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Letalidade da Covid nas favelas do
Rio é 4 vezes maior que no Brasil

Arquivo/ABr

Estudo indica
acesso desigual à
saúde na pandemia;
cortes prejudicaram
atendimento

A quinta edição do Mapa Social
do Corona, lançado pela organização Observatório de Favelas, traz
como tema “Acesso Desigual à
Saúde no Rio de Janeiro: Diversidades Sanitárias Históricas e Direitos Urgentes à Vida Saudável”.
A publicação quinzenal tem
como objetivo dar visibilidade aos
impactos desiguais da pandemia de
Covid-19 na cidade e identificar
ações urgentes que precisam ser
colocadas em prática para enfrentar
a crise sanitária. Nesta edição, foram ouvidos profissionais de saúde
que atuam nas favelas da Rocinha,
Maré e Manguinhos, que falaram
sobre as dificuldades enfrentadas
pela população destas comunidades
para ter acesso a um direito básico.
De acordo com a publicação, na
cidade do Rio de Janeiro, 700 mil
pessoas tiveram o atendimento em
saúde prejudicado por demissões
ocorridas no setor entre outubro
de 2018 e fevereiro de 2019. Foram desligados nesse período 465
agentes comunitários de saúde,
30 técnicos de enfermagem e 20
enfermeiros, “além de médicos e
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equipes inteiras de apoio à saúde
da família”.
A desigualdade reflete-se nos
dados sobre a pandemia: pelos números do Ministério da Saúde, no
Brasil, a taxa de letalidade da doença está em 3,8%, enquanto no Estado do Rio de Janeiro a proporção
de mortes causadas pela doença
sobe para 8,75%, conforme dados
da Secretaria de Estado de Saúde.
Na capital, eram 65.121 casos
confirmados e 7.432 óbitos quando da elaboração da pesquisa, o

que representa taxa de letalidade
de 11,4%. Considerados só os números da Covid-19 nas favelas
cariocas, a taxa de letalidade vai
para 15,8%, com 3.891 casos e 607
óbitos, segundo o painel do Voz das
Comunidades.
Estudo da consultoria Kearney
prevê que óbitos por Covid-19 no
Brasil tripliquem em agosto, na
comparação com junho, devendo
chegar a cerca de 170 mil, ante as
pouco mais de 60 mil no final deste
mês; a expectativa é que o país te-

nha que conviver com os altos índices da doença até o surgimento de
uma vacina, causando um impacto
ainda maior na economia.
“No Brasil, 10 estados, que
juntos representam 62% da população brasileira, ainda apresentam
crescimento no número diário de
casos”, analisa Carlos Higo, partner da Kearney e um dos autores
do relatório. A previsão da Kearney é que o país alcance de 3,2
milhões a 5,2 milhões de casos
até o final de agosto.

Demanda por crédito
quase zera perdas do ano

Senado aprova MP que
auxilia setor aéreo

O Plenário do Senado aprovou a
Medida Provisória (MP) 925/2020,
que trata da ajuda ao setor aeronáutico e aeroportuário durante a pandemia do coronavírus. A MP disciplina o reembolso e a remarcação
de passagens de voos cancelados
durante a pandemia, regula o pagamento de tarifas e acaba com o adicional de embarque internacional.
Aprovada na forma do Projeto de
Lei de Conversão (PLV) 23/2020,
a matéria segue para a sanção da
Presidência da República, informa
a Agência Senado.
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Não cabe, agora,
nenhuma política
econômica de
cunho liberal
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A demanda por crédito cresceu
27% em junho em relação a maio
e praticamente zerou as perdas no
ano. É o que revela o Índice Neurotech de Demanda por Crédito
(INDC), que mensura o número
de solicitações de financiamentos
mensais nos segmentos de varejo, bancos e serviços. “De forma
geral, usando janeiro como base
normal, uma vez que fevereiro
tem Carnaval e março já foi afetado parcialmente pela Covid-19,
temos ainda um gap de 6% após
apurarmos o mês de junho. Vale
lembrar que o vale foi em abril,
que registrou demanda 35% menor em relação ao início do ano”,
explica o diretor de Produtos e
Sucesso do Cliente da Neurotech,
Breno Costa.

OPINIÃO
Em geopolítica,
parecer ser vale
tanto ou mais
quanto ser

Mais da metade
da população
não completou
educação básica

A taxa de analfabetismo no Brasil passou de 6,8%, em 2018, para
6,6%, em 2019, de acordo com
dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua Educação. Apesar da
queda, que representa cerca de 200
mil pessoas, o Brasil tem ainda 11
milhões de analfabetos. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelos
critérios do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), não
são capazes de ler e escrever nem
ao menos um bilhete simples.
Em média, o brasileiro estuda
9,4 anos. O dado é coletado entre
as pessoas com 25 anos ou mais.
Esse número aumentou em relação
a 2018, quando, em média, o tempo
de estudo no Brasil era de 9,3 anos;
em 2016, de 8,9. O IBGE pondera
que, apesar dos avanços, mais da
metade, o equivalente a 51,2%, da
população de 25 anos ou mais no
Brasil não completaram a educação
escolar básica.
De acordo com o levantamento,
quando perguntados sobre o principal motivo de terem abandonado
ou nunca frequentado a escola, esses jovens apontaram a necessidade
de trabalhar como fator prioritário,
resposta dada por 39,1% dos entrevistados. Considerando apenas os
homens, essa foi a resposta dada
por 50% deles. Já entre as mulheres, o percentual cai para 23,8%.

Ação sobre barragem da Samarco está atolada na justiça brasileira

BHP processada no Reino Unido por desastre de Mariana
A audiência do caso de ação coletiva contra a BHP por sua “responsabilidade final” pelo desastre
da barragem de Mariana, em 2015,
começará em Manchester, Inglaterra, em 22 de julho. No rompimento,
19 pessoas foram mortas e centenas
desabrigadas, além de terem sido
causados extensos danos ambientais.
A empresa anglo-australiana
BHP, uma das controladoras da Samarco – que operava a barragem –
será processada por danos estimados em £5 bilhões, o equivalente
a R$ 26,9 bilhões. A ação coletiva
é movida por mais de 200 mil indivíduos, 25 municípios, 530 empresas, uma arquidiocese católica e

membros da comunidade indígena
Krenak. A ação coletiva é apresentada em nome dos reclamantes pelo
escritório de advocacia internacional PGMBM.
A audiência ouvirá argumentos
sobre se o caso contra a BHP, que
tem sede na Inglaterra e na Austrália, pode ser julgado por um tribunal inglês. Se o caso for julgado
na Inglaterra, será o primeiro caso
legal de uma grande catástrofe ambiental do Brasil ouvida nos tribunais ingleses.
A alegação afirma que a BHP é
responsável pelo colapso. Através
da Samarco, eles teriam aumentado
repetidamente a produção de minério de ferro e o armazenamento dos

rejeitos tóxicos, apesar dos fortes
avisos de que isso comprometeria
a segurança da barragem. O PGMBM argumentará que houve avisos
do engenheiro responsável pelo
projeto, além das rachaduras que
apareceram na barragem, sinais
precoces de liquefação e ruptura e
que foram desconsiderados antes
do desastre.
Segundo Mario Antonio Coelho,
prefeito de Barra Longa, município
de 6.000 habitantes que foi severamente impactado pelo colapso da
barragem, “a decisão de apresentar a reivindicação na Inglaterra se
deve à falta de resposta da justiça
no Brasil, do 12º Tribunal Federal
ou em qualquer outro lugar ”.
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A Amazônia, o
agronegócio e os portos

Acelerar a liberação de recursos do
FNDCT para recuperar a Ciência
Há hoje um consenso na
comunidade científica brasileira de que chegamos à
situação mais crítica dos últimos decênios. Os pesquisadores que atuam na área
experimental se defrontam
com equipamentos quebrados e outros exigindo rápida
manutenção. Por outro lado,
nossa infraestrutura científica, que há cerca de seis anos
estava em situação de alta
competitividade com nossos
colegas do exterior, precisa
ser rapidamente atualizada.
Tudo isto nos leva à conclusão sobre a necessidade
de contarmos em curtíssimo
prazo com um plano especial
de revitalização da Ciência brasileira. A começar de
imediato com o “SOS Equipamentos” da Finep.
A ausência de uma efetiva infraestrutura fica clara
neste momento em que convivemos com a pandemia
da Covid-19. Os principais
grupos de pesquisa do país
não contam com laboratórios em condições de trabalho científico de ponta com
biossegurança NB3, o único
que permite a manipulação
do SARS-Cov-2. A título de
exemplo menciono a situação da UFRJ, um dos mais
importantes complexos de
pesquisa biomédica do país,
que conta com apenas uma
pequena unidade em condições NB3 e nenhum biotério
nestas condições, o que impossibilita a realização de
pesquisa experimental com
animais infectados.
Cabe lembrar que a parte
experimental em animais é,
em muitos casos, o melhor caminho para desvendar a fisiopatologia de várias doenças,
entre as quais aquelas que tem
um patógeno como agente
causal, como é o caso da Covid-19. Situação semelhante
se repete na grande maioria
das instituições brasileiras.

A partir de consultas realizadas com vários colegas
que exercem efetiva liderança científica no país, atuando
tanto na bancada experimental, como na gestão das principais instituições de apoio
à pesquisa, conseguimos
chegar a um valor básico
para iniciar um processo de
recuperação da Ciência brasileira.
Necessitamos para o período de agosto de 2020 a
dezembro de 2021 de R$
2,7 bilhões, além dos orçamentos que vêm sendo executados nos últimos anos
pelos órgãos de governo que
atuam no setor. Esses recursos devem ser oriundos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) que tem
cerca de R$ 18 bilhões em
“reserva de contingência”
sob o controle do Tesouro
Nacional.
Cabe ressaltar que apenas
no orçamento aprovado pelo
Congresso Nacional para o
exercício de 2020, há uma
“reserva de contingência”
de R$ 4,3 bilhões. Importante lembrar que os recursos
do FNDCT só podem ser
utilizados para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Logo, os recursos aqui demandados não
representam nenhum esforço
impossível. A título de comparação, eles são menores
do que o sistema de ciência e
tecnologia dos Estados Unidos da América aportou para
pesquisas emergenciais sobre a Covid-19.
Há consenso de que uma
primeira prioridade na utilização dos recursos é o pagamento de todos os projetos
científicos já aprovados pelas agências de fomento que
integram o Sistema Nacional
de Ciência e Tecnologia e
que conta com agências federais e estaduais.

importantes fontes de agentes patogênicos potenciais.
Há, ainda, a necessidade
de se realizar aportes significativos para que os projetos
Sirius e o Reator Multipróposito possam se desenvolver conforme cronograma
definido pelos responsáveis
por esses projetos estruturantes da Ciência brasileira.
É fundamental o lançamento de novas chamadas e
encomendas para a manter e
atualizar a infraestrutura física e laboratorial das instituições brasileiras, bem como
para o desenvolvimento de
projetos temáticos, a serem
financiados pelo CNPq e Finep.
Para a melhor definição
dessas prioridades é fundamental que se constitua um
grupo
técnico-científico,
com a efetiva participação
dos principais líderes de
pesquisa do país, atuando
nas mais variadas áreas do
conhecimento. Essa comissão deverá ser indicada pela
Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência e outras entidades
e sua proposta examinada
pelo Conselho Diretor do
FNDCT.
Esperamos que essas sugestões sejam abraçadas com
entusiasmo e com sentido de
urgência pelo presidente da
República e seu ministro da
Economia, pelo Ministério
de Ciência e Tecnologia e
pelo Congresso Nacional,
para que todas as amarras
burocráticas sejam rompidas
em prol do desenvolvimento
científico e tecnológico do
país.

