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Crise pode ampliar desigualdade entre gerações
Índice de possibilidade de trabalho remoto por idade e nível de escolaridade

Primeiras séries de 2º grau ou menos
2º grau completo

Profissionalizante
Nível superior

Jovens, pobres e mulheres: os 
excluídos do trabalho remoto
FMI aponta que 15% 
da força de trabalho 
não pode trabalhar 
em casa

Os trabalhadores que não con-
seguem trabalhar remotamente, 
a menos que sejam considerados 
essenciais, enfrentam um risco sig-
nificativamente maior de redução 
de horas ou salários, licenças tem-
porárias ou demissões por causa 
da pandemia. A crise da Covid-19 
exacerbará a desigualdade de ren-
da, aponta estudo do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI).

“Que tipos de empregos e traba-
lhadores estão mais em risco? Não 
é de surpreender que os custos te-
nham recaído muito sobre aqueles 
que são menos capazes de suportá-
-los: os pobres e os jovens nos em-
pregos com salários mais baixos”, 
afirma artigo publicado no blog do 
FMI.

Foi investigada a viabilidade de 
trabalhar em casa em uma grande 
amostra de economias de mercado 

avançadas e emergentes. A estima-
tiva é que quase 100 milhões de tra-
balhadores em 35 países avançados 
e emergentes (dos 189 membros do 
FMI) possam estar em alto risco, 
porque são incapazes de realizar 
seu trabalho remotamente. Isso é 
equivalente a 15% da força de tra-
balho, em média. “Mas existem di-
ferenças importantes entre países e 
trabalhadores”, alerta o texto.

Foram encontradas diferenças 
significativas entre os países, ainda 
que para as mesmas ocupações. É 
muito mais fácil o teletrabalho na 
Noruega e em Cingapura do que na 
Turquia, Chile, México, Equador 
e Peru, simplesmente porque mais 
da metade das famílias dos países 
emergentes e em desenvolvimento 
nem sequer tem um computador 
em casa.

No geral, os trabalhadores de 
alimentos e acomodações, e o co-
mércio atacadista e varejista, são 
os mais atingidos, por ter o menor 
número de empregos em que é pos-
sível trabalhar remotamente. Além 
disso, os mais atingidos são:

– Trabalhadores jovens e sem 
educação universitária

– As mulheres, porque estão des-
proporcionalmente concentradas 

nos setores mais atingidos, como 
serviços de alimentação e acomo-
dações

– Trabalhadores em meio perí-
odo e funcionários de pequenas e 
médias empresas

O texto levanta algumas possi-
bilidades, como a mudança na ma-
neira como o trabalho é realizado 
em muitos setores. “Os consumido-
res podem confiar mais no comér-
cio eletrônico, em detrimento dos 
empregos no varejo; e pode pedir 

mais comida, reduzindo o mercado 
de trabalho para os trabalhadores 
de restaurantes.”

“Para reduzir a desigualdade e 
dar às pessoas melhores perspecti-
vas, os governos precisam fortale-
cer a educação e o treinamento para 
preparar melhor os trabalhadores 
para os empregos do futuro”, reco-
menda o FMI. Investir em infraes-
trutura digital e fechar a brecha di-
gital também possibilitará reduzir a 
desigualdade.

Facebook exclui rede de contas 
falsas ligada à Família Bolsonaro

Flávio: assessores tiveram contas banidas

Metade dos bares e restaurantes do 
Rio deve demitir após pandemia

Vendas não recuperam perdas

Bolsas revelam 
desigualdade 
na retomada da 
economia real

Os primeiros passos da reaber-
tura econômica e os promissores 
avanços nas pesquisas de vacinas 
para combater a Covid-19 levaram 
Bolsas de Valores no Brasil, nos 
EUA e na Ásia a seguidas altas nas 
últimas semanas. Esse movimento 
também foi uma resposta a ações 
de diversos Bancos Centrais das 
principais potências econômicas 
para garantir liquidez nos diversos 
mercados acionários, em especial 
nos EUA e na China. Apesar do 
aumento de liquidez, ainda há dú-
vidas sobre a consistência da recu-
peração econômica global.

De acordo com Leonardo Tre-
visan, economista e professor de 
Relações Internacionais da Escola 
Superior de Propaganda e Marke-
ting de São Paulo (ESPM-SP), essa 
recuperação econômica deverá ser 
desigual.

“As altas nas Bolsas têm gerado 
alguns debates no mercado sobre a 
natureza da aceleração econômica 
global. Há um claro descolamento 
entre o mercado acionário e desem-
penho da economia real. E uma de-
sigualdade na direção dos fluxos 
dessa liquidez. Os países que con-
centram cadeias produtivas de tec-
nologia mais avançada, em espe-
cial de tecnologia da informação, 
tendem a concentrar esses novos 
fluxos de capital rapidamente. Isso 
agrava cenários de desenvolvimen-
to desigual entre países com ciclos 
tecnológicos diferentes.”

Aprovada MP 
que facilita 
investimentos de 
bancos em dólar

Na sessão remota desta quarta-
-feira, senadores aprovaram o 
PLV 21/2020, que altera a tribu-
tação sobre a variação cambial de 
investimentos de bancos fora do 
país. O objetivo é reduzir efeitos 
da flutuação cambial dos últimos 
meses nos investimentos exter-
nos dessas instituições. A mudan-
ça reduz a necessidade de hedge 
(proteção), reduzindo os custos 
do setor financeiro.

O PLV é resultado da MP 
930/2020 e foi relatado pelo se-
nador Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE). Agora vai a sanção 
presidencial. Página 6

O comércio varejista nacional 
cresceu 13,9% em maio frente a 
abril, na série com ajuste sazonal 
(leva em contas as características 
de cada mês, como número de dias 
úteis). Apesar de ser a maior alta 
da série histórica da pesquisa do 
IBGE, não conseguiu recuperar o 
recuo recorde de 16,3% em abril.

A média móvel trimestral foi 
de retração de 2,6%. Na série sem 
ajuste sazonal, em relação a maio 
de 2019, o comércio varejista caiu 
7,2%. No acumulado do ano, o va-
rejo recuou 3,9%. Já o acumulado 
nos últimos 12 meses manteve-se 
estável.

No comércio varejista ampliado, 
que inclui “Veículos, motos, partes 
e peças” e “Material de constru-

ção”, o volume de vendas cresceu 
19,6% em relação a abril. A média 
móvel trimestral foi de queda de 
5,9%. Em relação a maio de 2019, 
o comércio varejista ampliado re-
cuou 14,9%. O acumulado no ano 
registra queda de 8,6%, contra re-
cuo de 6,9% no mês anterior. O 
acumulado nos últimos 12 meses 
foi de retração de 1%.

A alta em maio de 2020 ocorreu 
após dois meses de queda devido 
ao cenário de pandemia e isola-
mento social iniciado em março de 
2020. Porém, essa recuperação não 
foi suficiente para inverter o sinal 
nos demais indicadores. No ano, o 
ritmo de queda se intensificou, pas-
sando de -3,1% até abril para -3,9% 
até maio. Página 2

O Facebook excluiu 88 contas e 
páginas ligadas a assessores de dois 
deputados do PSL e dos filhos do 
presidente Jair Bolsonaro, Flávio 
e Eduardo. “A atividade incluiu a 
criação de pessoas fictícias fingin-
do ser repórteres, publicação de 
conteúdo e gerenciamento de pá-
ginas fingindo ser veículos de notí-
cias”, segundo o Facebook.

Os administradores tentavam 
ocultar suas identidades, mas a in-
vestigação encontrou ligação com 
a Família Bolsonaro e apoiadores. 
Os usuários lançavam mão de con-
tas duplicadas e contas falsas para 
evitar a aplicação de políticas da 
plataforma.

A plataforma removeu 35 contas, 
14 páginas, um grupo no Facebook 
e 38 contas no Instagram. Mais de 
2 milhões de pessoas seguiam uma 
ou mais dessas páginas. Não foram 
divulgadas as contas removidas.

As contas também teriam relações 
com funcionários dos deputados es-
taduais do PSL Alana Passos e An-
derson Moraes (RJ), além dos dois 
filhos do presidente. Todos negam 
ireegularidades e apontam censura.

A deputada federal Joice Hassel-
mann (PSL-SP), que apoiou Bolso-
naro e depois virou oposição ao clã, 
denunciando a existência do “gabine-
te de ódio” a serviço da família, afir-
mou em nota no Twitter: “Estão no 
relatório do DRFLab: 2 assessores de 
Eduardo Bolsonaro – Paulo E.Lopes 
(“um dos principais operadores de 
rede”) e Eduardo Guimarães; 1 as-
sessor especial da presidência da Re-
pública q está c/ @jairbolsonaro des-
de 2018 – Tércio Arnaud Thomaz.”

O Digital Forensic Research 
Lab (DRFLab), ligado ao Atlantic 
Council, especializado no combate 
à desinformação, analisou as inves-
tigações feitas pelo Facebook.

Com perda de mais de 70% do 
faturamento nos últimos 100 dias, 
devido ao fechamento ou restrições 
impostas pelo coronavírus, cerca 
de 50% dos bares e restaurantes do 
Rio de Janeiro dizem não ter recur-
sos para pagar os salários de julho 
e devem fazer demissões em seus 
quadros de funcionários.

É o que mostra uma pesquisa 
divulgada hoje pelo Sindicato de 
Bares e Restaurantes do Rio de Ja-
neiro (SindRio). A reabertura dos 
estabelecimentos, com restrições 
de horário e lotação, foi permiti-
da no último dia 2. A demora do 
Governo Bolsonaro em prorrogar 
o Benefício Emergencial (Bem) 
agrava o quadro.

Segundo o levantamento, 56,7% 
dos empresários disseram ter perdi-
do mais de 75% da receita nos úl-
timos meses e 24,2% dos entrevis-

tados tiveram redução entre 50% 
e 75%. Do total que respondeu à 
pesquisa, 61,9% já fizeram demis-
sões, sendo que 14,9% dos estabe-
lecimentos desligaram mais de 15 
empregados.

Sobre a necessidade de medidas 
emergenciais para ajudar o setor 
nesse momento de retomada dos 
negócios, 53,4% dos empresários 
responderam que é fundamental 
ter acesso ao crédito emergencial, 
enquanto 74,2% dos que buscaram 
novas linhas de crédito tiveram a 
proposta recusada. Apenas 17% 
conseguiram financiamento.

Do total, 56,7% disseram não 
ter certeza se conseguirão manter 
o estabelecimento aberto, 35% 
acreditam que conseguirão man-
ter o negócio, e 8,2% afirmaram 
ter certeza quanto ao fechamento 
definitivo.

Wilson Dias/ABr
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Ideias ocultas: democratizar e aplicar ensinamentos

A negra área portuária e a cultura carioca

A história nos mostra que 
os sistemas sociais, econô-
micos e políticos sofrem 
transformações. As oculta-
ções, premeditadas ou não, 
de ideias e princípios desem-
penham um papel importan-
te nos retrocessos que colo-
cam a sociedade humana na 
penumbra.

É o que testemunhamos 
atualmente no planeta e 
no Brasil. Um planeta que 
caminha para a desolação, 
uma onda de violência e 
corrupção, uma descrença 
no mundo político e judi-
ciário, uma indecente in-
justiça social, dentro de um 
sistema que cinicamente 
insistimos de chamar de de-
mocracia. A trágica pande-
mia da Covid-19, abalará o 
sistema econômico vigente 
e modificará nossos costu-

mes. Ela expõe as decisões 
equivocadas de governan-
tes que desprezam a ciência 
e que não têm competência 
para enfrentar crises.

Na história da humani-
dade tivemos grandes pen-
sadores que indicaram ca-
minhos para sairmos de um 
cenário de selvageria para 
conquistarmos um estágio 
de civilização plena. Esses 
seres iluminados, como o 
Sol, criaram o Humanismo, 
onde o ser humano é colo-
cado no centro das preo-
cupações sociais e intelec-
tuais. Podemos citar entre 
eles, Confúcio, Sócrates, 
Descartes, Spinoza, Voltai-
re, Rousseau, Kant, Hegel, 
Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Sartre e Hanna Arendt.

Muitos contribuíram 
através da literatura, entre 

eles, Miguel de Cervan-
tes, William Shakespeare 
e Luís de Camões. Apesar 
das mensagens de sabedo-
rias dos nossos antepas-
sados, eles são relembra-
dos somente em círculos 
intelectuais e acadêmicos 
restritos. É importante ti-
rar essas ideias de debaixo 
do tapete e democratizar e 
aplicar esses ensinamentos.

Certamente vamos supe-
rar as atuais crises, éticas, 
morais, políticas, da educa-
ção, da ciência e tecnologia, 
da saúde, econômicas e ou-
tras.

Para entender a identi-
dade brasileira e projetar 
nosso futuro vamos nos 
inspirar nas ideias de nos-
so saudoso Darcy Ribeiro. 
Em seu livro O processo 
civilizatório, publicado em 

1972, ele enfatizou a evo-
lução das sociedades hu-
manas procurando entender 
de forma coerente e lógica 
a história da humanidade. 
Em seu livro O povo bra-
sileiro, publicado em 1995, 
ele trata das matrizes cultu-
rais e dos mecanismos de 
formação étnica e cultural 
do povo brasileiro.

Nessas reflexões, ele nos 
remete às nossas origens, 
a história que como brasi-
leiros fomos construindo. 
Ele procurou entender os 
caminhos que percorremos 
que nos levaram a distân-
cias sociais tão profundas 
no processo de formação 
nacional. Nesse livro ele 
assim se expressa: “Faço 
política e faço ciência mo-
vido por razões éticas e por 
um fundo patriotismo.”

Ele denuncia o descaso 
dos setores retrógrados das 
classes dominantes pelo 
povo e pela nação. Ele de-
fende a reordenação social 
do país sem convulsão so-
cial, através de um refor-
mismo democrático. Mas, 
conhecendo o caráter da 
classe dominante brasilei-
ra, e ao contrário daqueles 
que temem a revolução, ele 
pensa também que essa mu-
dança pacífica “é muitíssimo 
improvável neste país em 
que uns poucos milhares de 
grandes proprietários podem 
açambarcar a maior parte de 
seu território, compelindo 
milhões de trabalhadores a 
se urbanizarem para viver 
a vida famélica das favelas, 
por força da manutenção de 
umas velhas leis”.

Os desafios são grandes. 

Ideias inspirativas não fal-
tam. Lembremos uma de 
Darcy: “Só há duas opções 
nesta vida: se resignar ou 
indignar. E eu não vou me 
resignar nunca”. Vamos to-
dos lutar pelas conquistas 
dos sonhos de Darcy e todos 
os humanistas. Cada um e 
cada uma deverá exercer um 
papel relevante e importan-
te para as transformações 
necessários para termos um 
Brasil e um Mundo melhor e 
mais justo.

q Isaac Roitman
Professor emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do 

CNPq, membro da Academia 
Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022-
2030 – O Brasil e o Mundo 

que Queremos.

A ocupação da atual área 
portuária no Rio de Janeiro, 
após a chegada das institui-
ções religiosas, se deu pela 
formação de chácaras, onde 
se exerceu uma agricultura 
de subsistência. Ali passou 
também a ocorrer a extra-
ção de pedras da pedreira 
do Morro da Conceição e, 
depois, das pedreiras de São 
Diogo e Providência. Mas, 
sem dúvida, a atividade por-
tuária, facilitada pela exis-
tência de enseadas, como o 
Saco da Gamboa, foi a ati-
vidade econômica que mais 
marcou a feição dos atuais 
bairros da Saúde, Gamboa e 
Santo Cristo.

