perma-
necer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser 
notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser reti-
rado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videocon-
ferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento 
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO 
será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza por 
problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o con-
trole da Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams
com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas ma-
térias constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à distância, disponi-
bilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Compa-
nhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP: 22640-102 - ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer o direito de voto 
mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição finan-
ceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. As instruções de voto 
deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, 
nos termos da ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá participar da Assembleia Geral 
tanto presencialmente, quanto remotamente. No entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o 
seu Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão considerados 
válidos. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020. Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração.

Empresa de investimentos  
da China reporta lucro recorde

A State Development and 
Investment Corp (SDIC), 
estatal de investimentos da 
China, reportou um recorde 
histórico de 20,1 bilhões de 
iuanes (US$ 2,85 bilhões) 
em lucros brutos em 2019.

A receita da SDIC aumen-
tou 16% ano a ano em 2019, 
para 155,6 bilhões de iuanes, 
de acordo com um relatório 
divulgado pela empresa nesta 
sexta-feira. Criada em 1995, a 
empresa é a maior holding de 
investimentos estatais da China.

No ano passado, a SDIC 
ampliou o investimento em 

inovação tecnológica, dupli-
cando os gastos em relação ao 
ano anterior para 1,49 bilhão 
de yuans, segundo o relatório 
divulgado à imprensa brasi-
leira pela agência Xinhua. O 
investimento da empresa em 
2019 cobriu os setores de ma-
nufatura avançada, proteção 
ambiental, nova energia e saú-
de em geral.

Fundada em 1995 sob a 
gestão direta do governo cen-
tral, as principais atividades 
da empresa incluem inves-
timentos industriais domés-
ticos, serviços financeiros e 

negócios internacionais.
O investimento industrial 

da SDIC vai principalmente 
para geração de energia, mi-
neração de carvão, portos e 
remessas, produção de fertili-
zantes e outras infraestruturas, 
projetos de alta tecnologia. No 
setor de serviços financeiros, 
a SDIC se concentra nos ne-
gócios de finanças, gestão de 
ativos e consultoria. Os negó-
cios internacionais da SDIC 
incluem comércio internacio-
nal, contrato internacional de 
engenharia e investimento es-
trangeiro direto.

BC observa atentamente a ‘franja 
competitiva’ do mercado de crédito

Em pouco mais de dois 
anos, desde que entraram em 
vigor as normas que tratam 
da regulamentação de finte-
chs de crédito no Brasil, o 
Banco Central autorizou o 
funcionamento de 30 delas. 
São 24 Sociedades de Crédito 
Direto (SCD) e 6 Sociedades 
de Empréstimo entre Pessoas 
(SEP), informou a autoridade 
monetária. “Em comum entre 
essas empresas, além da pro-
messa de prestação de servi-

ços diferenciados e a custos 
mais reduzidos, está a utiliza-
ção exclusiva de plataforma 
eletrônica e o uso intensivo e 
inovador de tecnologia”, ex-
plica o BC.

“O BC está observando 
atentamente a ‘franja compe-
titiva’ do mercado de crédito 
brasileiro, a fim de estabe-
lecer condições equitativas 
para segmentos com potencial 
competitivo diferenciado ou 
disruptivo, como é o caso das 

fintechs de crédito”, avaliou 
Daniel Villano, analista do 
Departamento de Competição 
e de Estrutura do Mercado 
Financeiro do Banco Central.
A SCD realiza operações de 
crédito  com recursos próprios 
e está autorizada a prestar ser-
viços adicionais, tais como 
análise e cobrança de crédito 
para terceiros, além de emis-
são de moeda eletrônica e 
de instrumento pós-pago, a 
exemplo do cartão de crédito.