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
necessita de R$ 600 milhões para os vários programas não reembolsáveis
em instituições de pesquisa
e empresas, via subvenção
econômica. O CNPq necessita de R$ 200 milhões
para assegurar a viabilidade
dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia e dos
grupos apoiados pelo Edital
Universal.
As Fundações Estaduais
de Amparo à Pesquisa nos
Estados – FAPs – necessitam
de R$ 600 milhões, que podem ser descentralizados via
Finep, para que regularizem
a situação de milhares de
projetos interrompidos em
todo o país. A EMBRAPII
necessita com urgência de
R$ 200 milhões para apoio
à interação entre centros de
pesquisa e empresas. Recursos da ordem de R$1,1
bilhão são necessários para
a continuidade de alguns
projetos estruturantes e para
o desenvolvimento de novas
propostas.
Destaco aqui a urgente necessidade de dois laboratórios nacionais com
nível de biossegurança 4,
que permitam a realização
de pesquisas científicas
com agentes infecciosos
de maior gravidade, como,
por exemplo, vírus equivalentes ao Ebola. O primeiro
desses laboratórios deve se
localizar no Instituo Evandro Chagas em Belém do
Pará. O segundo próximo a
grandes complexos de pesquisa em doenças infecciosas, como a cidade de São
Paulo (USP, Unicamp, Unifesp, Butantã, Adolfo Lutz)
ou Rio de Janeiro (Fiocruz,
UFRJ, Uerj). O Brasil não
conta com nenhum laboratório deste nível, situação
inaceitável para quem se
constitui em uma das mais
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Brasileira de Ciências.

Diminuir desempregos é atitude humanitária
Nesse momento de excepcionalidade
provocado pela pandemia de Covid-19, acompanhamos o
desenrolar de uma crise que
nossa geração, nem a geração anterior, jamais viu.
Por isso, é fundamental que
todas as medidas adotadas
sejam feitas com planejamento e urgência. Diminuir
a possibilidade de desempregos num momento grave como esse é essencial,
é atitude humanitária. Aumentar tributos ou implantar novos impostos deve ser
descartado por ora.
É preciso pensar na prorrogação de prazos de pagamentos e parcelamentos
já existentes, bem como
de obrigações acessórias,
dar fôlego às empresas, ao
setor produtivo, para que
os danos sejam menos perversos, sobretudo para os

trabalhadores. As medidas
anunciadas pelo governo
federal nesse sentido, foram tímidas. É necessário
que elas sejam ampliadas
e tenham força para possibilitar maior fluxo de caixa para as empresas. Caso
contrário, assistiremos uma
onda de empresas quebrando por inanição.
Em que pese ter havido
a prorrogação de pagamento de alguns tributos para
até 90 dias, a crise que se
desenha poderá obrigar que
haja maior flexibilidade
ainda da parte do Poder Público. Até agora, não houve
mudança em relação ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, a não ser para as
empresas que estão no regime do Simples. É importante olhar para quem está no
regime de lucro presumido,
uma vez que, nesses casos,

esteja inserido nesse plano.
O Brasil tem uma indústria
têxtil robusta, que poderia
voltar sua capacidade à fabricação de máscaras, assim como nossa sofisticada
indústria
automobilística,
poderia fabricar os respiradores.
Estamos num esforço de
guerra. Temos visto muito
ruído entre as esferas de poder, uma perda de energia
Precisamos de um grande
pacto nacional. Não cabe,
neste momento, nenhuma
política econômica de cunho
liberal, afinal, nós nunca
precisamos tanto da presença do Estado.

o Imposto de Renda acaba
recaindo sobre a receita.
Não se está aqui a sugerir
que as empresas deixem de
pagar o Imposto de Renda,
até porque, se alguém tem
lucro, mesmo na crise, deve
pagar, mas esse lucro não
pode ser fictício. Portanto,
é preciso aprimorar os mecanismos para apuração do
lucro real, com a possibilidade de compensação de
prejuízos.
Falta uma articulação
maior em termos de federação. Temos impostos estaduais e municipais que
pesam muito. Todavia, não
é possível exigir que estados abram mão do ICMS,
sem uma contrapartida da
União.
É necessário evitar o colapso do sistema de saúde e
salvar vidas. Contudo, é preciso que o setor produtivo
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Advogado, é professor de
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e presidente da Comissão
Especial de Direito Tributário
da OAB Nacional.
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Nos últimos 40 anos, a
área plantada brasileira cresceu 32%, enquanto a produtividade da agricultura
aumentou 385% como resultado da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologia,
não do desmatamento, de
acordo com dados do Ministério da Agricultura. No ano
passado, quando se divulgou um aumento relevante
no desmatamento da Região
Amazônica, de 23,5%, para
9.762 km², o maior em dez
anos, faltou uma comunicação clara de que as ilegalidades seriam combatidas
– e que elas não decorriam
da expansão do competitivo
agronegócio.
Faltou esclarecer ainda
que aquele aumento, embora preocupante, não decorria
de uma política de governo.
Caberia ter lembrado que o
nível de desmatamento na
Amazônia na década precedente havia sido muito
maior, embora a retórica
oficial da época, na área ambiental, fosse bem assimilada no exterior – o que prova
que em política (e em geopolítica) parecer ser vale tanto
ou mais quanto ser.
De acordo com dados do
Inpe, em 2004, por exemplo, o desmatamento equivaleu a 27,7 mil km², 183%
maior do que no ano passado. No ano anterior, o desflorestamento amazônico
também atingira área equivalente, cerca de 25 mil
km². Se recuarmos um pouco nas estatísticas, veremos
que o recorde de desmatamento deu-se em 1995: 29
mil km², 197% a mais que
no ano passado.
Uma propaganda falaciosa tem atrelado o desmatamento ao desenvolvimento
do nosso agronegócio. A
campanha precisa ser revertida tendo em vista a importância do setor para o comércio exterior e a economia.
No primeiro semestre deste
ano, a balança comercial
brasileira teve um superávit
de US$ 23 bilhões. Apesar
de positivo, o resultado foi
10,3% menor do que nos primeiros seis meses de 2019,
e o mais fraco nos últimos
cinco anos para o período,
por força da retração global
decorrente da pandemia do
novo coronavírus.
Porém, o que impediu uma
queda maior foi o desempenho do setor agropecuário,
cujas exportações tiveram
alta de 23,8%, em relação
ao mesmo período do ano
passado, somando US$ 26,2
bilhões no semestre – valor
superior ao próprio superávit
agregado. A maior parte dos
demais setores teve resultados piores do que em 2019,
nem sempre pela diminuição
do volume exportado, mas
pela queda dos preços resultantes da menor demanda.
Na indústria extrativa, por
exemplo, o volume das ex-
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portações brasileiras subiu
5,5%, mas o valor dos produtos caiu 13,9%.
A vantagem de ser um
grande e competitivo exportador de produtos agrícolas é justamente o fato de a
demanda por alimentos ser
menos elástica do que a de
outras mercadorias. Em períodos de crise, faz a diferença. O dinamismo do agronegócio tem garantido o nível
de atividade nos portos, lembrando que por eles passam
95% do comércio exterior.
Esse dinamismo é também
um dos fatores que garantem
a atratividade para os leilões
do setor de infraestrutura
previstos para este, sendo o
outro a própria possibilidade
de retorno financeiro desses
empreendimentos no longo
prazo, em especial num cenário de taxas de juros mais
baixas.
O Tribunal de Contas da
União (TCU) tem neste momento 39 ativos públicos,
totalizando cerca de R$ 36
bilhões, em análise para o
processo de privatização.
Dos 16 leilões previstos para
serem realizados este ano, 11
são de terminais portuários.
Até 2022, os portos de Santos, São Sebastião e Itajaí,
além da Companhia Docas
do Espírito Santo (Codesa),
também serão desestatizados. Há importantes projetos
de integração intermodal em
curso, com investimentos
em malha rodoviária e ferroviária.
O próprio TCU parece
já ter compreendido que,
para o desenvolvimento
logístico, além da remoção dos obstáculos estruturais que os investimentos a
partir dos leilões propiciarão, é preciso eliminar os
gargalos burocráticos, um
problema que resulta da
intervenção de uma dezena de órgãos, de diferentes
esferas, intervindo no setor
sem a necessária uniformização. “A legislação precisa ser simplificada, para
que a integração de fato
ocorra”, disse dias desses
à imprensa Jairo Cordeiro,
secretário de fiscalização
de infraestrutura do TCU,
em diagnóstico certeiro.
Um consenso em relação ao desenvolvimento da
infraestrutura brasileira começa a ser construído. É um
passo fundamental para se
ter mais segurança jurídica
e com isso atrair novas levas
de investimentos. A imagem
do país passa a ser também
um componente decisivo
nessa nova estratégia. Neste
sentido, não pode haver dúvidas quanto ao nosso compromisso em defesa incondicional da Amazônia.
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Setor privado no saneamento
Marco legal
deixa de fora
municípios
e estados

Como fiscalizar R$ 90 bilhões

A licitação para aquisição de sacos de lixo e papel
higiênico, lançada por um município do Paraná, pelo valor de R$ 10,4 milhões, caiu para pouco mais de R$ 1,5
milhão. Uma economia de quase 90% por conta de um
erro de cálculo na hora de formatar o edital. O milagre só
foi possível com a participação da filial do Observatório
Social do Brasil na cidade.
A entidade está presente em 150 cidades de 17 estados, com 3,5 mil voluntários e metodologia própria de
monitoramento que acompanha os recursos até a entrega
do produto final. É parte do Programa de Voluntariado da
Classe Contábil (PVCC), criado pelo Conselho Federal
de Contabilidade (CFC).
Com essa metodologia, o Observatório Social e o CFC
pretendem fiscalizar os quase R$ 90 bilhões que serão
transferidos pela União a estados e municípios para o
enfrentamento da crise agravada pela pandemia. Com
o decreto de calamidade pública no Brasil, os governos
podem recorrer a compras simplificadas para agilizar a
aquisição de bens e serviços para conter a crise sanitária.
“Isso tem os pontos positivos e negativos. Muitas vezes
há um sobrepreço muito elevado nos valores dos produtos e serviços. A grande preocupação é que ao final esses recursos não cheguem na sua totalidade para ajudar a
quem precisa”, afirma o contador Elias Caddah, conselheiro do CFC.
“Por exemplo, como vemos reportagens na televisão,
que há recursos para serem aplicados na construção de
hospitais, ou na pavimentação de ruas. Se o hospital não
é concluído, ou foi feita a pavimentação de uma rua que
parou na metade, a própria população da região prejudicada pode cobrar essa conclusão, verificar onde foi gasto
o dinheiro que para lá deveria ser destinado. O controle
social é muito importante porque se faz na ponta; é o
próprio cidadão contribuindo com a aplicação dos recursos públicos”, explica Caddah.