A descoberta de ouro em 
Minas Gerais, no século 
XVIII, trouxe para a região 
a intensificação do infame 
comércio de escravos. Até 
então eles eram vendidos na 
antiga Rua Direita, atual Pri-
meiro de Março. Depois essa 
atividade se expandiu para a 
Freguesia de Santa Rita, que 
abarcava as atuais áreas da 
Saúde e Gamboa. Junto à 
Igreja de Santa Rita foi cria-
do um cemitério para afri-
canos recém-chegados, que 
muitas vezes logo morriam 
acometidos por doenças e 
desnutrição, o qual funcio-
nou entre 1722 e 1769.

Em 1769, o vice-rei Mar-
quês do Lavradio pôs fim a 
uma disputa dos traficantes 
de escravos contra a Câma-
ra, que havia proibido esse 
tipo de comércio nas áreas 
mais próximas do Paço. O 
mercado de escravos foi en-
tão transferido para a área do 
Valongo, que se transformou 
no principal ponto de entra-
da dos africanos escraviza-
dos.

Isso atraiu para a área 
a fabricação de objetos de 
ferro para prisão e castigo. 
O cemitério para africanos 
foi transferido da Igreja de 
Santa Rita para a atual Rua 
Pedro Ernesto, onde hoje se 
situa o Instituto dos Pretos 
Novos, tendo funcionado 
até as primeiras décadas do 
século XIX. Havia ainda ta-

bernas, onde se encontravam 
marinheiros e demais pesso-
as que viviam do tráfico ne-
greiro.

Em 1811, por ordem de D. 
João VI, a Intendência Geral 
de Polícia mandou construir 
um cais de pedra no Valon-
go, facilitando o tráfico de 
escravos. Foi também cons-
truído um hospital, o Lazare-
to dos Escravos na Enseada 
da Gamboa, para receber os 
que chegavam doentes, uma 
forma de minimizar as per-
das dos investimentos reali-
zados com a compra e trans-
porte daquelas pessoas.

A chegada de escravos no 
Rio de Janeiro continuou du-
rante o século XIX, já agora 
para suprir a lavoura cafeeira 
do Vale do Paraíba, a maio-
ria embarcada em Angola, 
de diferentes nações, ten-
do havido também aqueles 
chegados da Costa da Mina, 
atuais Gana, Togo, Benin e 
Nigéria. Mas muitos vinham 
do Nordeste, onde a lavou-
ra açucareira havia perdido 
dinamismo. As crescentes 
dificuldades impostas pelos 
ingleses ao tráfico negreiro 
a partir da África impulsio-
naram essa migração inter-
na no século XIX. Mesmo a 
área urbana do Rio de Janei-
ro perdeu população escrava 
para as regiões cafeeiras.

Na Saúde, a abertura dos 
portos brasileiros ao comér-
cio com as nações amigas 
da corte portuguesa gerou a 
criação de trapiches, depósi-
tos e novos cais. A partir de 
1830, a exportação do café 
passou a ser a força impul-
sionadora desse processo. 
Diversos proprietários de 
trapiches ou de empresas 
industriais solicitaram li-
cenças à Câmara Municipal 
para a construção ou a me-
lhoria de seus cais. Em 1855 
foi inaugurado o Mercado da 
Harmonia, que se localizava 
junto ao mar e a ele era liga-
do por um cais. Em 1888 o 
Moinho Fluminense solici-
tou licença para a construção 
de um cais defronte ao nú-
mero 172 da Rua da Saúde. 

A própria Câmara Municipal 
tinha um para passageiros na 
Prainha, atual Praça Mauá.

Em 1831, a assinatura da 
lei tornando ilegal o comér-
cio oceânico de escravos 
provocou o esvaziamento 
dos então chamados depó-
sitos de escravos da Rua do 
Valongo. Logo chegaram 
novas atividades industriais, 
como a fábrica de artefatos 
de vidro no Saco do Alferes 
em 1830 e um estaleiro na 
Prainha, em 1837. Instala-
ram-se na área companhias 
de navegação e, em 1842, a 
Câmara Municipal promo-
veu a urbanização de uma 
praça no Valongo.

No ano seguinte, ela foi 
remodelada para o desem-
barque da Imperatriz Teresa 
Cristina, recebendo um cais 
de pedras aparelhadas, que 
se sobrepôs às antigas pe-
dras por onde haviam pisa-
do os escravos em sua che-
gada ao Rio de Janeiro. O 
antigo Cais do Valongo só 
foi redescoberto em 2011, 
após escavações realizadas 
no local, propiciadas pelas 
obras de reurbanização da 
área portuária e pela cons-
trução de uma nova gale-
ria de águas pluviais. Essa 
cortou parcialmente os dois 
cais sobrepostos. Em 2017 o 
Sítio Arqueológico do Cais 
do Valongo foi reconhecido 
como Patrimônio Mundial 
pela Unesco.

Após a segunda metade 
do século XIX, surgiu a ne-
cessidade de um porto para 
a cidade, que fosse capaz de 
responder ao crescente volu-
me de cargas. Em 1852 teve 
início a construção da Doca 
da Alfândega, entre os Arse-
nais de Marinha e de Guerra. 
A pequena dimensão dessa 
doca levou o engenheiro An-
dré Rebouças, o primeiro en-
genheiro negro a se formar na 
Escola do Largo de São Fran-
cisco, a propor a construção 
das Docas Pedro II, ocupan-
do as enseadas da Saúde e da 
Gamboa, com cais sobre o 
mar, além de um ramal ferro-
viário que as servisse.

A falta de recursos e a 
oposição de grupos rivais 
impediram que o projeto de 
Rebouças fosse completado, 
tendo sido executado apenas 
um trecho entre as atuais 
ruas Argemiro Bulcão e Ba-
rão de Tefé, inaugurado em 
1871.

A demanda da atividade 
portuária por braços para a 
estiva atraiu retirantes fugi-
dos das secas do Nordeste, 
ex-soldados de Canudos, 
imigrantes europeus e ex-
-escravos, especialmente da 
Bahia, como descreve Ro-
berto Moura, no livro Tia 
Ciata e A Pequena África no 
Rio de Janeiro.

A Abolição engrossa o 
fluxo de baianos para o Rio 
de Janeiro, liberando os que 
se mantinham em Salvador 
em virtude de laços com 
escravos, fundando-se pra-
ticamente uma pequena di-
áspora baiana na capital do 
país, gente que terminaria 
por se identificar com a nova 
cidade onde nascem seus 
descendentes, e que, naque-
les tempos de transição, de-
sempenharia notável papel 
na reorganização do Rio de 
Janeiro popular, subalterno, 
em volta do cais e nas velhas 
casas no Centro.

Na Saúde, a Pedra do Sal 
tornou-se um ponto de en-
contro desses trabalhado-
res e de suas manifestações 
culturais. Baianos e cariocas 
se enfrentariam nas ruas da 
cidade usando a capoei-
ra como forma de luta. E a 
atividade portuária lhes per-
mitiu destacar-se em organi-
zações sindicais, como a So-
ciedade de Resistência dos 
Trabalhadores em Trapiches 
de Café, antes chamada de 
Companhia de Pretos.

A migração de trabalha-
dores europeus, assim como 
as migrações internas de ne-
gros libertos vindos de di-
versas partes do país, gerava 
uma crescente demanda por 
habitação, atendida por for-
mas precárias de moradia no 
centro da cidade e nos bair-
ros portuários.

Com a reforma Passos, 
a população mais pobre do 
Centro foi expulsa, aumen-
tando a ocupação dos mor-
ros da cidade, especialmente 
os mais próximos dali, como 
o da Providência, o de Santo 
Antônio e o de São Carlos, 
além do crescimento dos 
subúrbios. Nesses morros 
foram erguidas casas de pa-
redes de barro ou de chapas 
aproveitadas de latas, com 
chão de terra batida, sem 
saneamento ou energia elé-
trica, mas livres de aluguéis, 
ou pagando apenas valores 
baixos. Apesar de expulsos 
do coração da área central 
da cidade, a presença desses 
trabalhadores nas proximi-
dades era importante para 
atender às necessidades do 
comércio e dos serviços da-
quela área e das casas da 
Zona Sul.

Seja por preconceito ou 
por desconhecimento de 
como atender às expectati-
vas do comércio e da indús-
tria, eram poucas e difíceis 
as possibilidades de inser-
ção dos negros no mercado 
de trabalho formal. Eles se 
viram empurrados para as 
atividades de menor remu-
neração, como a fabricação 
e venda de doces e comidas, 
especialmente para as mu-
lheres, e o mercado ambu-
lante. Houve também os que 
entraram para a polícia e as 
Forças Armadas. E os que 
trabalharam como artistas 
em teatros e cabarés, ou no 
submundo da malandragem 
e da prostituição.

Outra opção de moradia 
popular na área central agora 
renovada eram os bolsões do 
tecido urbano mais antigo, 
como a Cidade Nova, que 
continuaram a atrair setores 
da classe trabalhadora e da 
população pobre da cidade, 
incluindo os baianos. Uma 
dessas áreas era a mítica 
Praça Onze, depois arrasada 
para a abertura da Avenida 
Presidente Vargas.

Na Cidade Nova e na 
Lapa iam surgindo gafieiras, 
cafés e teatros, onde os mú-

sicos que praticavam a fusão 
dos ritmos europeus com o 
batuque e os ritmos negros 
se apresentavam. Músicos 
esses que se encontravam 
nas inúmeras e longas fes-
tas, especialmente do grupo 
de baianos, como a Tia Cia-
ta. Ali o choro, o maxixe, e 
depois o samba, se desen-
volveram e conquistaram o 
restante da cidade e do país, 
tornando-se a face mais co-
nhecida da cultura popular 
brasileira.

A música de ex-escravos 
tornou-se um símbolo nacio-
nal, apesar de seus criadores 
terem seguido relegados a 
uma subalternidade social e 
econômica. Heitor dos Pra-
zeres denominou “Pequena 
África” a área que ia da Área 
Portuária à Praça Onze, tal a 
concentração de população 
negra e mulata e a riqueza 
cultural que ali florescia. A 
casa de Tia Ciata era um dos 
principais pontos de referên-
cia dessa nova geografia.

Também o carnaval come-
çou a ganhar sua feição atual 
por obra dos baianos instala-
dos na periferia do Centro. 
Eles trouxeram para o Rio 
as tradições dos ranchos do 
Dia de Reis, deslocando-os 
depois para o período do car-
naval. Assim, o entrudo co-
meçou a ganhar agremiações 
organizadas que desfilavam 
com suas músicas e evolu-
ções. E a Praça Onze foi o 
centro dessa transformação.

Toda essa movimentação 
e proximidade de negros e 
mestiços, baianos ou não, de 
pobres de todas as áreas, e de 
outros imigrantes europeus, 
cada vez mais numerosos 
na cidade, propiciou o sur-
gimento da cultura popular 
carioca, que tanto contribuiu 
para a cultura brasileira. For-
mava-se a alma daquilo que 
depois veio a ser conhecido 
como a Cidade Maravilhosa.

q Roberto Anderson 
Magalhães

Arquiteto e urbanista, é 
professor de Urbanismo na 

PUC-Rio.

Opinião
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O vírus de Guedes
Enquanto Bolsonaro chama atenção com a “gripez-

inha” e faz propaganda de remédio encalhado, o filho 01 
depõe discretamente no inquérito que, mais que “rachad-
inhas”, ameaça expor as perigosas ligações da família 
com a milícia, e o habeas corpus de Queiroz e esposa 
está para ser julgado.

Bolsonaro, o pai, tenta uma cartada para se livrar da 
sombra de mais de 65 mil mortos. Não que se acredite 
numa Covid fake, mas é fato a virada na forma como ele 
abordou a doença vazada para as TVs amigas: se há 2 
meses o Estadão teve que ir à justiça para obter o exame 
do presidente, agora é o próprio Jair que faz questão de 
divulgá-lo.

Segue o jogo, com poucos prestando atenção que o 
ministro Paulo Guedes, em impedimento, tenta marcar 
gols contra o Brasil – ou colocar granadas no bolso do 
inimigo, como ele se referiu naquela reunião de ministé-
rio que comandou em abril.

Redução de direitos trabalhistas, venda de nacos da 
Petrobras com lances que levaram até o presidente do 
Senado a reclamar do gol de mão, negociação de carteira 
do BB por 13% do valor, privatização da Eletrobras, dos 
Correios… A lista é grande. Pequena é a reação da socie-
dade, em especial os partidos políticos.

Arma na bandeja
Scott Tipton, deputado republicano pelo Colorado 

com cinco mandatos, apoiado por Donald Trump, perdeu 
a indicação de seu distrito para concorrer à reeleição este 
ano. Mas as notícias de que Trump está morto são um 
tanto exageradas.

Tipton foi derrotado pela novata Lauren Boebert, que 
fez campanha dizendo que ele defendia pouco o presi-
dente. Ela é dona do Shooter’s Grill, onde os garçons 
servem as mesas armados. Boebert disse que “acredita 
na liberdade pessoal, nos direitos dos cidadãos e na de-
fesa da Constituição dos Estados Unidos”, é contra as 
medidas de isolamento e abriu seu restaurante contrari-
ando as ordens.

Diversidade
Um grupo de juízas, advogadas, psicólogas, profes-

soras e personalidades se reuniu para confeccionar uma 
obra coletiva que pretende ser um guia das principais 
práticas organizacionais de diversidade e inclusão da 
América Latina. Sob a coordenação da advogada Fer-
nanda Perregil, o livro As práticas organizacionais de 
diversidade e inclusão: cenário da América Latina, traz 
artigos que tratam de temas como a participação da mul-
her no Judiciário e na política, o protagonismo da Justiça 
na conquista de direitos e o uso da inteligência artificial 
com foco na diversidade.

O livro está em processo de pré-lançamento no siste-
ma online e todas as vendas nesse período serão destina-
das à campanha “Integração Pandemia”, que tem como 
objetivo ajudar grupos vulneráveis e assistidos pelas 
ONGs cadastradas na campanha. No pré-lançamento, 
cada pessoa que doar R$ 65 para a campanha receberá 
um exemplar do livro. Para participar: catarse.me/pre_
lancamento_do_livro_fc74?ref=project_link

Ela estava certa
Empresa britânica iniciou a construção da maior bat-

eria de ar líquido do mundo, que armazenará eletricidade 
renovável. Isso mesmo: estocará vento (e sol), assunto 
que os ignorantes no tema utilizaram para ridicularizar 
Dilma.

Rápidas
A carioca GSPP promove duas lives em seu canal do 

YouTube sobre as propostas para melhorar o empreend-
edorismo na cidade, com os pré-candidatos a prefeito 
Fred Luz e Eduardo Paes. Serão nesta sexta-feira e na 
próxima, respectivamente, às 13h *** O Lima Feigelson 
Advogados integra o ranking 2020 da Leaders League 
– Brasil como escritório recomendado para Startups & 
Inovação, com os advogados Bruno Feigelson e Daniel 
Becker *** Neste sábado, às 22h, estreia o #Desafio-
Hitchcock, peça de teatro online e ao vivo, com direção-
geral de André Warwar. Inspirada no texto “ROPE”, de 
Patrick Hamilton, tem roteiro adaptado por Alexandre 
Pontara. Detalhes em bit.ly/3e5BZBM *** O CAMP 
Mangueira recebe Bruno Duarte, especialista em RH, 
para live no instagram, @campmangueira, na próxima 
terça-feira (14), às 13h. A conversa será sobre como con-
seguir o primeiro emprego *** A quarta edição da série 
Pandemia e Sociedade discutirá o tema “Os Desafios dos 
Municípios advindos da Pandemia”, com transmissão no 
canal do YouTube da Fundação Joaquim Nabuco nesta 
sexta-feira *** No sábado, às 16h, o grupo de ativistas 
sociais A Liga conversa com o jornalista e ex-deputado 
federal Fernando Gabeira no Facebook @aligario2020

SÃO JOÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ 18.314.074/0001-68 - NIRE 33.3.0033414-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 
DE JUNHO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16:30 horas 
do dia 16 de junho de 2020, na sede social da Companhia, cidade e estado 
do Rio de Janeiro, na Praça XV de Novembro, nº 20, sala 601, SUP. R. do 
Mercado, 12, Centro, CEP 20010-010. PRESENÇA: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispen-
sada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do 
Artigo 124 da Lei 6404/76, conforme alterada. MESA: Assumiu a presidên-
cia dos trabalhos, na forma do artigo 8º do Estatuto Social, o Sr. Marco 
Antônio Resende Faria, que convidou a mim, Bárbara da Cunha Xavier, 
para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Alteração dos jornais para publicações 
legais da Companhia. DELIBERAÇÕES: Em razão da mudança da sede 
da Companhia, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
14 de fevereiro de 2020, e em atendimento ao disposto no §3º do artigo 
289 da Lei 6404/76, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar 
que as publicações legais da Companhia passem a ser realizadas no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil. ENCER-
RAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os traba-
lhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende 
Faria, Presidente. Srta. Bárbara da Cunha Xavier, Secretária. Acionistas: 
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende 
Faria. Confere com o original, lavrado em livro próprio. Bárbara da Cunha 
Xavier - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifi-
co o arquivamento em 07/07/2020 sob o nº 00003892936. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

SÃO PEDRO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ 18.707.010/0001-27 NIRE 33.3.0033396-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE 
JUNHO DE 2020. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:00 horas do dia 16 
de junho de 2020, na sede social da Companhia, na cidade e estado do Rio de 
Janeiro, na Praça XV de Novembro, n° 20, sala 601, SUP. R. do Mercado, 12, 
Centro, CEP 20010-010. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de 
editais, em conformidade com o disposto no §4° do Artigo 124 da Lei 6404/76, 
conforme alterada. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma 
do artigo 8º do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio Resende Faria, que 
convidou a mim, Srta. Bárbara da Cunha Xavier, para secretariá-lo. ORDEM 
DO DIA: Alteração dos jornais para publicações legais da Companhia. 
DELIBERAÇÕES: Em razão da mudança da Sede da Companhia, aprovada 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de fevereiro de 2020, 
e em atendimento ao disposto no §3° do artigo 289 da Lei 6404/76, os 
acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar que as publicações legais 
da Companhia passem a ser realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos. Em seguida, lavrou-se 
a presente ata, que depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos. 
Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria, Presidente. Srta. Bárbara 
da Cunha Xavier, Secretária. Acionistas: Transmissora Aliança de Energia 
Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria. Confere com a original, lavrada 
em livro próprio. Bárbara da Cunha Xavier – Secretária. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 07/07/2020 sob o nº 
00003892534. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Brasil não tributa renda de quem  
ganha mais e aumenta a desigualdade

O Brasil tributa em exces-
so o consumo e menos do que 
deveria a renda, preservando 
aqueles que ganham mais e 
prejudicando quem recebe 
menos, indo na contramão 
mundial. Dessa forma, há 
relação direta entre políticas 
de Estado e desigualdade so-
cial e econômica, apontam 
os pesquisadores Grazielle 
David e Eduardo Fagnani, 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Eles 
participaram nessa terça-fei-
ra da conferência promovida 
pela Escola Dieese de Ciên-
cias do Trabalho.

Os pesquisadores afirmam 
que, além das propostas de 
emenda à Constituição (PEC) 
45 e 110, em tramitação na 
Câmara e no Senado, res-
pectivamente, há um projeto 
de viés progressista no par-
lamento. Porém, observam 
que a mídia tradicional de-
dica pouco espaço ao tema. 
“Hoje, tributamos muito con-
sumo e pouco patrimônio e 
renda. Você tem de inverter. 
É a questão central”, afirma 
Fagnani. O professor e pes-
quisador também organizou 
o estudo intitulado “Reforma 
Tributária Necessária: diag-
nóstico e premissas”, que 
resultou em dois livros. Com 
outros 40 especialistas, ele 
também ajudou a construir, 
durante anos, a emenda subs-

titutiva à PEC 45, que ganhou 
o número 178.

“De tudo que é arrecada-
do no Brasil, metade vem do 
consumo. Nos Estados Uni-
dos, são 17%, na Alemanha, 
27%. A média da Organiza-
ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) é de 32%, e nós 
50%”, explica Fagnani. “Por 
outro lado, tributamos muito 
pouco a renda. Nos Estados 
Unidos, 49% do que é arre-
cadado vem da tributação da 
renda”, acrescenta.

Esse percentual chega 
a 63% na Dinamarca, diz 
ainda o pesquisador. Nos 
países da OCDE, a média é 
de 34%. No Brasil, cai para 
18%. O exemplo que ele 
cita é simples: ao comprar 
uma geladeira, por exem-
plo, quem ganha menos paga 
proporcionalmente muito 
mais imposto. “Isso está em 
desacordo com o princípio 
da isonomia. É inconstitu-
cional.”

O economista afirma que 
a maior parte das medidas 
propostas na emenda atinge 
0,4% da população. “Tecni-
camente, é possível ampliar 
a tributação da renda e do 
patrimônio em R$ 350 bi-
lhões. Com isso, nosso sis-
tema chegaria mais próximo 
da meta da OCDE. No caso 
do financiamento da seguri-

dade social, nós extinguimos 
contribuições que incidem 
sobre o consumo, mas cria-
mos contribuições que inci-
dem sobre a renda e o patri-
mônio.”

Sobre o Imposto de Renda 
da Pessoa Física, por exem-
plo, a proposta seria aumentar 
o número de faixas de quatro 
para sete. A alíquota mais 
alta seria de 45%. Haveria 
isenção para quem recebe até 
três salários mínimos – em 
valores atuais, seria o equiva-
lente a R$ 3.135. Hoje, quem 
ganha R$ 1.903,99 já paga 
Imposto de Renda.

Grazielle explica que a 
tabela não é corrigida desde 
2015. E Fagnani acrescenta 
que isentar até a faixa de três 
mínimos significa, basica-
mente, restabelecer essa cor-

reção. A medida faz parte do 
que ele chama de “tributação 
solidária, para reconstrução 
do país”.

A função distributiva da 
tributação aparece pouco no 
debate, diz Grazielle, que é 
também assessora da Red 
de Justicia Fiscal de Ameri-
ca Latina e Caribe, além de 
produtora do podcast É da 
sua conta. Isso significa que 
as políticas fiscal e tributária 
devem ajudar a reduzir desi-
gualdades. Isso se faz redu-
zindo a tributação sobre o 
consumo. Além disso, o gas-
to público é também, por si, 
um redutor de desigualdade, 
aponta a pesquisadora. “O 
que reduz desigualdade no 
Brasil são gastos sociais, são 
as transferências sociais”, 
reforça Fagnani.

Auxílio elevou padrão de vida em 23 milhões de lares
O auxílio emergencial de 

R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras), em três meses de 
vigência, elevou o padrão de 
vida em mais de 23 milhões 
de lares brasileiros, revelou 
relatório divulgado, nesta 
quarta-feira, pela Secretaria 
de Política Econômica do 
Ministério da Economia. Nos 
domicílios mais pobres, mais 
de 93% da renda vem do be-
nefício social. Importante 

lembrar que o governo Bol-
sonaro queria dar apenas R$ 
200 de auxílio emergencial.

A secretaria publicou nota 
informativa em que usa da-
dos da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD – Covid-19) para 
analisar a abrangência, a fo-
calização e o efeito sobre a 
distribuição de renda do au-
xílio emergencial.

De acordo com o texto, a 

medida conseguiu atender aos 
objetivos ao se concentrar nos 
trabalhadores informais e nos 
indivíduos, tanto os que estão 
sem ocupação como fora da 
força de trabalho, em especial, 
nas faixas mais baixas da dis-
tribuição de renda.

De acordo com a análise, 
a medida é fortemente con-
centrada nos 30% mais po-
bres da população brasileira, 
apesar de denúncias apuradas 

pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) de que pesso-
as que não teriam direito ao 
auxílio recebem o benefício. 
Nos cerca de 23 milhões de 
domicílios com elevação do 
padrão de vida, informou o 
relatório, o auxílio emergen-
cial permitiu que os morado-
res saíssem do nível habitual 
de renda a padrões que su-
peram os limites de extrema 
pobreza e de pobreza.

Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, é preso por sonegação
Policiais civis, auditores-

fiscais da Receita e três pro-
motores de Justiça de Minas 
Gerais saíram às ruas de qua-
tro cidades mineiras e de São 
Paulo nas primeiras horas da 
manhã desta quarta-feira para 
cumprir três mandados judi-
ciais de prisão e 14 manda-
dos de busca e apreensão ex-
pedidos contra empresários 
investigados por sonegação 
fiscal e lavagem de dinheiro.

Entre os principais alvos 
da investigação está o funda-
dor da rede varejista Ricardo 
Eletro, Ricardo Nunes, detido 
em São Paulo. A filha mais 
velha do empresário, Laura 
Nunes, e um irmão também 

são alvo da Operação Direto 
com o Dono. Um segurança 
que tentou impedir a ação po-
licial também foi detido pelo 
crime de desobediência.

Segundo o Ministério 
Público de Minas Gerais 
(MP-MG), os investigados 
são suspeitos de sonegar, ao 
longo de mais de cinco anos, 
cerca de R$ 400 milhões em 
impostos estaduais, como o 
ICMS. De acordo com pro-
motores que participam da 
operação conjunta, além dos 
valores sonegados aos cofres 
públicos mineiros, a Ricardo 
Eletro tem “dívidas vultosas 
em praticamente todos os es-
tados onde possui filiais”.

De acordo com o Ministé-
rio Público, “o inquérito cor-
re sob sigilo, mas as provas 
já colhidas denotam a par-
ticipação efetiva deste alvo 
na administração da empre-
sa. Há inúmeros indícios de 
que esta administração fática 
ainda é realizada pelo alvo 
principal da operação”.

Expedidos pela Vara de 
Inquéritos de Contagem, 
os mandados de prisão e 
de busca e apreensão estão 
sendo cumpridos em Belo 
Horizonte, Contagem, Nova 
Lima, em Minas Gerais, e 
nas cidades de São Paulo e 
Santo André (SP).

A fim de garantir o res-

sarcimento dos prejuízos aos 
cofres mineiros, a Justiça 
também determinou o se-
questro ao equivalente a R$ 
60 milhões em bens imóveis 
atribuídos a Ricardo Nunes 
- ainda que muitos deles, 
segundo os promotores res-
ponsáveis pelo caso, este-
jam registrados em nome de 
parentes do empresário. De 
acordo com o Ministério Pú-
blico, a medida é necessária 
pois a Ricardo Eletro encon-
tra-se em situação de recu-
peração extrajudicial, “sem 
condições de arcar com suas 
dívidas, já tendo fechado di-
versas unidades e demitido 
dezenas de trabalhadores”.

Inflação inicia julho  
com avanço para 0,50%

O IPC-S de 7 de julho de 
2020 subiu 0,50%, ficando 
0,14 ponto percentual (p.p) 
acima da taxa registrada na 
última divulgação. Nesta apu-
ração, sete das oito classes de 
despesa componentes do índi-
ce registraram acréscimo em 
suas taxas de variação. A maior 
contribuição partiu do grupo 

educação, leitura e recreação 
(-0,40% para 0,08%). Nesta 
classe de despesa, cabe men-
cionar o comportamento do 
item passagem aérea, cuja taxa 
passou de 1,37% para 9,93%. 

Retorno à produção 
anima indústria

Segundo a Pesquisa In-
dustrial Mensal (PIM) Re-

gional, do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em maio, a indús-
tria cresceu em 12 dos 15 
locais pesquisados. 

As taxas foram positivas 
na comparação com abril, na 
série com ajuste sazonal. Os 
percentuais mais elevados 
foram no Paraná (24,1%), 
em Pernambuco (20,5%) e 
no Amazonas (17,3%). A 
alta foi registrada também 

na região Nordeste (12,7%) 
e nos estados do Rio Grande 
do Sul (13,3%), São Paulo 
(10,6%) e Bahia (7,6%), to-
dos com elevação acima da 
média nacional (7%). 

Embora tenham conse-
guido taxas positivas Minas 
Gerais (6,3%), Santa Cata-
rina (5,4%), Rio de Janeiro 
(5,2%), Mato Grosso (4,4%) 
e Goiás (3%), ficaram abai-
xo da média nacional. 
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Arrecadação do setor atacadista do  
Rio pode aumentar em R$100 milhões

Caso o Projeto de Lei 
2.772/20, que cria um regime 
diferenciado de tributação 
para esse setor seja aprova-
do, o setor atacadista do Es-
tado do Rio pode aumentar a 
arrecadação em R$ 100 mi-
lhões. Essa é a estimativa da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz). A informação 
foi divulgada pelo represen-
tante da Sefaz, Rogério Dias 
Corrêa, durante audiência 
pública conjunta das Comis-
sões de Economia, Indústria 
e Comércio e de Tributação 
da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj), realizada por 
meio de videoconferência 
nesta quarta-feira.

O texto, de autoria do 
Executivo, propõe que as 
alíquotas de ICMS que en-
volvam operações internas 
por estabelecimentos ataca-
distas sejam de 7% nos pro-
dutos que compõem a ces-
ta básica e de 12% para os 
demais produtos. A norma 
também garante dois tipos 
de incentivos fiscais - crédi-
to presumido nas operações 
de saídas interestaduais, de 
modo que a carga tributá-
ria efetiva seja de 1,1%, 
vedado o aproveitamento 
de outros créditos, além 
do diferimento de ICMS, 
ou seja, a postergação do 
recolhimento do imposto 

para tributação no destino 
em que forem exploradas as 
atividades econômicas, nas 
operações de importações 
de mercadorias.

Segundo Rogério Côrrea, 
o Rio tem perdido empre-
sas atacadistas desde 2014, 
principalmente por conta da 
concorrência com o Espírito 
Santo, onde um regime tri-
butário semelhante já existe.

- Se aprovarmos esse regi-
me diferenciado, poderemos 
chegar ao valor potencial de 
ganho máximo, na ordem 
dos R$ 100 milhões, em de-
corrência da continuidade da 
situação atual da atividade 
econômica. Se não houver 
uma reação vamos perder 
cada vez mais espaço. Mui-
tas empresas estão saindo do 
Rio e o Espírito Santo está 
aumentando muito o núme-
ro de contratações no setor. 
Eles já tem mais de 50 mil 
empregos diretos e indiretos 
na área. Eles se tornaram es-
pecializados nesse comércio 
interestadual. A ideia desse 
incentivo é dar competitivi-
dade ao nosso setor ataca-
dista. Se não conseguirmos 
combater isso nós seremos 
dizimados -, completou Ro-
gério Côrrea.

Após explicações da Se-
faz, o presidente da Comis-
são de Economia da Casa, 

deputado Renan Ferreirinha 
(PSB), se mostrou satisfeito 
com o possível aumento na 
arrecadação no estado. “No-
tamos que o incentivo vai 
gerar emprego e renda para 
o Rio sem prejudicar a in-
dústria e os cofres públicos, 
e isso é muito importante”, 
ressaltou o parlamentar.