A culpa não é minha
Um cliente ligou para a Net Claro para reclamar da
queda na internet e na TV, quase 24 horas fora do ar.
Uma gravação avisou: “Sua região está com problemas
técnicos.” Na verdade, quem estava com problemas técnicos era a Net Claro, que revela também grande problema em assumir suas responsabilidades.

Retorno mineiro
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) inicia em 3 de agosto a retomada gradual das atividades
presenciais, na primeira e na segunda instâncias, com
calendário que obedecerá as situações epidemiológicas
da Covid-19 nas 14 macrorregiões do estado.

Apesar de comemorar a
aprovação do novo marco
legal do saneamento básico, o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, manifestou apoio para derrubar
um veto do presidente Jair
Bolsonaro e retomar a sobrevida aos contratos de
saneamento fechados entre
municípios e empresas estaduais do setor.
Após mais de meio século
- quando o extinto Banco Na-

cional da Habitação (BNH)
criado durante o regime militarm instalou em 1968, a
título experimental, o Plano
Nacional de Saneamento
(Planasa), funcionamento
formalizado em 197- o Projeto de Lei (PL) 4.162/2019,
que cria esse marco legal, foi
aprovado pelo Senado nesta
quarta-feira e seguirá para a
sanção presidencial.
A exemplo do Planasa, a
iniciativa atual não define
que a entrada da iniciativa
privada seja também para
construção de usinas de tratamento de água e de esgoto,
deixando claro o interesse
em privatização das existentes.
Além de prorrogar o prazo para o fim dos lixões, o
texto facilita a privatização

Sem voto
A eleição nos EUA dá saudades do TSE. Trump e republicanos despejaram US$ 20 milhões para combater
esforços dos democratas para registrar mais eleitores.
Recrutaram 50 mil pessoas para dificultar a inscrição de
votantes que eles afirmam não terem direito a voto.

Rápidas
“Tributação sobre Energia Elétrica (Módulo compacto)” é o evento que o Ibef-RJ realizará online em 21, 23,
27 e 29 de julho, sempre das 18h às 20h30. Informações
em agenda.ibefrio.org.br *** O IAB atualiza a agenda
de lives da semana: na quinta-feira, às 18h, o webinar
será sobre “Direito penal e garantias fundamentais na
crise política brasileira”; na sexta, 10h30, o professor
Arlindo Donário, da Universidade Autónoma de Lisboa,
participará de webinar sobre “O regime jurídico das cooperativas de trabalho no Brasil e em Portugal”. Os dois
eventos serão transmitidos pelo canal TVIAB, no YouTube *** O curso de inglês Brasas inicia ação em suas
55 unidades: a cada matrícula realizada para o segundo
semestre, um kit escolar é doado a uma ONG ou instituição parceira do curso *** Nesta quinta-feira, o CEO
do Accountfy, Goldwasser Pereira Neto, participa do GO
GLOBAL! Series - 1º webinar da série Learn From The
Founder. O painel é promovido pela Drummond Advisors para abordar temas sobre investimentos em startups
globais. Inscrições: bit.ly/3fz31Tp

de saneamento e estabelece
metas de universalização do
serviço.
Inicialmente havia destaques ao texto principal do
PT, PDT, MDB, DEM, Podemos, Pros e Cidadania,
mas foram todos retirados
pelos líderes partidários. O
líder do governo, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE),
construiu um acordo para
que ajustes à iniciativa pudessem ser feitos durante a
sanção presidencial. Se houvessem mudanças por meio
dos destaques, o texto teria
de ser submetido a nova análise pelos deputados.
Antes da análise do texto, os senadores votaram um
requerimento do PT de suspensão de votação, que foi
rejeitado.

Bolívia: 10% de recursos de aposentados vão para bancos privados
“A última coisa que faz
o atual governo boliviano é pensar nas pessoas.
Fui surpreendido quando 10% dos recursos dos
Fundos de Pensão foram
injetados nos bancos privados”, afirmou Luis
Arce Catacora, ex-ministro da Economia e atual
candidato à presidência
pelo Movimento Ao Socialismo - Instrumento
Político pela Soberania
dos Povos (MAS-IPSP),
em entrevista esta semana
à Gigavisión.
Segundo Arce que,
como ministro liderou
por seis anos consecutivos
os mais altos índices de
crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) da
América Latina, o fato da
presidente Jeanine Áñez
ter possibilitado a retirada de 10% dos recursos
de aposentadorias dos
trabalhadores nas Administradoras de Fundos
de Pensão (AFP) para
que sejam repassados aos
banqueiros é um completo descalabro.
“O que faz este governo é favorecer o grande
capital”, assinalou o candidato do MAS, frisando que “estamos falando
de 17 bilhões de dólares

que temos nos Fundos de
Pensão neste momento,
10% disso é 1,7 bilhão
de dólares”, alertou. “E
tudo para que os bancos
ganhem liquidez”, acrescentou.
O índice de liquidez de
um banco privado, assinalou Arce, é uma porcentagem
matemática
que reflete a quantidade
de ativos totais que a entidade possui em forma
líquida, ou seja, dinheiro ou similar. De acordo
com o economista, uma
instituição
financeira
deve ter ativos líquidos
suficientes para cumprir
suas obrigações. O que
fazem agora é se utilizar
de recursos da poupança
de homens e mulheres, de
contribuintes, para manter suas elevadas taxas de
lucro.
Diferente disso, a ‘Lei
excepcional de adiamento de pagamentos de
crédito e redução temporária do pagamento
de serviços básicos” –
aprovada pela Assembleia Legislativa Plurinacional, em que o MAS
tem maioria – garantiu
que os clientes possam
postergar automaticamente o pagamento de

Proteção
Em 2013, o Memorial da América Latina se perdeu
em incêndio; em 2015, o Museu da Língua Portuguesa;
em 2018, o Museu Nacional; e agora, em 2020, o Museu
de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.
A maioria dos casos poderiam ter sido evitados ou
minimizados com algumas medidas de segurança contra incêndios. A Associação Brasileira de Sprinklers
defende, junto com extintores portáteis e hidrantes, o
sistema de chuveiros automáticos, claro, os chamados
sprinklers. O equipamento poderia ter apagado o primeiro foco ou controlado as chamas até a chegada do serviço
de emergência.

de estatais do setor, o que,
segundo o presidente do Senado, vai melhorar a qualidade de vida de milhões de
brasileiros.
O dispositivo vetado por
Bolsonaro foi uma condição de parlamentares para
aprovar a proposta, cuja
sanção foi assinada nesta
quarta-feira. O prazo de 30
anos para renovação dos
contratos atuais fez parte
de um acordo do governo
para aprovar a proposta.
O Senado aprovou o marco
por 65 votos a 13. O relatório do senador Tasso Jereissati (PSBD-CE) não trouxe
mudanças em relação ao
texto da Câmara. A matéria
vai à sanção presidencial. O
projeto facilita a entrada de
empresas privadas no setor

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Cia. Aberta
CNPJ/MFnº18.593.815/0001-97-NIREnº33.3.0031102-5-CódigoCVMnº024236
Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia
08/07/2020, às 11:00h, na sede social da Cia., na Av. Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP
22.760-401. 2. Convocação: O edital de primeira convocação foi publicado (i) no
jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 09, 10, 11 e 12/06/2020, nas páginas 3, 8 e 4 (respectivamente), e o edital de segunda convocação foi publicado no
jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 27, 28 e 29 e 30/06 e 01/07/2020,
nas páginas 9, 3 e 3 (respectivamente), na forma do art.124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e do art.19 da Lei 13.043/14. 3. Presença: Presentes
acionistas representando 14.870.199 ações ON, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Cia., representando mais de 39,08% do capital social total e com direito
a voto da Cia., conforme registro de assinaturas no Livro de Presença de Acionistas,
constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para instalação desta AGE em
segunda convocação. 4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Túlio Cintra
e secretariados pelo Sr. Marcelo Gonçalves Costa. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se
os acionistas da Cia. para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do
dia: (i) aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Cia.; (ii) alterar o inciso ix do
Art.10, do Estatuto Social da Cia. com o objetivo de prever a exclusão da decisão de
recompra de ações como matéria a ser deliberada pela AGE da Cia.; (iii) incluir a disposição no Estatuto Social da Cia. que permita o Conselho de Administração a autorizar a aquisição de ações de emissão da Cia., para cancelamento ou permanência em
tesouraria, podendo, posteriormente, aliená-las, observados os requisitos estabelecidos pelo art.30, §1º, letra “b”, da Lei nº 6.404/76; e (iv) consolidar o estatuto social da
Cia. de forma a refletir as alterações acima indicadas. 6. Deliberações: Instalada a
assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: 6.1. Aprovar, por unanimidade,
atendidas as exigências da Instrução CVM 481/2009 e demais disposições legais
pertinentes, a criação do Plano Geral para a Outorga de Opções de Compra de Ações
da Cia., na forma proposta pela Administração, conforme consta do documento que
constitui o Anexo I, que, assinado e rubricado pela mesa, integra a presente ata para
todos os efeitos; e 6.2. Aprovar, por unanimidade, a alteração do inciso ix do Art.10,
do Estatuto Social da Cia. que passa a constar com a seguinte redação: “(ix) deliberar
sobre resgates, amortizações, aumento ou redução do capital social, excetuada a
disposição prevista no §1º do art.5º deste Estatuto Social;” 6.3. Aprovar, por unanimidade, a inclusão do §1º, do Art.14, do Estatuto Social da Cia. com a seguinte redação:
“§1º - É facultado ao Conselho de Administração autorizar a aquisição de ações de
emissão da Cia., para cancelamento ou permanência em tesouraria, podendo, posteriormente, aliená-las, observados os requisitos estabelecidos pelo art.30, §1º, letra
“b”, da Lei nº. 6.404/76.” 6.4. Aprovar, por unanimidade, a consolidação do estatuto
social da Cia. de forma a refletir a alteração acima indicada, conforme o Anexo II a esta
ata. 6.5. Aprovar, por unanimidade, a autorização para os diretores da Cia. praticarem
todos os atos necessários para efetivar as deliberações anteriores. 7. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada
e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos
fatos ocorridos, conforme faculta o art.130, §1º, da Lei das S.A., e autorizada a sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art.130,
§2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Mesa: Túlio Cintra - Presidente; Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Representante da Administração: Túlio Cintra - Diretor Presidente e Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro e Relação com Investidores. Acionistas Presentes: Leblon Equities
Partners V Fip Multiestrategia e Túlio Cintra. Rio de Janeiro, 08/07/2020. Certificamos
que a presente é cópia da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais
da Cia.. Túlio Cintra – Presidente; Marcelo Gonçalves Costa - Secretário. Jucerja nº
3895303, em 13/07/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Assine o Monitor Mercantil

amortizações de crédito para capital e juros.
Este direito durará pelo
tempo da Declaração de
Emergência e pode levar
até seis meses após o levantamento da emergência, aspecto que não vem
sendo cumprido pela Autoridade de Supervisão
do Sistema Financeiro
(ASFI) e por vários bancos do país. Tal atropelo
também foi duramente
criticado pelo candidato
do MAS.
Cobertura total
Como tem explicado
Arce, a Bolívia é um dos
poucos países no mundo
- somente há quatro, e o
único dos emergentes -,
em que o sistema de pensões e aposentadorias cobre 100% da população,
algo que foi conquistado
durante a gestão do presidente Evo Morales. “Isso
vem dos recursos naturais, do gás. Parte das
vendas de gás se redistribui entre as pessoas, como
uma renda universal. Então todo mundo, tenha
contribuído ou não, tem
uma soma de dinheiro que
lhe serve de pensão. Junto
com a Dinamarca, Sué-