Contraponto

Segundo o ranking da 
Associação Brasileira de 
Atacados e Distribuidores, 
realizado em 2019, o Rio de 
Janeiro arrecadou R$ 4 bi-
lhões com o setor no último 
ano, ficando a frente do Es-
tado do Espírito Santo, que 
arrecadou R$ 2 bilhões. Já 
Minas Gerais e São Paulo 
lideram o ranking com R$ 
16 bilhões e R$ 12 bilhões 

de arrecadação, respectiva-
mente. Os números foram 
usados pelo vice-presiden-
te do Conselho Tributário 
da Firjan, Antonio Carlos 
Cordeiro, para questionar a 
Sefaz na reunião.

“Gostaria de saber da Fa-
zenda porque estamos nos 
espelhando no regime ado-
tado no Estado do Espírito 
Santo, já que eles arrecadam 
menos do que nós. Outro 
ponto a ser avaliado é de que 
forma esse regime diferen-
ciado vai beneficiar o setor 
atacadista em detrimento do 
setor industrial. Precisamos 
pensar em um caminho que 
seja pró indústria e pró ata-
cado. Sabemos que temos 
que colocar o Rio na regra 
do jogo e essa mudança é 
extremamente necessária, 
mas esse ponto precisa ser 

CNC: retração no volume de 
vendas no varejo será de 9,2% 

A Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens 
Serviços e Turismo (CNC) 
revisou de 10,1% para 
9,2% a previsão de retração 
no volume das vendas no 
varejo ampliado para este 
ano. No varejo restrito, que 
exclui os ramos automoti-
vo e de materiais de cons-
trução, a projeção de queda 
também diminuiu de 8,7% 
para 6,3%. 

As estimativas foram 
calculadas com base nos 
dados positivos da Pes-
quisa Mensal de Comércio 
(PMC), divulgada nesta 
quarta-feira pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), que 
indicou crescimento de 
13,9% no volume de ven-
das no comércio varejis-
ta nacional, em maio, na 
comparação com abril. A 
alta foi registrada após dois 
meses de queda em conse-
quência dos efeitos da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19).

Em 16 de junho, a CNC 
tinha anunciado retração 
de 10,1% no volume das 
vendas no varejo ampliado 
este ano. No varejo restrito, 
havia projeção de queda de 
8,7%. As estimativas tam-
bém levavam em conside-
ração os dados da Pesquisa 
Mensal de Comércio, mas 
eram referentes a PMC de 
abril.

Ao comentar as previ-
sões de abril, o presidente 
da CNC, José Roberto Tra-
dos, disse que em ambos 
os casos “a crise sem pre-
cedentes imposta à ativi-
dade econômica, na histó-
ria recente”, deveria levar 
o setor a registrar a maior 
queda anual desde os anos 
2000. Sem os efeitos da 
pandemia, a previsão da 
CNC divulgada em feve-
reiro com base em dados 
de dezembro de 2019 era 
de crescimento de 5,3% 
para o setor neste ano.

Na revisão apresentada 
nesta quarta, a entidade 

indicou que a queda do 
isolamento social e as es-
tratégias de e-commerce 
ajudaram o varejo a repor 
parte das perdas impostas 
pela covid-19, até o mo-
mento. A expectativa é 
que o setor também avan-
ce em junho, com o início 
da flexibilização das me-
didas restritivas de distan-
ciamento social. 

Segundo o presidente 
da CNC, o comércio mos-
tra sinais de recuperação, 
“após chegar ao fundo do 
poço”. Ainda assim, esti-
mou que a recuperação do 
setor ainda depende dos 
impactos da crise em al-
guns pontos como o mer-
cado de trabalho.

“Mantida a tendência 
gradual de abertura dos es-
tabelecimentos comerciais, 
o setor deverá apresentar 
perdas menos acentua-
das nos próximos meses. 
Contudo, mesmo em um 
cenário mais próximo à 
normalidade operacional, 
a recuperação da atividade 
comercial ainda dependerá 
dos impactos da crise sobre 
variáveis condicionantes 
do consumo, como o mer-
cado de trabalho, a oferta 
e a demanda de crédito e o 
nível de confiança dos con-
sumidores”, observou.

Na visão da CNC, em-
bora o varejo tenha regis-
trado elevação de 13,9% 
em relação, a abril, a alta 
foi insuficiente para o se-
tor recuperar as perdas de 
março de 2,8%, e de abril, 
de 16,3%, que refletiram 
diretamente nos efeitos da 
pandemia sobre o consu-
mo.

Perdas

Desde o início da pan-
demia do novo coronaví-
rus, em março, até o fim 
de junho, os prejuízos do 
setor com a crise, segundo 
a CNC, atingiram R$ 240,8 
bilhões. O economista da 
CNC responsável pelo es-

tudo, Fabio Bentes, disse 
que as perdas do setor atin-
giram o pico em abril e a 
partir desse momento têm 
sido menores. 

“As perdas mensais de 
faturamento em relação 
ao período anterior ao 
surto da doença se apro-
ximaram de R$ 40 bilhões 
em março, atingindo, ra-
pidamente, um pico de 
R$ 77,4 bilhões em abril. 
Desde então, o setor se-
gue apresentando perdas 
menos intensas”, disse.

A CNC destacou que um 
levantamento da Receita 
Federal indicou que o volu-
me de vendas no comércio 
eletrônico tem evoluído de 
forma acelerada nos últi-
mos meses, e esse é um dos 
fatores da evolução regis-
trada no comércio depois 
de maio. Na comparação 
de maio de 2020 com igual 
mês do ano passado, houve 
alta de 39%, mas na relação 
de junho com igual mês em 
2019, o aumento real ficou 
em 72%.

O economista ressaltou 
também que o número de 
notas fiscais eletrônicas 
que, em fevereiro deste 
ano, tinha média diária de 
aproximadamente 650 mil 
emissões, subiu para 1,26 
milhão de operações no 
último mês. “Em junho de 
2019, foram emitidas 520 
mil notas diárias, registran-
do, portanto, um avanço de 
142% no comparativo anu-
al”, disse.

Pelos cálculos da CNC, 
o início das flexibilizações 
em diversas regiões do país 
reduziu em R$ 13,3 bilhões 
os prejuízos do comércio 
em junho. A entidade ava-
liou que se a queda no ín-
dice de isolamento social 
mantivesse o ritmo mais 
lento dos últimos meses, as 
perdas do varejo chegariam 
a R$ 67,9 bilhões, no mês 
passado. Com a redução 
das medidas restritivas, o 
volume caiu para R$ 54,6 
bilhões.

XVRioHarpFestival
RIODEJANEIRO - BRASIL

CONCERTOSONLINE

Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura apresentam
Eletrobras apresenta e patrocina

Produção Patrocínio Realização

considerado”, alegou Anto-
nio Carlos.

Em resposta, Rogério 
Côrrea explicou que Minas 
Gerais e São Paulo têm um 
consumo interno grande, por 
isso a receita e o faturamen-
to nesses estados é muito 
maior. “Já o Estado do Espí-
rito Santo nos afeta mais por 
ter um faturamento, prepon-
derantemente, destinado às 
operações interestaduais e, 
com isso, serem os nossos 
concorrentes diretos. Minas 
e São Paulo aproveitam do 
seu próprio mercado consu-
midor”, justificou.

Rogério Côrrea também 
explicou que a norma não 
fere o Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF), já que a 
Lei Complementar Federal 
160/17 e o Convênio ICMS 
190/17 determinam que os 
estados que aderirem ao 
RRF podem copiar os regi-
mes tributários de seus esta-
dos vizinhos, evitando assim 
a guerra fiscal. Neste caso, a 
Fazenda explica que a pro-
posta segue os termos das 
Leis 7.000/01 e 10.568/16 
do Estado do Espírito Santo. 
Este regime valerá por cinco 
anos, conforme determina a 
legislação federal.

O presidente da Comis-
são de Tributação, deputado 
Luiz Paulo (PSDB), também 
questionou a Fazenda quan-

to a legalidade do convênio. 
Em resposta, Rogério Côrrea 
afirmou que a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE/RJ), 
deu o parecer pela consti-
tucionalidade do convênio. 
“Saímos daqui mais enrique-
cidos e o debate agora precisa 
avançar. Gostaria de lembrar 
a Secretaria que solicitamos 
o envio a esta Casa de três 
documentos. O primeiro é a 
cópia do processo da PGE, a 
simulação do impacto dessa 
medida na receita do Estado 
e, por fim, que a Sefaz nos re-
torne com o que ficou defini-
do na reunião com o Ministé-
rio Público que será realizada 
nesta quinta-feira”, afirmou 
Luiz Paulo.

O parlamentar destacou, 
ainda, a importância da au-
diência: “pudemos debater 
um substitutivo ao projeto 
de lei que trata de um regi-
me especial para atacadistas 
e distribuidores colando na 
legislação do Rio de Janei-
ro o mesmo benefício fiscal 
que tem no Espírito Santo, 
que pratica uma concorrên-
cia predatória contra o Rio. 
Acreditamos, pelos cálcu-
los da Secretaria Estadual 
de Fazenda, que pararemos 
de perder ICMS, o que vem 
acontecendo desde 2014, 
e poderemos reverter essa 
situação, gerando mais em-
prego e renda no estado”.
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Seguro pós-pandemia
Promover a 
proteção olhando 
as oportunidades 
na crise

A Covid-19 afeta a econo-
mia como um todo, mas tem 
efeitos específicos em cada 
segmento. Na sequência da 
série do MONITOR MER-
CANTIL sobre experiências 
durante a quarentena e pers-
pectivas para o pós pande-
mia, trazemos a visão da S

saúde, uma das áreas mais 
afetadas, e dos negócios de 
seguros em geral.

De acordo com o CEO da 
D’Or Consultoria, corretora 
especializada em benefícios, 
Bruno Iannuzzi, o atual ce-
nário foi responsável por 
acelerar processos que já 
estavam em curso na Saúde. 
“A telemedicina é um exem-
plo de solução que não é de 
hoje, apenas precisou ser 
implantada mais rapidamen-
te. Estamos confirmando 
tudo o que o setor via como 
tendências que vinham para 
ficar”, afirma. 

Ele indica, entretanto, 
que outras questões ligadas 
à saúde não devem ser dei-
xadas de lado. “Há gestantes 
que não estão fazendo o pré-
natal, devidamente, há hi-
pertensos que não podem fa-
zer o seu acompanhamento 
de sempre. Tivemos diversas 
ações voltadas também para 
esse lado, preenchendo mui-
tos gaps”, conta Iannuzzi, 
destacando ainda a impor-
tância da saúde mental em 
um momento tão delicado.

Dentro de casa

O CEO explica que a 
primeira iniciativa da D’Or 
Consultoria foi a criação do 
Programa Cuid@r, para os 
seus mais de 700 colabora-
dores. “Não é hora de se pre-
ocupar apenas com resultado 
financeiro, e sim com como 
atender a todos os públicos 
com soluções assistenciais, 
começando sempre dentro 
de casa”, diz. Resumida-
mente, a plataforma Cuid@r 

Bruno Iannuzzi: ‘Estamos confirmando tudo o que  
o setor via como tendências que vinham para ficar’

integra todas as etapas do 
atendimento para identificar 
sintomas de Covid-19, nível 
de complexidade de cada 
caso e encaminhamento mé-
dico, tudo isso sem precisar 
sair de casa. 

Uma vez que se mostrou 
eficiente, a solução foi levada 
para a carteira de clientes da 
empresa, que conta com cerca 
de dois milhões de usuários, e 
até mesmo para empresas que 
ainda não são clientes. 

Além disso, nessa nova 
fase em que algumas em-
presas estão retornando ao 
trabalho presencial, a D’Or 
Consultoria tem participado 
em diversas frentes, desde o 
auxílio com orientações até 
a viabilização de testes, ga-
rantidas pelo know how do 
Grupo Rede D’Or São Luiz, 
maior rede de hospitais pri-
vados do Brasil, da qual a 
corretora faz parte. “Con-
seguimos uma entrega de 
qualidade para os clientes, 
para que eles possam, assim 
como nós, cuidar dos seus 
colaboradores. A pior coisa 
nesse momento seria deixar 
essas pessoas desassistidas”, 
avalia o CEO.

Combate ao coronavírus

No âmbito social, ele se 

orgulha das contribuições 
do grupo, que investiu R$ 
170 milhões em iniciativas 
de combate ao coronavírus, 
como a construção de dois 
hospitais de campanha, 
uma ala de UTI cedida ao 
governo de Pernambuco, 
aumento de capacidade de 
cinco hospitais e 16 ações 
de doação de equipamen-
tos, recursos financeiros e 
materiais médicos para ati-
vação de leitos em todo o 
país. No total, foram 1.127 
leitos a mais. Além disso, 
em apenas dois meses, a 
Rede ampliou a capacida-
de de 4.200 para 16.800 
pacientes, gerando 6.762 
empregos.

Hoje, a Rede opera com 
50 hospitais, sendo 49 
próprios e um sob gestão, 
possui 7 mil leitos ope-
racionais e tem planos de 
chegar a 11 mil leitos até 
2022. São, ao todo, 51,1 
mil colaboradores e 87 mil 
médicos credenciados, que 
realizaram cerca de 1,2 mi-
lhão de atendimentos de 
emergência, 254 mil cirur-
gias, 32 mil partos e 383 
mil internações nos últimos 
12 meses, além de 9,6 mil 
cirurgias robóticas desde o 
início do serviço, há cinco 
anos.

Gestão de Riscos ganha destaque
Parcerias mais 
sólidas, tecnologia 
e home-office 
permanecem  
em cena

No âmbito dos negócios 
de seguros em geral, a Risk 
Manager da Essor Seguros, 
Elvira Lanzillotta, acredi-
ta que a pandemia afetará a 
gestão de riscos das empre-
sas, uma vez que a probabi-
lidade de que eventos dessa 
natureza se repitam aumenta 
significativamente. 

“É importante enxergar-
mos que a pandemia, apesar 
de seus impactos negati-
vos, nos traz grandes lições. 
Cabe a nós aproveitarmos 
esse momento para reflexão 
e aprendizado, para que pos-
samos sair mais fortalecidos 
e preparados para o futuro”, 
ela reflete.

Plataformas

Falando sobre as possibi-
lidades de novos produtos, 
Elvira afirma que a priorida-
de de otimizar a experiência 
do cliente, facilitando a aqui-
sição dos produtos por meio 
de plataformas digitais sim-
ples e ágeis, se torna ainda 
mais latente na companhia. 

“Toda crise motiva a bus-
ca de novas soluções e im-
pulsiona a inovação, que é 
o DNA da Essor. Estamos 
atentos às necessidades 
do mercado e em busca de 
oportunidades, seja por meio 
de produtos diferenciados, 
novas parcerias ou novas 
formas de ofertar os produ-
tos. Estamos sempre pron-
tos a ouvir e avaliar novas 
ideias”, garante. 

A executiva conta que, 
por pertencer à Scor, sólido 
grupo ressegurador presente 
em 160 países, a seguradora 
tem acesso à experiência e 
ao conhecimento de diversos 
especialistas no mundo todo 
para os estudos de novos 
negócios, sempre aliados a 

Elvira Lanzillotta: ‘É importante enxergarmos  
que a pandemia, apesar de seus impactos negativos,  

nos traz grandes lições’

uma gestão de riscos efetiva.
No entendo, faz questão 

de ressaltar que, para que 
essa importante bagagem 
seja efetiva e tenha se manti-
do assim – e até se fortaleci-
do - durante esse período de 
adversidade, a resiliência da 
equipe foi um dos principais 
fatores de sucesso. “Apren-
demos que quando existe 
união e engajamento de to-
dos, qualquer barreira pode 
ser rompida”, comemora.