cia e Inglaterra, somos o
quarto país no mundo que
tem cobertura de 100%
da Seguridade Social. A
média na América Latina
é de só 42%. Há países na
América Central onde a
cobertura fica entre 16 a
22% da população!”, relatou.
A Bolívia tem um sistema de aposentadorias híbrido, onde por um lado
está a ‘Renda Dignidade’
– implantada pelo MAS –
em que todos bolivianos
com mais de 60 anos recebem parte da renda do
petróleo. Por outro lado,
nosso sistema de pensões
também é muito sui generis. Porque contrariamente ao que acontece
no Chile e em outros países onde tudo havia sido
privatizado, onde tudo é
administrado pelos Fundos de Pensão privados,
na Bolívia recuperamos
a Previdência pública.
Primeiro foi recuperado
a contribuição patronal
para o sistema de aposentadoria. Ou seja, adicionalmente ao que vem
dos recursos naturais, o
trabalhador contribui, o
empregador contribui, e
criamos um fundo solidário.
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Projeto pró criança cardíaca
Horácio Ernani Rodrigues de
Mello apregoará
diversos itens da
coleção do artista plástico Daniel
Azulay, em que
parte da renda
será
destinada
ao Projeto Pró
Criança Cardíaca
– uma instituição
médica sem fins
lucrativos, fundada em 1996 pela
cardiologista Dra.
Rosa Celia, que
em 23 anos atendeu mais de 15
mil crianças cardíacas carentes,
realizou mais de
Painel em madeira patinada e
30 mil atendimenpolicromada,
com Horácio Ernani
tos ambulatoriais
e 1.500 procedimentos invasivos, cirurgias cardíacas e cateterismos –
diagnóstico e terapêutico.
A intenção da esposa de Daniel Azulay, mais que benevolente, de manter e ajudar a causa da Dra. Rosa Célia no
Projeto Pró Criança Cardíaca, o qual próprio artista vinha
ajudando a organizar junto com o leiloeiro e sua equipe, que
continuam trabalhando em homenagem a este grande artista.
Vários itens de colecionismo – como desenhos originais
dos quadrinhos do artista, que foram publicados em revistas conhecidas; quadrinhos antigos de personagens como
Tio Patinhas, Pato Donald, Batman, Super-Homem, Capitão
Marvel, entre outros. As ofertas serão lançadas, de forma online, nesta terça e quarta-feira (21 e 22) às 15h na Rua São
Clemente, 385, Botafogo (RJ), pelo website do leiloeiro.
O espólio de Gilza de Macedo Soares Ibrahim já está
no catálogo do website de Ernani (ernanileiloeiro.com.
br), junto com os lotes do pregão residencial da Avenida
Vieira Souto, em Ipanema (RJ). A exposição está acontecendo online, e pregão será de segunda a sexta-feira (27
a 31) às 15h,

Fazendas em Três Rios

Alexandro Lacerda Leiloeiro começou sua carreira
em outros escritórios de leiloaria em 1994 e em 2003
foi nomeado leiloeiro público pela Jucerja, completando mais de 20 anos de experiência no mercado e como
leiloeiro independente. Formou-se bacharel em Direito
durante este percurso. Christiana Mendes, graduada em Leiloeiros Alexandro Lacerda
Direito, juntou-se à equipe,
e Christiana Mendes
assumindo o marketing do
escritório, sendo posteriormente nomeada leiloeira pública
pela Jucerja. É formada em Comunicação e pós-graduada
em Administração de Marketing e Comunicação Empresarial, é responsável pela divulgação dos leilões e grande
parte do atendimento aos clientes e arrematantes.
Várias propriedades em Três Rios (RJ) serão leiloadas
por Alexandro Lacerda, de forma presencial e online, no
Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, na Avenida Erasmo
Braga, 227, sala 1008, Centro (RJ). As propriedades discriminadas no lote Fazenda da Paciência com 121ha, incluídas
todas as benfeitorias, têm valor atual de R$ 7.379.076,27.
É composta de pastos, mato, lavoura, bem como, uma
casa de moradia, tulhas para café e milho, engenho de café
e todos os seus utensílios, engenho de casa e seus utensílios,
alambique, tachas, moinho de fubá, uma casa para negócio e
casas para colonos. Constando averbação de escritório, garagem, estábulo e curral, de madeira e alvenaria, com área total
de 595,46m²; um anexo com 80m², com dois quartos, sala,
lavabo e banheiro e um escritório; uma cocheira, com 360m²,
composta de: um depósito, 11 cocheiras, dois lavadores; um
cômodo para ração; tem farmácia e laboratório; um picadeiro
de 640m² com arquibancadas, varandas, salão, cozinha, despensa e sanitários e um picadeiro.
Junto e os quais vieram integrar a aludida Fazenda da
Paciência estão o Sítio Roseira, com 48,4ha – que perfaz
a atual quantia de R$ 1.034.031,41; o Sítio Mirante, com
19,36ha – que atualizado está em R$ 413.612,56; o Sítio
denominado Amoreira, com 19,36ha – com valor atual de
R$ 413.612,56.
Vale a pena ler toda a descrição das propriedades,
com todas as benfeitorias incluídas, juntas totalizam R$
9.240.332,80. O lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado, e os interessados na
modalidade presencial devem dirigir-se diretamente ao local designado, enquanto os interessados no online devem
fazer o cadastramento antecipado, e os lances eletrônicos
serão efetuados exclusivamente no website do leiloeiro
(alexandroleiloeiro.com.br) e outras informações podem
ser encontradas no escritório da Avenida Barroso, 90, grupo
606, Centro (RJ).

Turismo tem queda
de 54,2% em maio
O segmento de
transporte aéreo
segue com os
piores resultados:
queda de 79,7%

O turismo nacional sofreu
queda de 54,2% no faturamento de maio em relação
ao mesmo período do ano
passado. O setor registrou
faturamento de R$ 5,66 bilhões, menor faturamento
para o mês da série histórica, iniciada em 2011, com
um prejuízo de R$ 6,7 bi-

O segmento de transporte
aéreo, por exemplo, continuou operando com 90% a
menos de sua capacidade em
maio. Os resultados de junho
podem registrar algum avanço, visto que os voos estão
aumentando gradualmente.
Contudo, só se espera uma
evolução significativa no último trimestre do ano.
Segundo a presidente do
Conselho de Turismo da
Federação, Mariana Aldrigui, o setor de turismo foi o
mais afetado pela pandemia,
e segue com grande prejuízo por ser, possivelmente, o
último com autorização de
funcionamento e, ao mesmo
tempo, o que mais deman-

dará retomada da confiança
do consumidor. “O volume
de empresas que não terão
condições de sobreviver à
crise ainda é incerto, apesar
de toda a criatividade e empenho na busca de soluções
temporárias”, explica.
A Entidade recomenda
que os empresários se aproximem dos consumidores
por meio das redes sociais,
principalmente, do Instagram. Sendo importante
informar em tempo real as
medidas sanitárias que estão sendo realizadas, assim
como a disponibilização dos
serviços prestados, para despertar interesse nos clientes
em retornarem às viagens.

VW do Brasil inaugura nova
prensa na unidade Anchieta (SP)
A Volkswagen do Brasil
inaugurou, nesta quarta-feira, oficialmente sua prensa
PXL “Extra Large” na área
de Estamparia da unidade
Anchieta, localizada em São
Bernardo do Campo (SP).
O investimento para este
projeto de modernização da
produção vem dos R$ 2,4
bilhões direcionados para as
fábricas paulistas, já anunciado, e que estão inseridos
dentro do ciclo de R$ 7 bilhões até o final deste ano.
“Esta instalação permite que
o processo de produção na
Estamparia da fábrica Anchieta tenha o mesmo nível
de tecnologia e qualidade
disponível no Grupo VW
mundialmente”, ressalta Pablo Di Si, presidente e CEO
da Volkswagen América Latina. Na ocasião, a Volkswagen do Brasil também celebra o marco de 24 milhões
de automóveis produzidos
em suas três unidades fabris
- São Bernardo do Campo/
SP, Taubaté/SP e São José
dos Pinhais/PR ao longo de
sua história no país.
Mesmo diante da pandemia, seguindo todos os
protocolos de saúde e segurança para proteger o time

envolvido, o projeto da Estamparia que nasceu no final de 2018 manteve seu
cronograma de instalação
planejado. “A PXL, além de
oferecer o mais avançado e
alto nível de segurança aos
nossos operadores, é quatro
vezes mais produtiva do que
as prensas anteriores. A nova
prensa alcança em média 7,1
ciclos por minuto, chegando
a 3,4 mil peças em um turno de produção e sua força
máxima de estampagem é
de 2,1 mil toneladas”, detalha António Pires, vice-presidente de Operações da
Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.
A nova prensa será utilizada para estampar peças de
todos os veículos produzidos
sob a Estratégia Modular
MQB da unidade Anchieta, ou seja, VW Polo, VW
Virtus e o mais novo modelo VW Nivus. Este último
lançamento contribuiu para
viabilizar o projeto, uma vez
que com a nova PXL o custo
logístico de peças, que eram
produzidas em Taubaté, foi
reduzido. A fábrica de Taubaté também conta com uma
prensa similar a essa inaugurada na Anchieta.