Parcerias

Além disso, a Essor se 
aproximou ainda mais de 
seus clientes e corretores, 
com envolvimento de suas 
parcerias, para melhor enten-
der e atender às necessidades 
nesse momento de crise. Isso 
permitiu coletar informações 
importantes para a adoção de 
estratégias para manutenção 
de seus clientes. “Disponi-
bilizamos também em nosso 
Portal do Corretor um novo 
canal de comunicação, a fer-
ramenta de chat, que dá ao 
corretor a agilidade neces-

sária para atender de forma 
mais eficiente seus clientes”, 
exemplifica Elvira. 

Com base nessa experi-
ência tão positiva, a Essor 
pretende adotar a política de 
home office mesmo após a 
pandemia, de forma a ofe-
recer qualidade de vida aos 
seus funcionários e, ao mes-
mo tempo, otimizar os recur-
sos de infraestrutura da segu-
radora. “Os critérios para a 
política de home office ainda 
estão sendo estudados”, pon-
tua a Risk Manager.

Outro legado deixado se-
rão as tecnologias utilizadas 
para viabilizar esse modelo 
de trabalho. “Já existem me-
lhorias em andamento para 
otimização do uso do am-
biente remoto e a tendência 
natural é que, à medida em 
que as tecnologias evoluam, 
novas ferramentas sejam 
implementadas. A constante 
ação da TI é essencial tam-
bém para a efetiva gestão 
dos riscos ligados à segu-
rança da informação, que se 
tornam ainda maiores nesse 
novo contexto”, conclui.

O futuro dos negócios será físico e digital

XP Seguros lança 1º plano de previdência ESG do país
Novo produto terá foco 

em ações de empresas com-
prometidas com práticas de 
responsabilidade social, am-
biental e de governança

Reforçando seu compro-
misso com a democratiza-
ção dos investimentos no 
Brasil, a XP disponibiliza 
nesta quarta-feira o primeiro 
Plano de Previdência ESG 
do país. O produto é 100% 
voltado para renda variável 
e reúne ações de empresas 
listadas na bolsa que tenham 
alto padrão de práticas de 
responsabilidade social, 
ambiental e de governança 
(ESG, na sigla em inglês).

“O caráter ESG deste plano 
tem relação muito forte com 
planejamento a longo prazo, 
que é o que os clientes de pla-
nos de previdência buscam 
quando fazem este tipo de in-
vestimento. Papéis de empre-
sas responsáveis com o meio 
ambiente, com sua governan-
ça corporativa e com desen-
volvimento social tendem a 

ter resultados mais positivos 
no decorrer dos anos”, explica 
Roberto Teixeira, Head da XP 
Seguradora.

Este é o segundo produto 
da XP com caráter ESG lan-
çado desde junho, quando a 
empresa criou uma direto-
ria inteiramente focada em 
ações e ativos socioambien-
tais e de governança. O ou-
tro é o Trend Global ESG, 
fundo multimercado que 
investe em ETFs internacio-
nais com papéis de empresas 
globais como Apple, Ama-
zon, Microsoft e P&G.

“ESG não é apenas uma 
tendência no mundo dos in-
vestimentos, mas sim uma 
necessidade que não tem 
mais volta. O investidor 
está cada vez mais exigente 
e quer saber de que maneira 
as empresas em que inves-
te proporcionam não ape-
nas retorno financeiro para 
acionistas e credores, mas 
também impactos concretos 
para a sociedade. Por isso, o 

portfólio passa por um rígi-
do processo de seleção, pri-
vilegiando companhias ver-
dadeiramente sustentáveis”, 
completa Marta Pinheiro, 
diretora de ESG da XP.

O Plano de Previdên-
cia ESG já está disponível 
nas plataformas da XP e é 
composto inteiramente com 
ações. Por conta disso, está 
aberto apenas a investidores 
qualificados (que possuem 
pelo menos R$ 1 milhão em 
aplicações financeiras). A 
movimentação inicial é de 
R$ 5 mil, com aportes míni-
mos posteriores de R$ 500.

“Agora, a XP Segu-
ros possui mais de 80 ofertas 
entre variados produtos para 
seus clientes e está em se-
gundo lugar em captação to-
tal para o segmento no país. 
O braço de previdência é lí-
der de mercado, oferecendo 
agora, com viés ESG, mais 
uma importante opção para 
a jornada de longo prazo do 
cliente”, completa Teixeira. 

CVG-RJ publica artigo sobre o  
novo consumidor de Seguros de Pessoas

O artigo dessa semana do 
site do CVG-RJ é sobre o 
perfil do consumidor dos se-
guros de Pessoas no cenário 
pós pandemia. Sonia Marra, 
corretora e consultora em 
Seguros de Vida e planeja-
mento financeiro, e diretora 
adjunta do Clube, é a autora 
do texto.

Ela vislumbra um consu-
midor mais aberto às infor-
mações sobre a contratação 
de seguros de pessoas como 
instrumento de proteção aos 

riscos, e alerta sobre quem é 
o profissional mais confiável 
para auxiliar nesse processo.

“Há muitas ‘pegadi-
nhas’: os detalhes e as es-
pecificidades são muitas e, 
para contratar o seguro cer-
to, o melhor a fazer é bus-
car ajuda de quem entende 
e é qualificado. O destaque 
neste cenário são os profis-
sionais corretores de seguros 
especializados”, afirma. O 
artigo na íntegra em www.
cvgrj.com.br.

A cada semana, uma nova 
análise de especialistas do 
mercado em relação ao mo-
mento atual, diante da pan-
demia do Coronavírus, é pu-
blicada no site do CVG-RJ. 
Essa é uma iniciativa para 
levar informação e conheci-
mento atualizados aos pro-
fissionais que atuam no se-
tor, em especial no segmento 
da maior importância para a 
proteção da população brasi-
leira: o seguro de Pessoas e 
Benefícios.

Escrevi um artigo há 
cerca de um ano, em que 
eu citava sites que falavam 
sobre “cemitérios” de star-
tups. Idéias teoricamente 
revolucionárias, muitas 
Insurtechs e Fintechs vão 
parar nestas estatísticas 
dos fracassos, depois de 
queimarem capital pró-
prio ou de terceiros, que 
entram como investidores, 
por se esquecerem que o 
mundo dos negócios, ao se 
tratar de riscos ou volumes 
substanciais para o cliente 
final, não pode ter como 
Lastro principal apenas a 
tecnologia. Seres humanos 
precisam falar e lidar com 
seres humanos, quando há 
risco envolvido.

As máquinas e/ou 
tecnologia como ferra-
menta de aumento de 
eficiência e suporte são 
inigualáveis. Principal-
mente na indústria, nas 
quais executa tarefas 
que ofereçam muitas ve-
zes risco a integridade 
física do ser humano ou 
diminui custos de inefi-
ciência na linha de pro-
dução. As vendas online 
de produtos de varejo, 
a tecnologia terá sem-
pre impacto muito forte. 

Entretanto, existem mu-
ros que a tecnologia não 
consegue transpor e os 
que tentam ignorar este 
fator, estarão brevemen-
te listados nos “Cemité-
rios” de Start Ups.

Vou fazer algumas 
perguntas ao leitor, para 
embasar no que afirmo: 
por mais que aviões se-
jam autônomos, viajaria 
numa aeronave sem pi-
loto e co-piloto? Prefere 
ir ao médico, ou colocar 
sintomas de alguma do-
ença, numa máquina 
programada para fazer 
anamneses? Confiam 
100% num veículo au-
tônomo, sem ninguém 
sentado no assento do 
motorista? Existem con-
dições de dar crédito 
a justiça, sem Juízes? 
Afinal, as leis seriam fa-
cilmente colocadas em 
Scripts de programas. 
Contrata um Seguro de 
um bem de alto valor, 
ou aplica um capital de 
relevante  soma direta-
mente, através de um 
meio digital, sem o me-
nor intercurso humano? 
Fazer simulações faz 
parte do processo. Fe-
char negócio é diferente!

O ser humano não é 
uma máquina e o empre-
endedor não deve esque-
cer isso jamais. Preci-
samos de experiências e 
sensações de segurança, 
que não podem ser pro-
gramadas em nosso cé-
rebro, e nem satisfeitas 
através da tecla “Enter” 
do teclado, como se esti-
vesse locado no mundo 
dos fetiches tecnológicos, 
assistindo num sábado a 
noite a um filme de fic-
ção científica e comendo 
pipoca.  A distopia do fu-
turo é perturbadoramen-
te linda. No mundo real, 
não é assim que tudo fun-
ciona. O atual isolamen-
to social imposto pelas 
autoridades, comprovou 
que o cenário 100% di-
gital está ocasionando 
outras epidemias, como 
as de infarto por estres-
se e depressão. Não exis-
te operação no ambiente 
tecnológico que ainda 
não necessite do raciocí-
nio do homem para ser 
conduzida.

q Bernard Biolchini
Formado em Adminis-

tração com MBA em Fi-
nanças pelo Ibmec
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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 NIRE n° 33.3.0031102-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local. Aos 
29/06/2020, às 10h, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio 
de Janeiro, RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, ljs. 249 a 267, Freguesia, Jacarepa-
guá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença. Convocação dispensada tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, de 
acordo com o previsto no §6o, art.13 do Estatuto Social da Cia., e com a legislação 
em vigor. 3. Mesa. Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: 
Pedro Hermes da Fonseca Rudge. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre a análise e 
discussão das Informações Trimestrais da Cia. (ITR) referentes ao período encerra-
do em 31/03/2020. 5. Deliberações. Após exame e discussão do item constante da 
ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimi-
dade e sem ressalvas, resolveram aprovar as Informações Trimestrais da Cia. (ITR), 
referentes ao período encerrado em 31/03/2020 e o relatório de revisão especial 
emitido pelos auditores independentes. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a 
presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo 
autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Henrique Chermont 
de Miranda, Presidente; Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Secretário. Membros 
do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, 
Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita 
e Roberto Carmelo de Oliveira. Certificamos que a presente é cópia da ata original 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 29/06/2020. Pedro Henrique Chermont 
de Miranda, Presidente. Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Secretário. Jucerja nº 
3893220, em 08/07/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS SA.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

ATA DA RCA REALIZADA EM 05/06/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 05/06/2020, às 10h, na sede social da Priner 
Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas, 
1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação: 
Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, de acordo com o previsto no §6º, Art. 13 do Estatuto Social 
da Cia., e com a legislação em vigor. 3. Presença: Presentes a totalidade dos membros 
do Conselho da Administração da Cia., indicados ao final da presente ata. 4. Mesa: 
Presidente: Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Pedro Hermes da 
Fonseca Rudge. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre cancelamento da AGE a ser realizada 
em 12/06/2020. 6. Deliberações: Após exame e discussão do item constante da ordem 
do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, resolvem: 6.1 Aprovar o cancelamento e prorrogação da AGE a ser realizada 
em 12/06/2020 para data a ser, oportunamente, determinada pela Diretoria da Cia., uma 
vez que a administração da Cia. tem interesse em submeter à aprovação dos acionistas, 
além do Plano de Opção de Compra de Ações da Cia., uma reforma ao estatuto social 
da Cia., nos termos da proposta de administração, ora aprovada. 7. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Henrique 
Chermont de Miranda - Presidente, Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Secretário; 
Conselho de Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de 
Mello Pereira, Pedro Henrique da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita, Roberto 
Carmelo de Miranda. Rio de Janeiro, 05/06/2020. [Certifico que a presente é cópia da 
original lavrada em livro próprio]. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente.  
Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Secretário. Jucerja nº 3893261, em 08/07/2020. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Gigantes balançam o mercado acionário europeu
Nesta quarta-feira, as 

ações de HSBC e Nokia im-
pactaram o mercado acioná-
rio europeu. A razão seria o 
aumento dos casos de co-
ronavírus que segue sendo 
uma ameaça a recuperação 
da economia global. Se-
gundo a Reuters, o índice 
pan-europeu STOXX 600 
caiu 0,7% com os setores 
de bancos, viagem e lazer e 
automobilístico puxando a 
queda. As perdas foram limi-
tadas pelos ganhos nas ações 
de materiais básicos e servi-
ços públicos.

O índice de Londres foi 
pressionado pela queda de 
3% do HSBC depois que 
a Bloomberg noticiou que 
os principais assessores 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trrump, 
avaliavam propostas para 
enfraquecer a paridade da 
moeda de Hong Kong com 
o dólar. A proposta pode 
limitar a capacidade dos 
bancos de Hong Kong de 
comprar dólares.

A Nokia teve o pior de-
sempenho do STOXX 600 
ao despencar 8,1% por pre-

ocupações de que estaria 
perdendo o negócio de seu 
cliente Verizon nos Estados 
Unidos. O JPMorgan a re-
baixou para “neutro”.

Afetando as esperanças 
de uma recuperação glo-
bal, o surto de coronavírus 
nos EUA atingiu a mar-
ca de 3 milhões de casos 
confirmados, enquanto a 
Organização Mundial de 
Saúde reconheceu “sur-
gimento de evidências” 
de que o vírus pode se 
espalhar pelo ar. Os Esta-
dos Unidos ultrapassam a 

marca de 3 milhões de ca-
sos de Covid-19. 

Em Londres, o índi-
ce Financial Times recuou 
0,55%, a 6.156 pontos. Em 
Frankfurt, o índice DAX 
caiu 0,97%, a 12.494 pontos. 
Em Paris, o índice CAC-40 
perdeu 1,24%, a 4.981 pon-
tos. Em Milão, o índice Ftse/
Mib teve desvalorização 
de 0,57%, a 19.899 pontos. 
Em Madri, o índice Ibex-35 
registrou baixa de 1,62%, a 
7.326 pontos. Em Lisboa, o 
índice PSI20 valorizou-se 
0,55%, a 4.476 pontos.

Montadora chinesa FAW Group vendeu bem no primeiro semestre

BC vê recuperação do varejo
Dados 
preliminares 
indicam 
crescimento para 
bens não duráveis

O Banco Central observa 
uma certa recuperação no 
varejo, mas exceto para ser-
viços. Os dados divulgados 
ainda são preliminares, mas 
o presidente da autarquia, 
Roberto Campos Neto, exi-
biu em apresentação nesta 
quarta-feira informações 
que indicam melhora, no iní-
cio de julho, nas vendas do 
varejo e um impacto menos 
negativo para a indústria em 
meio à crise com o corona-
vírus.

Campos Neto participou 

de uma reunião com embai-
xadores da União Europeia. 
Ele usou gráfico de vendas 
no varejo apontando cres-
cimento para bens não du-
ráveis no período de 28 de 
junho até 4 de julho - o que 
não havia ocorrido até aqui, 
conforme informou a Reu-
ters.

Em relação à indústria de 
manufaturas, há diferentes 
trajetórias de queda e recu-
peração nos setores, mas 
com variações no consumo 
de energia elétrica em geral 
mais positivas do que em 
apresentação do BC de 29 de 
junho.

Campos Neto voltei a re-
petir algumas mensagens 
nesta apresentação. Em rela-
ção à Selic, o presidente do 
BC reiterou que um eventual 
ajuste futuro no grau de estí-
mulo monetário será residual 
e que o espaço remanescente 

para queda dos juros “é in-
certo e deve ser pequeno”.