Adicionalmente,
além
desta redução nos custos logísticos da Volkswagen, aspectos e impactos positivos
em relação à proteção ambiental e eficiência energética também foram levados
em consideração.
A nova prensa PXL e suas
instalações foram planejadas em total alinhamento às
recomendações dos Princípios Ambientais do Grupo
Volkswagen. Isso coloca o
projeto alinhado às rigorosas
práticas exigidas mundialmente pela VW.
Em função da grande
complexidade logística e
com o objetivo de assegurar
fluxos e processos seguros
para os operadores envolvidos, a VW utilizou a Fábrica
Digital no planejamento do
projeto. Desta forma, com
simulações virtuais foi possível otimizar e obter informações sobre possíveis gargalos, interrupções e número
de recursos humanos, bem
como otimização do layout
e espaço para armazenagem
de materiais necessários
previamente à instalação da
nova PXL.
A Fábrica Digital também
contribuiu com a simulação

virtual do percurso desde o
momento em que o caminhão
chega na área de Estamparia
com os blanks (matéria-prima, chapa de aço cortadas
na medida de cada peça a
ser estampada), incluindo a
movimentação das empilhadeiras dentro da área, até a
saída dos materiais. Para se
ter uma ideia dos números
movimentados após a instalação da nova prensa, no
total são 5.032 embalagens
com peças já estampadas por
semana, mais de 1,6 mil quilômetros percorridos da esteira aos depósitos e mais de
21 mil toneladas de material
movimentado por semana.
Em um projeto piloto,
cerca de 200 racks movimentados entre as três fábricas (Anchieta, Taubaté e São
José dos Pinhais), com peças
em comum da Estratégia
Modular MQB, tiveram rastreadores instalados nas embalagens. Isso gera eficiência no gerenciamento, pois
a empresa consegue checar
o número de embalagens vazias e obter informações precisas quanto à localização e
ao endereço destas embalagens, o que reduz inventário,
tempo e custos.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

Colecionismo e arte

O Ponto do Colecionador
colocou suas peças nas mãos
da experiente leiloeira Ana
Paula Defanti Farias Mello,
que venderá aos aficionados
frequentadores de seus leilões,
onde encontram os itens que
precisam para completar suas
coleções, ou iniciar um novo
projeto. Será neste sábado (18)
Moedas de coleção
às 17h que será realizado na
com Ana Mello
Rua do Ouvidor, 139, sala 10,
Centro (RJ), e os clientes poderão escolher o que desejam e
lançar online no website anamelloleiloeira.com.br

lhões em relação ao mesmo
período do ano passado, de
acordo com levantamento do
Conselho de Turismo da FecomercioSP, baseado em números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Das seis atividades pesquisadas, cinco registraram retração em seu faturamento real
no comparativo anual, com
destaque para transporte aéreo
(-79,7%) e serviços de alojamento e alimentação (-61,9%).
De acordo com a FecomercioSP, diferente do varejo que apresentou alguma
melhora em maio, após as
baixas de abril, o setor de turismo permanece estagnado.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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Seguros

Seguros pós-pandemia

Entidades se
preparam para
o novo normal

Com mais um capítulo da
nossa série sobre o seguro no
pós pandemia, trazemos o
ponto de vista das entidades
do mercado, que também se
preparam para uma ação diferenciada no futuro. Assim
como durante o isolamento
social, a atividade on-line
das organizações deve ganhar ainda mais fôlego.
CVG-RJ - “No novo normal, a prioridade deve ser
preservar vidas”, avalia o
presidente do Clube Vida
em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Octávio
Perissé. Ele afirma que já
é possível notar sinais de
aumento na procura pelos
seguros de Vida, por exemplo. “Esse é um dos primeiros efeitos e prenúncios de
que, como sociedade, adotaremos uma nova postura
perante a vida”, diz. Por
isso, vê o momento como
um alerta de oportunidade
para todos os profissionais
desse segmento: os benefícios estão em alta.
Para o executivo, a nova
realidade afeta o interior e o
exterior das empresas. “O interior porque criou uma nova
relação com os seus funcionários, trabalhando em home
office - uma tendência que já
existia e fazia parte dos planos de muitas companhias a
médio prazo, mas precisou
ser adotada em caráter emergencial, e surpreendeu ao se
mostrar ainda mais eficiente

O

Octávio Perissé: ‘A iniciativa privada inaugura
uma nova página de sua história’
e vantajosa economicamente do que imaginávamos - e
exterior porque influencia o
relacionamento com os seus
públicos, que precisam ser
atendidos remotamente, de
maneira que cada vez mais
a venda digital se potencializa”, explica.
E aproveita para parabenizar a grande maioria das
seguradoras, que, diante de
um momento tão complexo
e delicado, deram exemplo
ao liberar indenizações para
riscos que estariam excluídos, bem como abrir discussões para uma adaptação dos
seus contratos. “A iniciativa
privada inaugura uma nova
página de sua história, pois
mostrou não só o seu poder
de adaptação, como a sua

Flamengo entrou em campo nesta quarta-feira, na final do
campeonato carioca com o Fluminense, com uma novidade
no calção. Vai estampar a marca da Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, em uma parceria firmada especialmente para o final do Campeonato Carioca realizada no Maracanã. De acordo com Bruno Blatt, CEO da Qualicorp, “a parceria com
o Flamengo marca o primeiro passo da Qualicorp em uma série de
investimentos em patrocínios que estamos estruturando para apoiar
o esporte em nosso país”. O rubro-negro é do Rio de Janeiro e é considerado o mais nacional dos times brasileiros, com mais de 42 milhões
de torcedores. E assim como o Flamengo, a Qualicorp é a maior administradora de planos de saúde do Rio de Janeiro e do Brasil.

potência para atuar em parceria com os governos quando necessário, a exemplo da
viabilização e administração
de hospitais de campanha
para o tratamento de pacientes contaminados pelo coronavírus em todo o país”, ele
acrescenta.
O presidente do CVG-RJ
conta ainda como a entidade pretende acompanhar
essa mudança de visão. “Todos os eventos presenciais
de 2020 foram cancelados.
Buscamos alternativas, e
dessa busca nasceu esta série de artigos com autoria
de influentes lideranças do
mercado. Em breve, lançaremos cursos e treinamentos
online, alinhados a esse tão
comentado novo normal”.

Cenário também trará uma menor
sinistralidade para várias carteiras
O presidente da AconsegRJ, Luiz Philipe Baeta Neves, acredita que o “novo
normal” irá recuperar valores aparentemente esquecidos, como empatia, solidariedade e humanidade.
“Todos serão revigorados e
essenciais para a vida em sociedade na nova ordem que
irá surgir. Precisaremos nos
aperfeiçoar para construirmos um mundo melhor”,
opina.
O executivo afirma que,
inegavelmente, os impactos
no mercado segurador nacional serão significativos,
em virtude da perda de renda da população, da incerteza do momento e do futuro
e da alteração dos hábitos
e costumes da sociedade.
“Os números da produção
de março e abril de 2020 já
demonstram claramente essa
tendência de desaceleração
do setor”, pontua.
Por outro lado, em sua visão, o cenário pós-pandemia
também trará uma menor
sinistralidade para várias
carteiras. Enquanto isso, outras, como Saúde e Vida, por
exemplo, vão ganhar uma
importância extraordinária
para sociedade e, certamente, num ambiente estabilizado, farão parte do novo
planejamento financeiro das
famílias.
Novos produtos
O presidente da AconsegRJ nota ainda que as seguradoras já estão atentas à criação de novos produtos e à
necessidade de utilização de
ferramentas tecnológicas que
possam atender às necessidades da nova configuração da
sociedade que irá surgir.

Baeta Neves: ‘Temos mantido contato ainda
mais estreito com as seguradoras parceiras’
E, para acompanhar esse
movimento e a enxurrada
de novidades que estão por
vir, os corretores deverão
buscar cada vez mais capacitação, agora com a consolidação total de uma tendência que a Aconseg-RJ já
havia identificado: o ensino
à distância.
Nesse sentido, a entidade
se prepara para oferecer, por
meio da sua Universidade
corporativa, novas opções
de cursos ao vivo, além dos
conteúdos online já disponíveis. “Com o isolamento, os
alunos demonstram interesse
muito grande por conteúdos
nesse formato, que permitem uma interação em tempo
real”, conta Baeta Neves.
Já sobre o momento atual,

em meio à pandemia, o executivo afirma que a maior
preocupação tem sido manter as assessorias associadas
informadas sobre todos os
acontecimentos e buscar,
juntos, maneiras de garantir
a continuidade dos negócios,
sempre pensando na saúde
de cada colaborador e corretor parceiro.
“Temos mantido contato
ainda mais estreito com as
seguradoras parceiras, entendendo as suas novas soluções e atuado em conjunto
para continuar oferecendo o
melhor atendimento ao segurado, nesse momento em
que ele tem muitas dúvidas e
incertezas”, relata. Os resultados, ele garante, têm sido
acima das expectativas.

Pentagonal Seguros alerta a importância do cyber risk durante a quarentena
Durante a pandemia, é
correto afirmar que as transformações repentinas das
relações de trabalho foram
necessárias, para a segurança dos colaboradores. Em
regime de trabalho forçado
em home office por conta
dos riscos, muitas empresas
buscam os seguros de riscos
cibernéticos para proteção
dos seus fluxos de dados
sensíveis e troca de informações entre os funcionários, especialmente diante
do agravamento dos ataques
de hackers durante a quarentena.
Nesse período, a fragilidade do sistema se torna
vulnerável e as invasões

5

são freqüentes. O email e
o Whatsapp são recursos
usados durante o expediente e podem ser invadidos
a qualquer momento. O
expediente pode se tornar
mais seguro, com os cuidados essenciais para evitar
contratempos.
O CEO do Grupo Pentagonal Seguros, Bernard
Biolchini, orienta as empresas sobre a importância do seguro cibernético
e os cuidados necessários
para proteger os dados da
empresa. “Mesmo estando
sempre alerta, orientando
toda equipe no que diz respeito à responsabilidade de
conduzir ferramentas como

o email, o whatsapp e o sistema integrado, ninguém
está livre de um ataque.
Essa modalidade de seguro
pode ser interpretada à luz
de sua função e da própria
função do seguro em si, que
a organização que contrata
adota uma postura ativa, no
sentido se proteger os seus
dados. E o que pode se tornar agravamento de risco
durante a execução contratual dos seguros de riscos
cibernéticos, não se pode
levar em consideração somente a pandemia, mas o
contexto da utilização de
tecnologias que levam a
contratação desse tipo de
produto, analisando a causa

ou a função econômica desses contratos”, explicou.
O contexto que se encontram as relações entre
corretores e segurados para
a contratação do cyber risk,
com a obtenção de estar condicionada a todo pacote de
prevenção de riscos futuros,
inclusive na aplicação futura da Lei Geral de Proteção
de Dados, conhecida como
LGPD, passa a abranger riscos reais, atuais e iminentes.
A ocorrência de casos recentes de quebras de seguranças
visíveis, como já ocorreu em
salas de videoconferências
interrompidas por intrusos,
prática que tem sido chamada de zoombombing.
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Investidores já estão ‘calmos’ e confiantes
Para economista,
retorno do
Ibovespa a 100
mil pontos indica
otimismo

“As aberturas do comércio
no país estão colocando um
pouco mais de confiança na
recuperação em V e isso tem
impactado de maneira positiva o mercado financeiro”,
segundo o economista-chefe
da Nova Futura Investimentos, Pedro Paulo Silveira.
Ele explicou ao MONITOR
MERCANTIL como observa o presente e o futuro do
mercado financeiro.
A bolsa de valores voltou a atingir 100 mil pontos.
Segundo Silveira, isso gera
otimismo para o mercado financeiro.” A queda da taxa
de juro interna e a recuperação dos mercados internacionais estimulou um fluxo
de eventos fortes para a bolsa e isso aumenta a confiança”, destaca o economista.

Além da bolsa de valores, outro termômetro desse despertar da economia
são os dados divulgados
recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) sobre o
comportamento de vendas
no varejo. Em abril o tombo
foi recorde. Mas, em maio, as
vendas do comércio varejista já apontaram crescimento
de 13,9%, em comparação
com o mês anterior. A taxa
é a melhor desde o início
da série histórica em janeiro
de 2000. No entanto, o forte
avanço foi insuficiente para
recuperar a perda acumulada do setor de 19,1%, sendo
-2,8% em março e -16,3%
em abril, devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus e das medidas de
isolamento social.
Sobre o movimento do
varejo, o economista da
Nova Futura Investimentos
destaca que as pessoas não
aumentaram seu consumo,
elas apenas recuperaram
parte das perdas que tiveram
desde o início da crise. “Em
relação ao ano anterior, as
vendas ainda estão em queda. O que houve de positi-

vo é que as vendas vieram
melhores do que o mercado
esperava. Em parte, porque é
muito difícil estimar quedas
e recuperações tão fortes,
em outra porque o fluxo do
auxílio emergencial ajudou
muito as famílias”, completa.
Além do mais, Silveira enfatiza que o mercado
antecipa a recuperação da
economia e comenta sobre
a alta do Ibovespa. “Como
o pior momento da crise foi
em março, abril e maio, o
mercado já olha para a frente vendo um cenário melhor.
Com isso, as taxas de juros
baixas aqui e a recuperação
do mercado acionário nos
EUA ajudou a dar força para
o Ibovespa”.
Ainda estamos em plena
pandemia, mas já há algumas afirmações no mercado de certa recuperação da
economia. Qual a sua análise sobre isso?
- Os dados que estão saindo mostram uma queda menor que a imaginada e uma
recuperação maior, na margem. A maior parte das revisões do PIB para esse ano
devem vir para cima.

No que se refere ao
mercado financeiro, o
que realmente acontece?
o termômetro Ibovespa é
suficiente para acalmar os
investidores?
- Os investidores já estão
“calmos” e confiantes. A
queda da taxa de juro interna
e a recuperação dos mercados internacionais estimulou
um fluxo de eventos fortes
para a bolsa e isso aumenta
a confiança.
Quais as suas expectativas em relação ao comportamento do mercado financeiro?
- A menos que ocorra
um recrudescimento da covid-19 no Brasil ou nos EUA
e uma segunda onda na Europa, até o final do ano boa
parte das perdas será eliminada.
As “mensagens bastantes negativas do governo”
podem afugentar efetivamente o interesse do investidor estrangeiro?
- Podem e realmente
afastam. O Governo tem a
consciência disso e fez movimentos de recuo nessa semana. Mas é necessário que
os investidores percebam as
mudanças de logo prazo.

Ibovespa pode ultrapassar os 100 mil pontos
Na última terça-feira (14),
o Ibovespa superou a marca de 100 mil pontos, com
alta de 1,77%. João Beck,
especialista em investimentos e sócio da BRA, escritório de renda variável da
XP Investimentos, acredita
que a Bolsa tem refletido
a reabertura da economia.
“O mercado financeiro olha
a longo prazo. A clareza da
abertura das economias e a

sensação de voltar ao normal
faz o mercado financeiro antecipar o movimento de retomada”, diz o especialista.
Para Beck, apesar do cenário
ainda indefinido, o momento
atual é positivo a longo prazo,
o que pode fazer com que o
Ibovespa continue se valorizando rapidamente até encontrar
próximo ponto de resistência.
“Depois que rompemos a resistência dos 97.690 pontos, de-

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 29 DE JUNHO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros
do Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do
art. 23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento
Interno”), às 16:30 horas do dia 29 de junho de 2020. 2. Convocação e
Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes do
Regimento Interno, estando presentes os seguintes membros: Arnon Affonso
de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Octávio Francisco Monteiro de
Carvalho Domit, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro
de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Presentes,
ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Mário Augusto Nogueira de Paula
e Rafael Lahmeyer de Siqueira, representantes da MR Engenharia e Gestão
de Investimentos Imobiliários Ltda. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. José Luis Alquéres e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino.
4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da
Companhia para examinar e discutir a seguinte ordem do dia: (i) proposta de
aquisição do Edifício Monteiro Aranha, situado na Ladeira de Nossa Senhora,
nº 163 e 193, Glória, Cidade e Estado do Rio de Janeiro (“Edifício MASA”), de
propriedade da Companhia, e de 13 (treze) pavimentos do Edifício Torre 1º de
Março, situado na Rua 1º de Março, nº 45, Centro, Cidade e Estado do Rio de
Janeiro (“Pavimentos Torre 1º de Março”), de propriedade da controlada indireta
da Companhia, Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (Edifício MASA e
Pavimentos Torre 1º de Março, em conjunto, os “Imóveis”), apresentada por
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho, Celi
Elisabete Julia Monteiro de Carvalho e Sergio Francisco Monteiro de Carvalho
(“Proponentes”), datada de 15 de maio de 2020, conforme aditada em 26 de
junho de 2020 (“Proposta”); (ii) a venda, alienação e entrega dos Imóveis aos
Proponentes; (iii) a celebração, pela Companhia na qualidade de interveniente anuente, de instrumento de permuta de ativos a ser celebrado entre os
Proponentes e a Bradesco Seguros S.A. (“Bradesco Seguros”) (“Instrumento
de Permuta”); e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os
atos necessários e/ou pertinentes à implementação das deliberações acima.
5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame detalhado dos termos da
Proposta, dos laudos de avaliação e dos demais documentos e análises apresentados, cujas cópias ficam arquivadas na sede da Companhia, os membros
do Conselho de Administração, com a abstenção dos conselheiros mencionados no item 5.1(i) abaixo, que se retiraram da reunião durante a análise e
discussão das matérias, deliberaram o quanto segue: 5.1. Preliminarmente,
o Conselho de Administração resolve consignar que, em relação às matérias
discutidas na presente reunião, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, Octávio
Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães manifestaram aos demais
membros do Conselho de Administração que, em virtude do potencial conflito
de interesses inerente a sua condição de Proponentes ou partes relacionadas
aos Proponentes, abster-se-iam de participar da discussão e votação em quaisquer deliberações referentes à Proposta e alienação dos Imóveis. Referidos
conselheiros retiraram-se da reunião durante a análise e discussão desses
itens, assinalando aos demais membros do Conselho de Administração, contudo, que permaneceriam à disposição para fornecer quaisquer informações
ou prestar quaisquer esclarecimentos sobre a Proposta que eles julgassem
necessários ou pertinentes. 5.2. Aceitar a Proposta, pela qual os Proponentes
se comprometeram a pagar pelos Imóveis o valor total de R$ 132.000.000,00
(cento e trinta e dois milhões de reais), na forma e condições de pagamento,
bem como com as garantias constantes da Proposta, conforme cópia que fica
arquivada na sede da Companhia. 5.3. Aprovar a venda, alienação e entrega
dos Imóveis aos Proponentes, bem como a celebração de todos os documentos
pertinentes para tanto, conforme minutas que analisadas e aprovadas ficam
arquivadas na sede da Companhia. 5.4. Aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do Instrumento de Permuta,
pelo qual os Proponentes permutam, com a Bradesco Seguros, os Imóveis, e
mais 4 (quatro) pavimentos do Edifício Alberto Monteiro (“Pavimentos RB80”)
de propriedade dos Proponentes, pela totalidade das 1.562.722 (um milhão,
quinhentas e sessenta e duas mil, setecentas e vinte e duas) ações ordinárias
de emissão da Companhia de titularidade, direta e indireta, da Bradesco Seguros, representativas de, aproximadamente, 12,76% (doze inteiros e setenta
e seis centésimos por cento) do capital social da Companhia (“Permuta”).
Cópia da minuta do Instrumento de Permuta apresentada aos conselheiros e
aprovada fica arquivada na sede da Companhia. 5.4.1. Consignar que, com
a consumação da Permuta, a Bradesco Seguros deixará de ser acionista da
Companhia, passando a ser legítima proprietária dos Imóveis e dos Pavimentos
RB80, e o grupo de controle da Companhia, do qual os Proponentes fazem
parte, passará a ser titular de 10.717.630 (dez milhões, setecentos e dezessete
mil, seiscentos e trinta) ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente
87,48% (oitenta e sete inteiros e quarenta e oito centésimos por cento) do
total de ações de emissão da Companhia. 5.4.2. Consignar que foi informado
pelos Proponentes à Companhia, que como consequência da consumação
da Permuta e em cumprimento à legislação aplicável, integrantes do grupo de
controle da Companhia deverão realizar oferta pública de aquisição de ações
por aumento de participação na Companhia. 5.5. Aprovar a autorização para
que a Diretoria pratique todos os atos necessários e/ou pertinentes à implementação das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 29
de junho de 2020. José Luiz Alquéres - Presidente; Fernanda Martins Celestino
- Secretária. Arquivado na JUCERJA em 14/07/2020 sob o nº 00003896222.

vemos ter uma boa aceleração
até os 108 mil pontos antes de
frear um pouco o crescimento”,
explica.
Para João, com os juros
baixos, o melhor caminho
para conseguir rentabilidade
no momento a longo prazo
é o da renda variável. “Não
tem como falar de bolsa sem
falar da queda de juros, fator que não torna favorável
a renda fixa. Com a taxa de

juros atual, o caminho continua a renda variável para
quem busca melhor rentabilidade no longo prazo”, diz.
Segundo ele, é importante que
o investidor busque empresas
sólidas no mercado para fazer
investimentos com segurança:
“Ele deve olhar a longo prazo
e escolher as empresas mais
fortes do mercado”.Em 23 de
janeiro deste ano, o Ibovespa
alcançou 119.527 mil pontos.

Três aplicaram golpe das turbinas
eólicas fantasmas nos EUA
A Thunderbird Power Corp era uma desconhecida empresa do Arizona. Se aproveitando disso, três indivíduos
se uniram para aplicar um golpe nos investidores e numa
oferta de venda não registrada de ações captaram US$ 1,9
milhão; Richard Hinds e Anthony Goldstein, respectivamente, CEO e ex-presidente da Thunderbird, além do consultor canadense John Alexander “Lex” van Arem foram
responsáveis por numerosas declarações falsas e enganosas distribuindo materiais de divulgação, press releases e
um até vídeo do YouTube sobre o status da tecnologia de
turbinas eólicas da Thenderbird e a suposta validação por
uma empresa conhecida nacionalmente.
Houve a denúncia e a Securities and Exchange Commission apurou que os três mantinham uma rede nacional
de agentes de vendas para enviar e-mail e ligar para potenciais investidores usando as alegações falsas e que Hinds,
Goldstein e van Arem se apropriaram indevidamente de
quase US$ 850 mil, cerca de 40% dos fundos dos captados para o pagamento dos agentes de vendas para procurar
mais investidores desavisados. A SEC apresentou queixa
em um tribunal federal no Distrito Sul da Flórida, acusaos de violar o registro de valores mobiliários, o registro de
corretores e as disposições antifraude das leis federais de
valores mobiliários.

Vendas da BR aumentaram 7% em junho
Por causa do conavírus, a BR Distribuidora acompanha
a evolução dos impactos na demanda brasileira de combustíveis e suas implicações para a geração do seu caixa.
No mês de junho, o volume de vendas de diesel, gasolina
e etanol, principais produtos para a mobilidade urbana,
foi 7% superior ao verificado em maio. As vendas médias
diárias de diesel em junho foram 5% superiores à média
do período imediatamente anterior à crise (de janeiro a 21
de março). As vendas de querosene de aviação continuam
em lenta recuperação, tendo registrado 79% menos que
no período pré-crise. A despeito das diferenças sazonais
entre os períodos, a companhia diz que continua a observar uma gradual recuperação dos volumes vendidos, o que
tem acompanhado a contínua retomada da mobilidade urbana, em especial em algumas das principais metrópoles
do país.