Em junho, o BC cortou a 
Selic (a taxa básica de juros) 
em 0,75 ponto porcentual, de 
3,00% para 2,25% ao ano. 
Na ocasião, a instituição 
entendeu que o espaço para 
mais cortes seria “incerto” e 
“pequeno”. 

O Copom entende que, 
neste momento, a conjuntu-
ra econômica prescreve es-
tímulo monetário extraor-
dinariamente elevado, mas 
reconhece que o espaço re-
manescente para a utiliza-
ção de política monetária é 
incerto e deve ser pequeno. 
Para as próximas reuniões, 
o Comitê vê como apro-
priado avaliar os impactos 
da pandemia e do conjunto 
de medidas de incentivo 
ao crédito e recomposição 
de renda, e antevê que um 
eventual ajuste futuro no 

grau de estímulo monetário 
será residual.

O presidente do Banco 
Central acredita que o flu-
xo de capitais tende a se 
acomodar e a melhorar as 
contas externas brasilei-
ras. Ele disse que o Brasil 
passou, assim como outros 
países emergentes, por um 
processo de forte saída de 
capitais. O movimento foi 
puxado por investidores em 
busca de ativos mais segu-
ros no exterior.

Segundo ele, o país tem 
registrado entrada maior de 
recursos pela conta comer-
cial, em função das expor-
tações firmes de produtos 
alimentícios e da redução 
das importações em geral. 
A projeção para o déficit em 
conta corrente em 2020 está 
em US$ 13,9 bilhões. Em 
2019, o déficit havia sido de 
US$ 49,5 bilhões.

Senado aprova MP que 
assegura proteção aos bancos

O Senado Federal apro-
vou nesta quarta-feira o Pro-
jeto de Lei de Conversão 
(PLV) 21/2020, decorrente 
da Medida Provisória -MP 
930/2020, que protege os 
bancos com investimento 
no exterior das perdas por 
variação cambial. Agora, o 
texto segue para sanção pre-
sidencial.

A MP 930/2020 altera 
a tributação sobre o hedge 
(proteção) de investimentos 
de instituições financeiras no 
exterior. A intenção é dimi-
nuir a exposição dos bancos 
com investimento no estran-
geiro à volatilidade cambial 
dos últimos meses, provoca-
da pelos efeitos da pandemia 
de covid-19 na economia. 

A mudança no hedge busca, 
segundo o Banco Central, di-
minuir “distorções tributárias” 
de investimentos no exterior. A 
variação da parcela com hedge 
do investimento passará a ser 
contabilizada no lucro real e 
na base da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
dos bancos de forma escalo-
nada: 50% a partir de 2021 e 
100% a partir de 2022.

Segundo o governo, devi-
do à atual distorção existente 
no tratamento tributário, o 
banco em geral é obrigado 
a fazer uma proteção maior 
que a necessária para com-
pensar a tributação. Em situ-
ações como a atual, de menor 
liquidez e queda dos preços 
dos ativos, se houver perdas 
com o hedge, a instituição 
não realizará os ganhos no 
exterior para compensar as 

perdas no mesmo montante.
“Essa assimetria de trata-

mento tributário produz di-
versos efeitos indesejados. A 
necessidade de realizar pro-
teção excedente ao valor do 
investimento gera ineficiên-
cia operacional, pois aumen-
ta os custos operacionais do 
hedge, que podem ser repas-
sados aos demais agentes da 
economia”, disse recente-
mente o presidente do Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto, ao justificar a medida 
provisória. 

Letras financeiras

A MP 930 também auto-
riza o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) a permitir 
que os bancos emitam le-
tras financeiras (LFs) com 
prazo de resgate inferior a 
um ano. Esses títulos pode-
rão ser dados em garantia ao 
Banco Central em troca de 
empréstimos, permitindo a 
injeção de dinheiro nas casas 
bancárias.

Na prática, os bancos vão 
poder vender títulos ao BC 
para obter mais recursos. A 
medida beneficia, sobretudo, 
as instituições que não pos-
suem uma ampla rede de va-
rejo para captar recursos dos 
clientes. Criadas em 2009, 
as letras financeiras são tí-
tulos de renda fixa emitidos 
pelos bancos com prazo de 
um ano ou mais. As LFs têm 
o mesmo papel das debên-
tures para as empresas: são 
uma forma de obtenção de 
dinheiro no mercado. 

Banco português adota novas  
normas para atendimento ao público

O Banco de Portugal (BdP) 
publicou, em carta circular, 
um conjunto de recomenda-
ções que as instituições fi-
nanceiras deverão seguir na 
comercialização online de 
produtos e serviços bancários. 
O objetivo é garantir uma ade-
quada informação ao cliente, 
mas também para facilitar a 
fiscalização da contratação di-
gital. Entre boas práticas está 
o tamanho da letra e as cores 
ou imagens adotadas nas pla-
taformas de comercialização, 
que devem permitir uma lei-
tura adequada da informação 
pelos clientes, destacou em 
reportagem em seu site nesta 
quarta-feira o jornal Público.

Os destinatários da Carta 
Circular são “as institui-
ções de crédito, sociedades 
financeiras, instituições de 
pagamento e instituições 
de moeda eletrônica na 
comercialização de produ-
tos e serviços bancários de 

retalho através de canais 
digitais (nomeadamente, 
depósitos bancários, produ-
tos de crédito, serviços de 
pagamento e moeda eletrô-
nica)”.

Em comunicado, o super-
visor explica que o objetivo 
é assegurar que é disponi-
bilizada “de forma comple-
ta e adequada” ao cliente 
bancário “informação sobre 
o produto ou o serviço e as 
respectivas características, 
quando este contrata atra-
vés de canais digitais”, bem 
como “permitir que as insti-
tuições conheçam antecipa-
damente as recomendações 
emanadas pelo BdP, facili-
tando as escolhas tecnológi-
cas para a comercialização 
de produtos bancários atra-
vés de canais digitais”. Outra 
meta é “tornar a fiscalização 
dos processos de contrata-
ção nos canais digitais mais 
ágil”, informou o banco.

O principal fabricante de 
automóveis da China, FAW 
Group, anunciou que ven-
deu mais de 1,63 milhão de 
veículos no primeiro semes-
tre de 2020, um aumento de 
2,3% ante o ano passado. No 
primeiro semestre deste ano, 
a marca icônica de sedãs da 
FAW, Hongqi, vendeu 70 
mil veículos, representando 
um crescimento anual de 
110,7%.

A Jiefang, também impor-

tante marca do grupo, ven-
deu 278.200 veículos, cor-
respondendo a um aumento 
de 35,6% em termos anuais, 
divulgou nesta quarta-feira a 
agência Xinhua.

A FAW-Volkswagen Au-
tomobile Co., Ltd., uma 
joint venture entre a FAW e 
a Volkswagen AG, informou 
que no total 844.400 veícu-
los foram vendidos, enquan-
to as vendas da FAW Toyota 
foram de 348 mil.

A Hongqi cumpriu sua 
meta de vendas de 100 mil 
carros em 2019 e dobrou a 
meta para 2020.Hongqi, que 
significa “bandeira verme-
lha”, é a icônica marca de 
sedãs da China. Foi criada 
em 1958 e tem sido usada 
nos desfiles em celebrações 
nacionais.

Fundada em 1953 na 
cidade de Changchun, no 
nordeste do país, a FAW 
conta marcas como Hon-

gqi, Jiefang e Bestune. 
Também possui joint-
ventures com montadoras 
como Volkswagen, Mazda 
e Toyota.

Em 2019, a FAW Group 
teve uma receita de 620 bi-
lhões de yuans (mais de US$ 
90 bilhões), um aumento de 
4,4%, informou na terça-
feira a gigante. A FAW ven-
deu mais de 3,46 milhões de 
veículos no ano passado, um 
aumento de 1,3%.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas:  atendendo às determinações legais, a Diretoria submete à apreciação o Balanço Patrimonial, a Demonstração 
de Resultados do exercício e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31-12-19. Rio de Janeiro-RJ, 03 de Julho de 2020. A Diretoria
COMUNICADO AOS ACIONISTAS: A Administração da Merck S.A. comunica aos seus acionistas que as Notas Explicativas completas e o relatório dos audito-
res independentes dos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

1 Contexto Operacional. A Merck S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anôni-
ma de capital fechado e opera sob a gestão internacional de sua matriz, a Mer-
ck KgaA, situada em Darmstadt, na Alemanha. Seu objeto social no Brasil, com 
sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 1.099 Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ, 
consiste na fabricação e comercialização de produtos químicos, farmacêuticos, 
cosméticos, reagentes, meios de cultura, fertilização humana e aparelhos cientí-
ficos. 2 Cisão Parcial. Em abril de 2018 foi globalmente anunciado pela Matriz na 
Alemanha, a venda da divisão de Consumer Health para a Procter & Gamble, por 
aproximadamente € 3,4 bilhões (três bilhões e 4 milhões de euros), esta operação 
tem por objetivo otimizar a estrutura societária e empresarial da Merck sob o as-
pecto operacional e financeiro do grupo no âmbito global. Como resultado dessa 
otimização, a Merck decidiu segregar via cisão parcial certos ativos e passivos 
do “Consumer Health Business” desenvolvido no Brasil, em razão de restrições 
regulatórias. Em 31 de maio de 2018 foi formalizado a cisão parcial, com posterior 
incorporação pela Biohagen Farmacêutica do Brasil Ltda., que também é uma 
empresa do grupo Merck, porém independente da Merck S.A do Brasil, a mesma 
possui sede em Vargem Grande Paulista no estado de São Paulo e será compos-
ta especialmente pelos ativos e passivos, direitos e obrigações de CH Business 
Brasileiro. Após e cisão parcial e respectiva incorporação, a Merck continuará 
existindo e a Biohagen sucederá somente em relação a divisão de CH Business 
Brasileiro. Em 01 de dezembro de 2018 a Biohagen Farmacêutica do Brasil Ltda., 
deixou oficialmente de pertencer ao grupo Merck e passou a fazer parte dos ne-
gócios da Procter & Gamble (P&G), porém, por restrições regulatórias a Merck 
S.A. do Brasil, ainda prestará alguns serviços até que a mesma tenha condições 
de assumir toda a produção e distribuição dos produtos adquiridos. Por conta 
disso, tanto a Merck quanto a Procter & Gamble decidiram pela criação de uma 
SCP (Sociedade por Conta de Participação) onde a sócia ostensiva fica sendo a 
Merck S.A. do Brasil.
 a. Valores da parcela cindida, registrados nos livros contábeis da Merck Brasil.

R$ mil
Contas a receber e outros créditos (654) 
Empréstimo a longo Prazo (1.400)
Provisões de folha de pagamento 1.382
Capital Social 672
3 Base de preparação. a. Declaração de conformidade. As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A emissão 
dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2019 foi autorizada pela Diretoria em 03 de Julho de 
2020. b. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresenta-
das em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. c. Uso de estimativas e julgamentos. Na preparação 
destas demonstrações financeiras consolidadas e individuais a Administração 
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políti-
cas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas 
são revistos de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contá-
beis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. Mensuração do valor justo. Uma série de 
políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor 
justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabe-
leceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso 
inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar 
todas as mensurações significativas de valor justo. A equipe de avaliação revisa 
regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se 
informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de pre-
ços, é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evi-
dências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações 
atendem os requisitos dos CPC / IFRS, incluindo o nível na hierarquia do valor 
justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo 
de um ativo ou um passivo, a usa dados observáveis de mercado, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hie-
rarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação 
da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ati-
vos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). 4 Mudança nas principais políticas contábeis. CRC 06(R2) - 
Arrendamento. O CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização 
de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários, no qual, exige que 
o arrendatário a partir de 01 de janeiro de 2019 reconheça um ativo de direito de 
uso correspondente ao seu direito de utilização do ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de honrar com os pagamen-
tos do arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante a 
norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos 
em financeiros ou operacionais. O CPC 06 (R2) substituiu as normas de arren-
damento existentes, incluindo o CPC 06 (R1) Operações de Arrendamento Mer-
cantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento 
Mercantil. A Companhia adotou inicialmente o CPC 06(R2) a partir de 1º de ja-
neiro de 2019. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as demonstra-
ções financeiras da Companhia. (a) Definição de arrendamento. Anteriormen-
te, a Companhia determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um 
arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações 
de Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato é ou 
contém um arrendamento com base na definição de arrendamento, descrita na 
nota explicativa 9. Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia escolheu 
aplicar o expediente prático com relação à definição de arrendamento, que ava-
lia quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06(R2) 
apenas a contratos previamente identificados como arrendamentos. Os contra-
tos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 
06(R1) e ICPC 03 não foram reavaliados quanto à existência de um arrenda-
mento de acordo com o CPC 06(R2). Portanto, a definição de um arrendamento 
conforme o CPC06(R2) foi aplicada apenas a contratos firmados ou alterados 
em ou após 1º de janeiro2019. (b) Impacto nas demonstrações financeiras. 
(i) Impacto na transição. Na transição para o CPC 06(R2), a Companhia reco-
nheceu ativos de direito de uso adicionais, e passivos de arrendamento adicio-
nais. Ao mensurar os passivos de arrendamento para arrendamentos classifica-
dos como operacionais, a Companhia descontou os pagamentos de 
arrendamento utilizando sua taxa incremental sobre empréstimo em 1º de janei-
ro de 2019. A taxa média ponderada aplicada é de 6%. No início ou na modifica-
ção de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Compa-
nhia aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento 
com base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de 
propriedades, a Companhia optou por não separar os componentes que não 
sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não 
arrendamento como um único componente. A Companhia reconhece um ativo 
de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compre-
ende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para 
quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais 
quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa 

dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do 
ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o 
ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrenda-
mento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. (ii)Fluxos 
contratuais por prazos e taxas de desconto. O cálculo das taxas de desconto 
foi realizado, com base na taxa básica de juros nominal prontamente observá-
vel, ajustada pelo risco de crédito da Companhia, aos prazos dos contratos de 
arrendamento. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro. A Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento 
e mensuração no CPC 32 Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre os 
tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deve re-
conhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando 
os requisitos do CPC 32 com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), bases 
fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas 
fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A Interpretação aborda es-
pecificamente o seguinte: (a) se a entidade deve considerar tratamentos fiscais 
incertos separadamente; (b) as premissas que a entidade deve elaborar sobre o 
exame de tratamentos fiscais por autoridades fiscais; (c) como a entidade deve 
determinar lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não uti-
lizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais; e (d) como a entidade 
deve considerar mudanças em fatos e circunstâncias. A entidade deve determi-
nar se deve considerar cada tratamento fiscal incerto separadamente ou em 
conjunto com um ou mais outros tratamentos fiscais incertos, com base na abor-
dagem que melhor estima a resolução da incerteza. A interpretação vigora para 
períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, mas são disponibili-
zadas determinadas isenções de transição. A Companhia analisou o ICPC 22 e 
concluiu que não possui impactos. 5 Principais políticas contábeis. As políti-
cas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira con-
sistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Base de consolidação. (i) Controladas. Compa-
nhia controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os re-
tornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilida-
de de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle 
até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras 
individuais da controladora, as informações financeiras de controladas são re-
conhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. (ii) Transações 
eliminadas na consolidação. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer re-
ceitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eli-
minados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos 
não realizados oriundos de transações com investida, registrado por equivalên-
cia patrimonial são eliminados contra o investimento. Prejuízos não realizados 
são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realiza-
dos, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução 
ao valor recuperável. Moeda estrangeira. Transações em moeda estrangeira 
são convertidas para a moeda funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas 
de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denomina-
dos e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são conver-
tidos para a moeda funcional à taxa de câmbio vigente naquela data. O ganho ou 
perda cambial em itens monetários é a diferença entre o valor da moeda funcio-
nal no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o 
período, e o valor em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de 
apresentação. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na conversão 
são reconhecidas no resultado. Benefícios a empregados. (i) Benefício de 
curto prazo a empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empre-
gados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço corres-
pondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento 
esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva 
de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo emprega-
do e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. (iii) Planos de bene-
fício definido. O plano de pensão de benefício definido é o valor do benefício 
futuro que os empregados auferiram como retorno pelo serviço prestado em 
anos anteriores. O cálculo é realizado através do método de crédito unitário 
anual projetado, para isso foi contratada a Towers Watson para a realização da 
avaliação atuarial dos benefícios de natureza previdenciária pagos por meio de 
um plano PGBL, administrado pela Metropolitan Life Seguros e Previdência Pri-
vada S.A. (Metlife). (iv) Benefício de término de vínculo empregatício. Os 
benefícios de término de vínculo empregatício são reconhecidos como despesa 
quando a Companhia não pode mais retirar a oferta desses benefícios e quando 
a Companhia reconhece os custos de uma reestruturação. Caso pagamentos 
sejam liquidados depois de 12 meses da data do balanço, então eles são des-
contados aos seus valores presentes. Receita de contrato com o cliente. A 
Companhia adotou inicialmente o CPC 47 a partir de 1º de janeiro de 2018. A 
receita é reconhecida no resultado quando ou à medida que seja satisfeita à 
obrigação de performance ao transferir o controle do produto ou serviço prome-
tido ao cliente. O produto ou serviço é considerado transferido quando ou à me-
dida que o cliente obtém o controle do mesmo. Os custos associados e a possí-
vel devolução de mercadorias podem ser estimados de maneira confiável, de 
que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da 
receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja pro-
vável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de manei-
ra confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita 
operacional conforme as vendas são reconhecidas. Receitas financeiras e 
despesas financeiras. As receitas e despesas financeiras da Companhia com-
preendem: • Receita de Juros; • Despesas de Juros; • Ganhos/perdas líquidas 
de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e • 
Ganhos/perdas líquidas de variação cambial sobre ativos e passivos financei-
ros. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método 
de juros efetivos. Imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda 
e a contribuição social do exercício, corrente e diferido, são calculados com base 
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável 
excedente a R$ 240 para o imposto de renda e alíquota de 9% sobre o lucro tri-
butável para a contribuição social sobre o lucro líquido. A compensação de pre-
juízos fiscais é limitada a 30% do lucro tributável do exercício e não possui prazo 
prescricional. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreen-
de os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que este-
jam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em 
outros resultados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social corrente. A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar 
ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer 
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimo-
nial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que refletem as incertezas relacionadas 
a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são com-
pensados somente se certos critérios forem atendidos. (v) Despesas de im-
posto de renda e contribuição social diferido. Ativos e passivos fiscais diferi-
dos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores 
contábeis de ativos e passivos registrados contabilmente pelo regime de com-
petência e os valores permitidos para uso pela legislação tributária. As mudan-
ças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como 
despesas de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo diferido é 

reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutí-
veis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis fu-
turos estarão disponíveis, contra as quais serão utilizados. Ativos fiscais diferi-
dos são revisados a cada data de balanço e reduzidos na extensão em que sua 
realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são men-
surados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporá-
rias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decre-
tadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos 
refletem as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Com-
panhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos 
fiscais diferidos são compensados somente quando certos critérios forem aten-
didos. Estoques. Os estoques são mensurados pelo custo médio de aquisição 
ou de produção. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, 
transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados e 
estoques em elaboração, o custo inclui as despesas gerais de fabricação base-
adas na capacidade normal de operação. Os valores de estoques contabiliza-
dos não excedem os valores de mercado. Imobilizado. (i) Reconhecimento e 
mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aqui-
sição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes sig-
nificativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são regis-
tradas como itens separados (componente principais) de imobilizado. Ganhos e 
perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação 
entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e 
são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. (ii) Deprecia-
ção. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobili-
zado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear 
baseado na vida útil estimada dos itens, já que esse método é o que mais perto 
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no 
ativo A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. 
As vidas úteis estimadas ao ativo imobilizado são as seguintes:
Edifícios 25 anos
Máquinas e Equipamentos 10 anos
Móveis e Utensílios 5 anos
Veículos 5 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a 
cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado. Intangíveis e 
Ágio. (i) Ágio. Referente aquisição da Millipore Indústria e Comércio Ltda., con-
trolada incorporada, baseado em rentabilidade futura não amortizado e sujeito a 
teste anual de recuperação. (ii) Outros ativos intangíveis. Os ativos intangíveis 
adquiridos pela Companhia de terceiros e que tem vidas úteis finitas são men-
surados pelo custo, deduzidos da amortização acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável. (iii) Amortização. Amortização é 
calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens para 
amortizar o custo de itens do ativo intangível, líquido de seus valores residuais 
estimados. A amortização é reconhecida no resultado. As vidas úteis estimadas 
são as seguintes:
Marcas e patentes 10 anos
Software 3 anos
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos 
a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja apropriado. Obras em 
andamento. Obras em andamento representam o valor bruto pago aos forne-
cedores com gastos relativos à obras ainda não concluídas e/ou equipamentos 
entregues porém não aptos à operação que se destinam até a data do balanço. 
No balanço patrimonial, obras em andamento são apresentas dentro do total do 
imobilizado e/ou Intangível de acordo com a futura destinação após estar apto a 
operação. Com a conclusão das instalações e/ou finalização das obras, estando 
os mesmos disponíveis para o uso, é feito a transferência de obras em andamen-
to para a classe de ativo que se destina, só assim passam a ser depreciadas ou 
amortizadas mensalmente. Instrumentos financeiros. (i) Reconhecimento e 
mensuração inicial. O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos 
são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Compa-
nhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Provisão para 
perdas de crédito esperadas. Para todas as contas a receber de clientes, o 
modelo simplificado de perda esperada foi aplicado na Companhia. A abordagem 
simplificada é um modelo de perda esperada de 2 níveis. Os níveis L1 e L2 do 
modelo de perda esperada onde é aplicado os percentuais abaixo apresentados 
de acordo com a área de negócio.Já para as contas a receber de clientes com 
redução no valor recuperável ou inadimplentes estão sujeitas às regras aplicáveis   
ao Nível 3 (L3), onde o percentual aplicado é de 100%.

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 44.054 32.885 40.796 28.016
Contas a receber - Terceiros 367.707 361.851 356.731 346.575
Contas a receber - Partes 
relacionadas

40.762 17.114 23.819 10.485

Outros contas a receber - - - 2.075
Estoques 312.058 274.316 280.521 256.233
Impostos a recuperar 41.984 40.384 30.517 35.608
Imposto de Renda e Contribuição 
Social a recuperar

25.865 32.253 12.824 29.876

Outros ativos 28.127 24.460 14.595 13.801
860.557 783.263 759.803 722.669

Não circulante
Investimento - - 5.250 -
Mútuo - Partes relacionadas 958 - 62.009 23.551
Depósitos Judiciais 8.241 6.509 7.420 6.212
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos

54.401 58.261 39.163 44.481

Imobilizado 353.930 279.114 352.104 277.309
Intangível 43.176 42.244 43.176 42.244

460.706 386.128 509.122 393.797
Total do ativo 1.321.263 1.169.391 1.268.925 1.116.466

Passivo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Empréstimo com terceiros - 151.627 - 151.627
Fornecedores - Terceiros 83.666 71.619 70.513 60.242
Arrendamentos 7.224 - 7.149 -
Contas a pagar - Partes relacionadas 1.796 72.056 2 45.257
Impostos e contribuições a recolher 26.122 8.112 20.928 7.818
Salários, provisão para férias e 13º 
Salário 25.253 27.051 23.220 24.203
Provisões 41.873 54.164 23.905 34.120
Dividendos a pagar 22.778 7.049 22.778 7.049
Outras contas a pagar 21.166 11.925 19.447 9.954

229.878 403.603 187.942 340.270
Não circulante
Provisão para provável perda em 
investida - - - 17.974
Provisões 2.217 2.011 2.149 1.935
Arrendamentos 15.226 15.223
Benefícios a empregados 26.629 24.239 26.629 24.239
Provisão para contingências 24.068 18.116 13.737 10.626

68.140 44.366 57.738 54.774
Patrimônio líquido
Capital social 733.689 478.689 733.689 478.689
Perda em transação com entidade 
sob controle comum (43.426) (43.426) (43.426) (43.426)
Reservas de capital 31.721 31.721 31.721 31.721
Ajuste de avaliação patrimonial (9.202) (5.525) (9.202) (5.525)
Reserva de Lucro 310.463 259.963 310.463 259.963

1.023.245 721.422 1.023.245 721.422
Total do passivo 1.321.263 1.169.391 1.268.925 1.116.466

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucro

Capital 
social

Transação com 
entidade sob 

controle comum

Reser-
vas de 
capital

Reserva 
legal

Reserva de 
Incentivos 

Fiscais
Retenção 
de lucros

Outros  
Resultados  

abrangentes
Lucros  

acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 479.362 (43.426) 31.721 30.080 86.347 120.905 (4.094) - 700.895
Ajuste na aplicação inicial do CPC 48 / IFRS 9 - - - - - - - (2.195) (2.195)
Saldos em 01 de janeiro de 2018 479.362 (43.426) 31.721 30.080 86.347 120.905 (4.094) (2.195) 698.700
Benefício sobre pensões - - - - - - (1.431) - (1.431)
Baixa de capital por cisão parcial (673) - - - - - - - (673)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 31.875 31.875
Destinação do lucro:
Reserva legal - - - 1.484 - - - (1.484) -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 15.227 - - (15.227) -
Dividendo mínimo a pagar - - - - - - - (7.049) (7.049)
Retenção de lucros - - - - - 5.920 - (5.920) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 478.689 (43.426) 31.721 31.564 101.574 126.825 (5.525) - 721.422
Integralização de capital 255.000 - - - - - 255.000
Benefício sobre pensões - - - - - - (3.677) (3.677)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 66.229 66.229
Destinação do lucro: - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 3.311 - - - (3.311) -
Reserva de incentivos fiscais - - - - 12.031 - - (12.031) -
Dividendo mínimo a pagar - - - - - - - (15.729) (15.729)
Retenção de lucros - - - - - 35.158 - (35.158) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 733.689 (43.426) 31.721 34.875 113.605 161.983 (9.202) - 1.023.245

Demonstrações de resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
Receita líquida de Nota 2019 2018 2019 2018
 vendas 28 1.633.308 1.517.965 1.230.325 1.246.868
Custos dos produtos 
vendidos 29 (855.862) (845.784) (676.339) (718.815)
Lucro bruto 777.446 672.181 553.986 528.053
Despesas com vendas (56.454) (51.257) (27.642) (25.007)
Despesas administrativas 30 (597.121) (588.405) (468.600) (513.836)
Despesas com pesquisa 
e desenvolvimento (5.516) (5.565) (5.493) (5.565)
Provisão para perda 
de crédito esperada do 
contas a receber 582 (5.955) 1.495 (5.659)
Outras receitas e des-
pesas operacionais 32 51.879 56.756 39.354 58.300
Resultado de partici-
pações em investimento 17 - - 10.724 (3.558)
Total de despesas  
 operacionais (606.630) (594.426) (450.162) (495.325)
Receita financeira 20.618 36.194 20.472 37.192
Despesa financeira (66.468) (47.979) (23.753) (26.505)
Resultado financeiro 31 (45.850) (11.785) (3.281) 10.687
Lucro antes dos  
 impostos 124.966 65.970 100.543 43.415
Imposto de renda e con-
tribuição social corrente (54.877) (18.344) (28.996) (6.469)
Imposto de renda e con-
tribuição social diferido (3.860) (15.751) (5.318) (5.071)
Lucro líquido do exercício 66.229 31.875 66.229 31.875
Lucro básico por  
  ação - R$ 0,00009 0,00007 0,00009 0,00007
Quantidade de ações 733.689.398 478.689.398 733.689.398 478.689.398

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 66.229 31.875 66.229 31.875
Itens que não serão reclassificados 
para o resultado
Efeito do plano pós-emprego de 
benefício definido

(3.677) (1.431) (3.677) (1.431)

Resultado abrangente do exercício 62.552 30.444 62.552 30.444
Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades Consolidado Controladora
  operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 66.229 31.875 66.229 31.875
Ajustes para conciliar o lucro líquido:
Despesas com depreciação e amortização 38.064 23.347 37.977 23.223
Provisão para obsolescência 413 (6.472) (2.579) (6.261)
Provisão para perda de crédito esperada 
do contas a receber (582) 5.955 (1.495) 5.659
Resultado na venda de ativo permanente 62 602 6 445
Constituição outras provisões 2.765 3.330 2.765 3.330
Resultado de participações em 
investimentos - - (10.724) 3.558
Constituição (reversão) provisão para 
contingências 5.952 (343) 3.111 (1.536)
Impostos de renda e contribuição social 
diferidos 3.860 15.750 5.318 5.071
Despesas (Receitas) financeiras, líquidas 45.850 11.785 3.281 (10.687)
Impostos de renda e contribuição 
social correntes 54.877 18.345 28.996 6.469

217.490 104.174 132.885 61.146
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber - Terceiros (5.274) (8.532) (6.586) (5.532)
Estoques (38.155) (19.123) (21.709) (15.298)
Impostos a recuperar (14.463) 4.529 11.906 18.063
Outros ativos (1.623) (16.756) 1.773 (16.262)
Fornecedores - Terceiros 12.046 (2.661) 10.271 (4.347)
Contas a pagar - Partes relacionadas (93.909) (88.541) (58.589) (92.292)
Outras contas a pagar e provisões (3.275) (12.797) (122) (8.100)
Impostos e contribuições a recolher 18.010 493 13.110 1.642

(126.643) (143.388) (49.946) (122.126)
Demais juros pagos (recebidos) (56.809) (10.158) (14.240) 10.239
Juros pagos sobre empréstimos 7.077 - 7.077 -
Juros pagos sobre arrendamento 2.257 - 2.255 -
Impostos pagos sobre o lucro (35.626) (30.441) (18.759) (30.278)
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas 
atividades operacionais (209.744) (183.987) (73.613) (142.165)
Fluxos de caixa das atividades de 
investimentos
Aporte de capital em controlada - - (12.500) -
Mútuo com partes relacionadas (957) - (38.458) -
Aquisição de ativo imobilizado/
Intangível/Bens de direito de uso (87.709) (69.838) (87.709) (69.838)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
de investimento (88.666) (69.838) (138.667) (69.838)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos
Integralização de capital 255.000 - 255.000 -
Arrendamento (12.911) - (12.825) -
Empréstimo obtidos com terceiros 135.000 150.000 135.000 150.000
Empréstimos pagos a terceiros (285.000) - (285.000) -
Caixa líquido gerado/(utilizado) das 
atividades de financiamento 92.089 150.000 92.175 150.000
Aumento/(redução) do caixa e 
equivalentes de caixa 11.169 349 12.780 (857)
Demonstração do aumento do caixa e 
equivalentes de caixa
No início do exercício 32.885 32.536 28.016 28.873
No fim do exercício 44.054 32.885 40.796 28.016