Hapvida quer 100% do grupo São José
A Hapvida adquiriu 85,71% e pode chegar a 100%, do
capital votante do grupo São José, que atua na região do
Vale do Paraíba, em São Paulo. Caso consiga essa totalidade, o preço a ser paga será R$ 320 milhões, incluindo o
caixa líquido, a carteira de beneficiários e os imóveis, com
pagamento à vista de R$ 240 milhões na data de fechamento da transação e uma parcela de R$ 80 milhões, abatidas eventuais contingências. Sob determinadas condições
de desempenho, a parcela de “earn out” poderá ser acrescida de até R$ 80 milhões adicionais.
Para os analistas do Credit Suisse a aquisição é positiva
e há a possibilidade de aumentar o número de vidas atendidas, estimando em R$ 6,3 mil o preço pago por vida e
que parece ser estratégico para avançar em microrregiões
com alto poder aquisitivo. O grupo é composto pela operadora de saúde Clínica São José Saúde e tem uma participação de 56% no capital da Pró-Infância SJC Hospital
e Pronto Socorro Pediátrico. A carteira de pacientes é de
51 mil beneficiários, com um ticket médio de R$ 241 (a
maior parte, 74,5%, está em planos coletivos). O grupo
conta ainda com dois hospitais, que somam 104 leitos (20
UTIs), uma clínica localizada em São José dos Campos
e uma unidade ambulatorial com pronto atendimento em
Jacareí.

Americanas fazem pegadinha com o mercado
Em operação de follow on, Lojas Americanas levantou
R$ 7,87 bilhões. A empresa afirmou que os recursos serão
utilizados para capitalizar a controlada B2W, dona de sites
de comércio eletrônico como Americanas.com, além de
investimentos na Ame Digital e na expansão dos negócios.
Em seguida, confirma estar preparando um aumento de
capital por subscrição privada de aproximadamente R$ 3
bilhões na B2W. Caramba, quanto dos R$ 7,87 bilhões a
subsidiária vai receber? Para que precisa de mais recursos? Será que é para ajudar Jorge Paulo Lehman a passar
Warren Buffet na lista dos bilionários?

Suzano é ‘top pick’ do Bradesco
Como a Suzano deve ser a maior beneficiada no próximo ciclo positivo para o setor de celulose, dada a sua
exposição significativa e por permanecer sólida operacionalmente, os analistas do Bradesco BBI decidiram que a
Suzano é a nova “top pick” no setor de papel e celulose.
Assim, a ação da empresa recebeu recomendação de compra e preço-alvo de R$ 58, o que significa um potencial de
valorização de 58%.

Difícil de entender
Os fundos de private equity Warburg Pincus e Advent
estão desesperados para se desfazer da parcela de 30% que
possuem no capital da Restoque, dona das marcas Le Lis
Blanc e Dudalina e que está em recuperação extrajudicial.
Essa notícia circula dias depois de ser anunciado IPO de
marcas.
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BANCO CÉDULA S.A.