11.169 349 12.780 (857)
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L1 L2
Loss Rate % A vencer 1 ~ 90 91 ~ 180 181 ~ 360 361 ~ 720 ~ 720
Consumer Health 0,23% 2,06% 18,39% 26,57% 31,96% 31,96%
Biopharma Private 0,24% 1,04% 3,11% 21,72% 31,96% 31,96%
Life Science 0,39% 1,54% 1,81% 21,72% 31,96% 31,96%
Performance Materials 0,11% 0,60% 1,26% 21,72% 31,96% 31,96%
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são 
somente pagamentos de principal e de juros: Política aplicável a partir de 1º 
de janeiro de 2018. Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor 
justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como 
uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e 
pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liqui-
dez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. Caixa e equiva-
lentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com venci-
mento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais 
são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados nas li-
quidações das obrigações de curto prazo. Os passivos financeiros foram classifi-
cados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR, quando aplicável. Um 
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resul-
tado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for 
designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados 
ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reco-
nhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensu-
rados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de 
juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho 
ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. (ii) Ativos e 
passivos financeiros não derivativos - Reconhecimento e desreconheci-
mento. A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos financeiros (como aplicações financeiras) são 
reconhecidos inicialmente na data da negociação, que é a data na qual a Compa-
nhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Com-
panhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação 
na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo fi-
nanceiro são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pelo 
Companhia em tais ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo 
ou passivo separado. A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando 
sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial 
quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os 
valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo 
e liquidar o passivo simultaneamente. (iii) Ativos financeiros não derivativos - 
Mensuração. Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de resulta-
do. Um ativo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por meio do 
resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reco-
nhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros mensurados ao cus-
to amortizado. Uma perda por redução ao valor recuperável á calculada como di-
ferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são 
reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando a Com-
panhia considera que não há expectativa razoável de recuperação, os valores são 
baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provi-
são é revertida através do resultado. (iv) Instrumentos financeiros derivativos 
e contabilidade de hedge. A Companhia mantém instrumentos financeiros deri-
vativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangei-
ra e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos princi-
pais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo 
financeiro e certos critérios sejam atingidos. Os derivativos são mensurados ini-
cialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são men-
surados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas 
no resultado. A Companhia designa certos derivativos como instrumentos de hed-
ge para proteção da variabilidade dos fluxos de caixa associada a transações pre-
vistas altamente prováveis, resultantes de mudanças nas taxas de câmbio e de 
juros, além de determinados passivos financeiros derivativos e não derivativos 
como instrumentos de hedge de riscos cambiais de um investimento líquido em 
uma operação estrangeira. (vi) Passivos financeiros não derivativos - mensu-
ração. Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por 
meio de resultado. Os custos da transação são reconhecidos no resultado confor-
me incorridos. Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicial-
mente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. 
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Redução ao valor recu-
perável - (Impairment). Perdas por redução no valor recuperável são reconheci-
das no resultado. Para isso os ativos têm os seus valores recuperáveis testados e 
revistos a cada encerramento de exercício para determinar se há evidência objeti-
va de perda por redução ao valor recuperável. Provisões. Uma provisão é reco-
nhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal constituída 
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico 
seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Arrendamentos. O Grupo apli-

cou o CPC 06(R2) utilizando a abordagem retrospectiva modificada e, portanto, as 
informações comparativas não foram reapresentadas e continuam a ser apresen-
tadas conforme o CPC 06(R1) e ICPC 03. Os detalhes das políticas contábeis 
conforme CPC 06(R1) e ICPC 03 são divulgados separadamente. 6 Novas nor-
mas e interpretações ainda não efetivas. Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não 
adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As se-
guintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto  significati-
vo nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia: - Definição de um 
negócio (alterações ao CPC 15). - Definição de materialidade (emendas ao CPC 
26 e CPC 23). - Contratos de Seguros (CPC11). 7 Investimento. Em 2016 a Com-
panhia obteve o controle da Sigma-Aldrich Brasil Ltda., ao final desse mesmo exer-
cício a controlada apresentou um passivo a descoberto tendo que a controladora 
descontinuar o reconhecimento na linha de investimento e passando a reconhecer 
no passivo não circulante, como provisão para provável perda com investida. Esta 
apresentação foi feita até 2018, em 2019 a controlada recebeu um aporte de capi-
tal e finalizou o exercício com lucro possibilitando assim que a Companhia volte 
apresentar esse valor na linha de investimento. 8 Empréstimos. Em 2019 a Com-
panhia liquidou todos os empréstimos com terceiros. A Companhia detém um em-
préstimo bancário no montante de R$ 151.627 mil em 31 de dezembro de 2018 
que, de acordo com os termos do contrato, tem previsão de pagamento de até 1 
ano. A natureza do crédito tem como objetivo a captação de recursos no exterior, 
em moeda estrangeira, cujos valores serão objetos de contrato de câmbio de com-
pra para ingresso dos recursos no país destinados à Companhia, registrado no 
Branco Central do Brasil. As obrigações estão sujeitas a variação cambial; a varia-
ção do valor da moeda da obrigação constitui evento previsível, com consequên-
cias financeiras e econômicas previsíveis, independentemente do grau de varia-
ção e as obrigações devem ser honradas, na forma prevista nestes títulos 
mediante a entrega da moeda estrangeira ao agente de pagamento, sendo que a 
moeda da obrigação será a moeda de contabilização e de pagamento, observadas 
as hipóteses previstas neste título, em que o pagamento poderá ser feito em moe-
da nacional no valor equivalente ao valor devido em moeda estrangeira. 9 Arren-
damento. Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a Companhia utilizou a abordagem 
retrospectiva modificada, já que essa abordagem não exige informação compara-
tiva e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do passivo de arren-
damento. A norma define que um contrato é ou contém um arrendamento quando 
transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por determinado pe-
ríodo, em troca de uma contraprestação. O impacto produzido na demonstração 
de resultados a partir da adoção do CPC 06 (R2) é a substituição do custo linear 
com aluguéis (arrendamento operacional) pelo custo linear de depreciação do di-
reito de uso dos ativos objetos desses contratos e pela despesa de juros sobre as 
obrigações de arrendamento calculadas utilizando as taxas efetivas de captação 
à época da contratação dessas transações. A seguir são apresentadas informa-
ções sobre o reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação de ope-
rações de arrendamento mercantil utilizados pela Companhia: a. Reconhecimen-
to. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente, 
descontado pela taxa de juros nominal incremental de empréstimo da Companhia, 
líquido dos seguintes efeitos: (a) Pagamentos de arrendamentos variáveis basea-
dos em índice ou taxa; (b) Valores pagos pelo arrendatário sob garantias de valo-
res residuais; (c) Preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário 
estiver razoavelmente certo de que irá exercer a opção; Os ativos de direito de uso 
são mensurados de acordo com os itens a seguir: (a) O valor da mensuração inicial 
do passivo de arrendamento; (b) Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos 
na data inicial ou antes dela menos quaisquer incentivos de arrendamento recebi-
dos; e (c) Quaisquer custos diretos iniciais. b. Julgamentos críticos na determi-
nação do prazo do arrendamento. Ao determinar o prazo do arrendamento, a 
Companhia considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo eco-
nômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou de rescisão de um con-
trato de arrendamento. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de 
extinção) são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza 
razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou não será extinto). Essa ava-
liação é revisada caso ocorra evento ou mudança significativa nas circunstâncias 
que afete tal avaliação e que esteja sob o controle da arrendatária. Durante o 
exercício corrente, o efeito financeiro da revisão dos prazos de arrendamentos a 
fim de refletir o efeito do exercício das opções de prorrogação estão demonstradas 
a seguir: partir de janeiro de 2019, entrou em vigor a norma contábil CPC 06 (R2). 
Os direitos de uso passaram a ser reconhecidos no ativo, sujeitos à depreciação e 
os arrendamentos passam a ser reconhecidos no passivo, tal como os leasings fi-
nanceiros, sujeitos à atualização monetária e amortizados pelo pagamento do ar-
rendamento. Como resultado da aplicação inicial da norma contábil, a Companhia 
e sua Controlada reconheceram R$ 33.275 de ativos de direito de uso e passivos 
de arrendamento em 1° de janeiro de 2019. 10 Patrimônio Líquido. (i) Capital 
social. Em virtude da cisão parcial ocorrida em 2018, foi aprovado a redução do 
capital social da Companhia no montante de R$ 673 de R$ 479.362 para R$ 
478.689., equivalente ao valor contábil da parcela cindida, mediante o cancela-
mento de 672.520 ações ordinárias, normativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada, de titularidade da sócia Millipore International Holding S.à r.l., com o 
expresso consentimento da sócia Merck Chemical B.V. Ainda, as acionistas acor-
daram que nenhuma nova quota representativa do capital social da Incorporadora 
será subscrita pela Merck Chemical B.V., a qual, renuncia todos e quaisquer direi-
tos de preferência que detenha na subscrição das quotas no capital social da Incor-
poradora criada em razão da cisão. Em 16 de julho de 2019, os acionistas aprova-
ram o aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 145.000, 

passando o capital social de R$ 478.689 para R$ 623.689, mediante a emissão de 
145.000.000 (cento de quarenta e cinco milhões) de ações ordinárias, normativas 
e com valor nominal de R$ 1,00(um Real), pelo preço de emissão de R$ 1,00(um 
Real) por ação, valor definido conforme os critérios estabelecidos pela Lei das 
S.A., todas subscritas pela Millipore International Holdings S.à R.L., a serem inte-
gralizada em moeda corrente. Em 20 de novembro de 2019, os acionistas aprova-
ram o aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 110.000, pas-
sando o capital social de R$ 623.689 para R$ 733.689, mediante a emissão de 
110.000.000 (cento e dez milhões) de ações ordinárias, normativas e com valor de 
R$ 1,00(um Real), ao preço de emissão de R$ 1,00 (um Real) por ação, valor defi-
nido conforme os critérios estabelecidos pela Lei das S.A., todas subscritas pela 
Millipore International Holdings S.à R.L., a serem integralizada em moeda corren-
te. Ficou consignado que a acionista Merck Chemicals B.V., presente às duas as-
sembleias renunciou expressamente ao exercício de direito de preferência para 
subscrever, na proporção de sua participação no capital social da Companhia, os 
dois aumentos de capital aprovados no exercício de 2019.

2019
Integralização 

de capital 2018
Domiciliados 
no exterior

Millipore Internation-
al Holding S.à r.l. 733.689.397 255.000.000 478.689.397

Domiciliados 
no exterior

Merck Chemical 
B.V. 1 - 1

733.689.398 255.000.000 478.689.398
(ii) Reserva de lucros. a) Reserva legal. Constituída à razão de 5% do lucro líqui-
do apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social.Em 2019 a Companhia constituiu R$ 3.312 de 
reserva legal, (R$ 1.484 em 2018). b) Reserva de Retenção de lucros. É desti-
nada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital, conforme 
proposta previamente aprovada pela Diretoria para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019. Em 2019 a Companhia transferiu para a reserva de retenção 
de lucro R$ 35.157, (R$ 5.920 em 2018). c) Reserva de Incentivos Fiscais. Em 
2019 o montante de R$12.031 (R$ 15.227, em 2018), refere-se as subvenções 
governamentais decorrentes de incentivos fiscais, que foram registradas no re-
sultado do período como redução do imposto apurado, em atendimento ao Pro-
nunciamento Técnico CPC 07(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais/
(IAS 20). A parcela do lucro decorrente desses incentivos fiscais é objeto de desti-
nação à Reserva de Lucro denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em confor-
midade com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/1976, a qual somente é utilizada para 
aumento do capital social ou eventual absorção de prejuízos. (iii) Dividendos. O 
Estatuto social prevê a distribuição de dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
lucro líquido do exercício ajustado na forma da Lei. Em 2019 e 2018 a Companhia 
não efetuou pagamento de dividendos, porém foi reconhecido no passivo circu-
lante a parcela mínima obrigatória no montante de R$ 22.778, sendo (R$ 15.729 
de 2019) e (R$7.049 de 2018), que será distribuído oportunamente. (iv) Perda em 
transação com entidade sob controle comum. Em 2016 a Companhia adquiriu 
a controlada Sigma-Aldrich Brasil Ltda, tendo em vista que esta controlada apre-
sentava um passivo a descoberto e por se tratar de uma operação de empresas 
sob controle do mesmo grupo, essa perda foi reconhecida no patrimônio líquido, 
como perda em transação com entidade sob controle comum. 
Valor da aquisição (72.336)
Total do patrimônio líquido na data da aquisição 24.583
Ajustes posteriores a aquisição 4.327
Total 43.426
(v) Outros resultados abrangestes 2019 2018
Saldo Inicial 5.525 4.094
Efeito plano de pensão do exercício 3.677 1.431
Saldo final 9.202 5.525
11 Cobertura de seguros. A Companhia adota a política de contratar cobertura 
de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficien-
tes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As 
premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo 
de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram 
examinadas pelos nossos auditores independentes. Em 31 de dezembro de 2019, 
a cobertura de seguros contra riscos operacionais, incluindo danos materiais e lu-
cros cessantes da Companhia era composta por R$ 1.024.113 (R$ 1.254.852 em 
2018) e R$ 21.087 (R$ 19.309 em 2018) para responsabilidade civil. 12 Eventos 
Subsequentes. Até o momento dessa publicação a Companhia não havia sofrido 
nenhum impacto relevante devido ao COVID-19. Por estar presente em 66 países 
inclusive na China e Itália, a Companhia se beneficiou de experiências realizadas 
nestes países, criando uma equipe corporativa de gerenciamento de crises ligada 
ao assunto, com isso foi possível introduzir rapidamente estratégias de limpeza, 
higiene e acompanhamento da saúde e bem estar de todos os funcionários es-
senciais para que a produção não fosse interrompida na planta do Rio de Janeiro. 
Por conta disso a Companhia vem atendendo à todas as demandas do mercado, e 
os demais funcionários estão trabalhando de home office já que toda área de tec-
nologia e segurança da Companhia foi estruturada para isso. Não houve impacto 
significativo no desligamento de funcionários, nem há essa expectativa. Com rela-
ção as vendas até o primeiro trimestre o valor realizado ficou acima do orçado e o 
contas a receber não apresentou nenhuma inadimplência relevante, apenas alguns 
pedidos de postergação de vencimento que não impactou a curto prazo o fluxo de 
caixa da Companhia, e dado o andamento da operação e os recebimentos, não há 
expectativa de impactos no fluxo de caixa da Companhia até o final deste exercício.
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Aos Diretores da Merck S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Merck S.A (Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamen-
te, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da 
Merck S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respec-
tivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. Conforme nota explicativa nº 14 às demonstrações financeiras, 
em 31 de dezembro de 2019 o balanço patrimonial, individual e consolidado, apresenta na rubrica de intangível, ágio 
por expectativa de rentabilidade futura no montante de R$ 38.379 mil (mesmo montante de 2018). De acordo com 
o CPC 01 - redução ao valor recuperável de ativos, independente de existir, ou não, qualquer indicação de valor 
recuperável, a Companhia deve testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill). A 
Companhia não possui como prática avaliar anualmente a recuperabilidade do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura. Consequentemente, não foi possível determinar se havia necessidade de reconhecer perda de redução ao va-
lor recuperável do intangível em 31 de dezembro de 2019 e em exercícios anteriores, bem como nos respectivos ele-
mentos componentes das demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que as evidências de 
auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona-
dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razo-

ável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e sua controlada. – Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Admi-
nistração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e sua con-
trolada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controla-
da a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. – Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades 
ou atividades de negócio da Companhia para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Companhia e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 03 de ju de 2020. 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Marcelo Luiz Ferreira - Contador CRC RJ-087095/O-7.

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
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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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