RUA GONÇALVES DIAS, N° 65, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ.: 33.132.044/0001-24
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Banco Cédula S/A - De conformidade com o Estatuto Social e legislação vigente, vimos submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, juntamente com as Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes.
Permanecemos à disposição para quaisquer informações que julguem necessárias. A Diretoria
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 2° SEMESTRE E EXERCÍCIOS
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO (EM MILHARES DE REAIS)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM MILHARES DE REAIS, EXCETO O
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO)
31.12. 31.12.
31.12. 31.12.
Nota
Nota
2019
2018 Passivo
2019
2018
Ativo
2º
31.12.
31.12.
129.043 136.478
73.276 80.247
Circulante
Circulante
Sem/19
2019
2018
450
486
69.737 71.259 Receitas da intermediação financeira
Disponibilidade
Depósitos
10.852
20.711
25.898
36.607 27.307
Aplicaçôes interfinanceiras de liquidez
Depósitos à vista
1.250
891 Rendas de operações de crédito
3.404
7.506
21.162
Aplacações no mercado aberto
36.607 27.307
Depósitos a prazo
10
68.487 70.368 Rendas de títulos e valores mobiliários
3.189
4.661
(1.537)
69 Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Títulos e valores mobiliários e instrumentos
Relações interfinanceirasa
4.259
8.544
6.273
36.449 30.690
Recebimentos a pagamentos a liquidar
69 Despesas da intermediação financeira
financeiros derivativos
4
5.149
(768) (13.022)
769
806 Operações de captação de mercado
Carteira própria
15.233 12.601
Instrumentos financeiros derivativos
(2.533)
(5.275)
(5.604)
Prêmio de opções a lançar
769
806
Instrumentos financeiros derivativos
102
561
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
7.682
4.507
(7.418)
Vinculados à prestação de garantias
21.114 17.528
Resultado bruto da intermediação financeira
16.001
19.943
12.876
46
46
2.770
8.113
Outras obrigações
Relações intefinanceiras
(7.416) (12.449) (11.193)
Créditos vinculados ao banco central
46
46
Sociais e estatutárias
94
14 Outras receitas (despesas) operacionais
Rendas de tarifas bancárias
12
21
47
2.449
8.189
Operações de crédito
5
Fiscais e previdenciárias
1.053
2.539
Despesas de pessoal
(842)
(1.620)
(1.898)
Empréstimos e financiamentos setor privado
2.468 19.928
Negociação e intermediação de valores
88
Outras despesas administrativas
(3.101)
(5.395)
(4.518)
(-) Provisão p/ operações de créditos em liquidação
Díversos
7
1.535
5.560
Despesas tributárias
(1.033)
(1.687)
(1.639)
1.994
duvidosa
(19) (11.739)
Realizável a longo prazo
Outras receitas operacionais
226
952
663
9.253 15.634
1.994
Depósitos
Outros créditos
Outras despesas operacionais
(2.678)
(4.720)
(3.848)
Rendas a receber
304
529
Depósitos a prazo
1.994
Resultado operacional
8.585
7.494
1.683
Díversos
8.949 15.105
Patrimônio liquido
717
(1.590)
43.789 54.126
59.010 57.683 Resultado não operacional
Outros valores e bens
Patrimônio liquido
9.302
5.904
1.683
Outros valores e bens
6
43.769 54.104
Capital social
8
80.000 80.000 Resultado antes da tributação sobre o lucro
Provisão para imposto de renda
(158)
(277)
(1.296)
Despesas antecipadas
20
22
Ajuste valor de mercado - tvm
436 (1.120)
Provisão para contribuição social
(75)
(181)
(984)
2.935
3.119
Realizável a longo prazo
Lucro ou prejuízo acumulados
(15.831) (21.197)
(80)
(80)
(18)
2.935
3.119
(5.595)
- Participação no lucro
Operações de crédito
5
Ações em tesouraria
8.989
5.366
(615)
132.286 139.924 Lucro/prejuízo do semestre/exercício
Empréstimos e financiamentos setor privado
4.635
6.237 Total do passivo e do patrimônio liquido
Quantidades de ações
1.209.045 1.209.045 1.209.045
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(-) Provisão p/ operações de créditos
Lucro/prejuízos líquido por ações
7,43
4,44
(0,51)
em liquidação duvidosa
(1.700) (3.118)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
308
327
Permanente
2° SEMESTRE E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÕES
DOS
RESULTADOS
ABRANGENTES
115
115
Investimentos
(EM MILHARES DE REAIS)
2° SEMESTRE E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM
Outros investimentos
115
115
MILHARES DE REAIS, EXCETO O LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO)
Ajuste
Pre- Ações
Total
Imobilizado de uso
193
212
tvm vr a juízos
em Exer- ExerOutras imobilizações de uso
1.163
1.162
31.12.
31.12.
Capital merca- acumu- Tesou- cício
cício
(970)
(950)
(-)Depreciações acumuladas
2º Sem/19
2019
2018
do lados
raria atual anterior
Social
132.286 139.924
Total do ativo
Lucro/prejuízo do semestre/exercício
8.989
5.366
(615)
80.000
236 (24.820) (5.595) 49.821 53.688
Saldos em 30/06/2019
Outros resultados abrangentes
200
1.556 (1.531)
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ajuste valor de mercado - tvm
200
200 2.999
Resultado no ajuste de títulos
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
Lucro líquido do semestre
8.989
- 8.989
996
disponíveis para venda
200
1.556 (1.531)
80.000
436 (15.831) (5.595) 59.010 57.683
Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: A sociedade tem como objeto social a prática Saldos em 31/12/2019
Resultado abrangente do semestre/exercício
9.189
6.922 (2.146)
200
8.989
- 9.189 3.995
de operações ativas, passivas e serviços permitidos aos bancos comerciais e às socie- Mutações do período
80.000 (1.120) (21.197)
- 57.683 59.829 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 2° SEMESTRE E EXERCÍCIOS
dades de crédito, financiamento e investimentos. Iniciou suas atividades no mercado Saldos em 31/12/2018
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM MILHARES DE REAIS)
- 1.556
- 1.556 (1.531)
bancário e de capitais em 1964, com a fundação da Cédula S/A. Crédito Financiamento Ajuste valor de mercado - tvm
(5.595) (5.595)
(615)
e Investimento. Em 1989, transformou-se em banco múltiplo, para operar com carteiras Ações em Tesouraria
2°Sem/ 31.12. 31.12.
5.366
- 5.366
de banco comercial, de investimento e financeiro. Nota 2 – APRESENTAÇÃO DAS Lucro líquido do semestre
2019 2019 2018
80.000
436 (15.831) (5.595) 59.010 57.683
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas Saldos em 31/12/2019
- 1.556
5.366 (5.595) 1.327 (2.146) Fluxos de caixa das atividades operacionais
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições do Mutações do período
Lucro/prejuízo líquido do semestre/exercício
8.989 5.366 (615)
Sistema Financeiro Nacional, emanadas das normas e instruções do Banco Central do de crédito são registradas a valor presente, calculadas “pro-rata dia” com base no indeAjuste ao lucro líquido
Brasil e em consonância com o COSIF – Plano Contábil das Instituições do Sistema xador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizadas até o sexagésimo dia de atraso.
Ajuste a mercado de tít. Val. Mobiliários e instrum. Financ.
Financeiro Nacional. Com relação as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Após o sexagésimo dia, o reconhecimento do resultado ocorre quando efetivamente Derivativos
200 1.556 (1.531)
Contábeis – CPC, relacionadas ao processo de convergência às normas internacionais recebidas. Os riscos das operações ativas renegociadas são definidos conforme critério
Depreciações e amortizações
10
20
25
de contabilidade, foram adotados para fins de elaboração e divulgação das demons- da Resolução nº 2.682/99, ou seja, permanecem no rating que se encontravam antes
Ações em Tesouraria
- (5.595)
trações contábeis apenas os pronunciamentos aprovados pelo Banco Central do Bra- da renegociação e as renegociações de operações de crédito que foram anteriormente
Variação de ativos e passivos
sil, sendo as principais alterações introduzidas e que impactaram as demonstrações baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação, são classifica(Aumento)/redução de tít.val.mob.
contábeis: a substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos das como nível H. Os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente serão
e instrum.financ.derivativos
(2.636) (5.760) (9.508)
pela Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 – Fluxo de Caixa); o novo critério para reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos. g) Provisão para Perdas
(Aumento)/redução de relações interfinanceiras
22
registro de Reserva de Capital; a obrigatoriedade de destinar o lucro apurado em cada em Operações de Crédito e Outros Créditos: Constituída em montante considerado
(Aumento)/redução de relações interdependências
97
exercício, seja através da distribuição de dividendos ou da constituição de Reserva de suficiente para cobertura de eventuais perdas, com base nos percentuais mínimos
(Aumento)/redução de operações de crédito
149 5.924 20.955
Lucros; e a aprovação dos CPC’s: 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos; 05 – de provisionamento requeridos pela Resolução nº 2.682/99 do BACEN, baseadas na
(Aumento)/redução de outros créditos
8.998 6.381 (4.589)
Divulgações sobre Partes Relacionadas; 25 – Provisão e Passivo e Ativo Contingentes; classificação de risco do cliente, em função da análise periódica da qualidade do cliente
(Aumento)/redução de outros valores e bens
2.313 10.337 (2.518)
24 – Eventos Subsequentes, 23 – Políticas Contábeis, Mudança de estimativa e Reti- e não apenas quando da ocorrência de inadimplência. h) Imobilizado de Uso: DeAumento/(redução) em outras obrigações
(504) (5.344)
325
ficação de Erro; e 10 – Pagamento Baseado em Ações. Estão sendo apresentadas as monstrado ao custo de aquisição. As depreciações foram calculadas pelo método linear
Caixa (utilizado) / proveniente das
Demonstrações Contábeis encerradas no exercício e segundo semestre findos em 31 utilizando-se taxas que levam em conta a vida útil dos bens. i) Depósitos a prazo:
atividades operacionais
17.616 12.885 2.566
de dezembro de 2019 em comparação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Estão demonstrados pelo valor captado, acrescido dos encargos incorridos até a data
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Nota 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As seguintes práticas contábeis fo- do balanço. j) Imposto de Renda e Contribuição Social: A provisão para Imposto de
(Aquisição)/alienação de imobilizado de uso
(7)
ram adotadas pelo Banco: a) Resultado das Operações: As receitas e despesas são Renda foi calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável mais adicional de 10%
Caixa (utilizado) / proveniente das
contabilizadas pelo regime de competência. b) Caixa e Equivalentes de Caixa para e a Contribuição Social sobre o lucro antes do Imposto de Renda à alíquota de 20%,
atividades de investimentos
(7)
Fluxo de Caixa Indireto: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponi- a partir 01 de setembro de 2015. Nota 4 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
bilidades em moeda nacional, aplicações no mercado aberto e aplicações em depósitos INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS: Compostos da seguinte forma:
Aumento/(redução em depósitos
(2.409) (3.515) (378)
interfinanceiros, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual
2019
2018
Aumento/(redução) em relações interfinanceiras
(115)
(69)
24
ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que Títulos de Renda Variável
Aumento/(redução) Relações interdependências
(95)
são utilizados pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. Carteira Própria
15.233
12.601
Aumento/(redução) Instrumentos financeiros derivativos
(43)
(37)
558
c) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Representam os recursos aplicados no Ações de Companhias Abertas
15.831
12.970 Caixa líquido (utilizado)/proveniente
mercado interbancário. São apresentadas pelo valor presente, calculadas “pro-rata dia” (+/-) Ajustes a mercado
(598)
(369)
das atividades de financiamento
(2.662) (3.621)
204
com base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados. d) Títulos e Valores Instrumentos Financeiros Derivativos
102
561 Aumento/redução líquido de caixa
Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos: De acordo com a Circular nº Prêmio de Opções a Exercer
102
490
e equivalentes de caixa
14.954 9.264 2.763
3.068 de 8 de novembro de 2001 e regulamentação complementar, os títulos e valores (+) Ajustes a mercado
71 Modificações em disponibilidades líquidas
mobiliários são classificados e avaliados em três categorias específicas, atendendo aos Vinculados à Prestação de Garantias
21.114
17.528
No início do período
22.103 27.793 25.030
seguintes critérios específicos de contabilização, sendo: i) Títulos para Negociação, Ações de Companhias Abertas
19.589
18.438
No final do período
37.057 37.057 27.793
ii) Títulos Disponíveis para Venda e iii) Títulos Mantidos até o Vencimento. e) Instru- (+/-) Ajustes a mercado
1.525
(910) Aumento/redução líquido de caixa
mentos Financeiros Derivativos: Os instrumentos financeiros derivativos que foram Total
36.449
30.690
e equivalentes de caixa
14.954 9.264 2.763
contratados associados a outras operações de aplicação de recursos estão avaliados Nota 5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO: Nota 5.I – Composição por modalidade:
Nota
11
–
RESUMO
DA
ESTRUTURA
DE
GERENCIAMENTO
DE CAPITAL E DE
pelos valores das receitas e despesas incorridas até a data das demonstrações con2019 %
2018 %
Nota 5.I.a – Operações de Crédito
tábeis. f) Operações de Crédito: Todas as operações de crédito têm os seus riscos Financiamento, Empréstimo e Capital de Giro
4.950 69,69 24.698 94,39 RISCOS: Nota 11.1 – GERENCIAMENTO DE CAPITAL: O Banco Cédula atua no
classificados de acordo com julgamento da Administração, levando em consideração Adiantamento a depositante
6
0,08
2
0,01 mercado de forma conservadora, respeitando rigorosamente os limites de diversificação
a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação às Conta garantida
1.878 26,44
- e concentração máximos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. O monitoramento
operações, aos devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos Crédito pessoal
269
3,79
1.465
5,60 e o controle do nível adequado de capital da instituição, a avaliação da necessidade de
pela Resolução nº 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional - CMN, que requer a Total de Operações de Crédito
7.103 100,00 26.165 100,00 capital para cobertura da exposição aos riscos e o planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos são realizados mensalmente
análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis de risco, de AA até H. A Ativo Circulante
2.468
19.928
através do acompanhamento do Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. Nota
tabela com o resumo dessa classificação está apresentada na Nota 5.II. As operações Ativo Realizável a Longo Prazo
4.635
6.237
11.2 – GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO: Fundamentado na Resolução
Nota 5.II – Classificação por níveis de risco – Operações de Crédito:
CMN nº 4.557/17, a exposição ao risco de crédito pelo Banco Cédula está ligada a posCurso Normal
Vencidas
sibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, por determinada
Nível de
P. Física
P. Jurídica
Provisão
P. Física
P. Jurídica
Provisão
contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações de crédito, operações
%
Tipo de Operação
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019 2018
2019 2018 2019 2018
Risco
envolvendo títulos e valores mobiliários, aplicações interfinanceiras. Como instrumentos
AA
Operação de Crédito
166
1.400
66
- mitigadores a instituição, além de atuar de forma conservadora, respeitados rigorosaA
0,5
Operação de Crédito
4
1.893
2.752
9
14
- mente os limites de diversificação e concentração máximos estabelecidos pelo Banco
B
1
Operação de Crédito
621
65
168
6
2
Central do Brasil e a sua política de crédito; realiza uma criteriosa avaliação para conC
3
Operação de Crédito
2.251
1.927
67
58
406
187
12
5 cessão de crédito para clientes e de instituições que recebem as suas aplicações, reaD
10
Operação de Crédito
lizando, ainda, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. O
E
30
Operação de Crédito
resumo da descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito está disponível
F
50
Operação de Crédito
aos interessados na sede do Banco. As perdas decorrentes de eventos relacionados a
G
70
Operação de Crédito
460
12.997
321
9.098
2 3.078
1 2.155 risco de crédito estão descritas na Nota Explicativa V.III. Nota 11.3 – GERENCIAMEN756
1.997
756
1.997
544 1.528
544 1.528 TO RISCO OPERACIONAL: Definido como a possibilidade de ocorrência de perdas
H
100
Operação de Crédito
1.547
1.465
4.604
19.907
1.159 11.169
952 4.793
560 3.688 resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e
Total
Nota 5.III – Operações recuperadas e Lançadas a Prejuízo:
sistemas ou de eventos externos, O Banco, conforme facultado na Resolução CMN nº
Exercício de 2019
Exercício de 2018
4.557/17, calcula a parcela para cobertura desse risco pelo método do indicador básico,
Setor Privado
Operações Recuperadas
Operações Lançadas a Prejuízo
Operações Recuperadas Operações Lançadas a Prejuízo dispondo de estrutura de gerenciamento capaz de identificar, avaliar, monitorar, controPessoas Jurídicas
–
5
3.582
10.488 lar e mitigar os riscos associados às suas atividades. Nota 11.4 – GERENCIAMENTO
–
8.627
2.954
2.955 DO RISCO DE MERCADO: O risco de mercado está ligado à possibilidade de perda
Pessoas Físicas
Total
8.632
6.536
13.443 por oscilação de preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e
Nota 6 – OUTROS VALORES E BENS: Representados por imóveis recebidos em
2019
2018 indexadores das carteiras ativas e passiva do Banco. A política do Banco, em termos de
quitação de operações de crédito, estando assim composto:
Patrimônio de Referência – PR
59.010
57.684 exposição ao risco de mercado é conservadora, com limites definidos e validados pela
77.137
95.606 Diretoria Executiva, não realizando operações classificadas na carteira de negociação.
Descrição
2019
2018 Parcela de Risco de Crédito
Parcela de Risco de Mercado
75.415
55.223 Dessa forma, a estrutura de gerenciamento do risco de mercado do Banco está apta
Imóveis
55.021
59.057 Parcela de Risco Operacional
22.997
17.795 a avaliar e monitorar a exposição a esse risco. Nota 11.5 – GERENCIAMENTO DO
RISCO DE LIQUIDEZ: Conforme determinado pela Resolução CMN nº 4.557/17, é
Ativos
Ponderados
por
Risco
(RWA)
175.549
168.624
Provisão para desvalorização
(11.252)
(4.953)
Margem do PR sobre RWA
44.965
43.140 a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos
Total
43.769
54.104 Índice de Basiléia
33,61%
34,21% exigíveis – “descasamentos” entre pagamentos e recebimentos – que possam afetar
A provisão foi constituída para imóvel objeto de arrendamento totalmente depre- Nota 10 – PARTES RELACIONADAS: De acordo com o Pronunciamento Técnico a capacidade de pagamento do Banco, levando-se em consideração as diferentes
ciado na data base de 31 de dezembro de 2019. Nota 7 – PROVISÃO PARA CPC 5 – Divulgação sobre Partes Relacionadas enquadram-se nesse conceito os De- moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O risco de liquidez da
EVENTUAIS CONTINGÊNCIAS PASSIVAS: Não houve a necessidade de pro- pósitos a Prazo. As transações com partes relacionadas são realizadas pelo Banco em instituição está dentro dos limites estabelecidos pela Alta Administração. A instituição
visão para exercício de 2019. (R$ 5.302 mil em 31 de dezembro de 2018) para condições usuais de mercado e, portanto, não geram qualquer benefício indevido às possui aplicações em Operações Compromissadas de elevada liquidez, que dentre
suprir eventuais e futuras indenizações a terceiros. Nota 8 – CAPITAL SOCIAL: suas contrapartes ou prejuízos à instituição Conforme os conceitos definidos no referido seus recursos disponíveis, servem para honrar com seus compromissos, garantindo a
O Capital Social de R$ 80.000 mil, de propriedade de domiciliados no país, está pronunciamento do CPC, o Banco possui como partes relacionadas: acionista contro- manutenção e a continuidade de suas atividades operacionais. O relatório de gerenciarepresentado por 1.209.045 ações sem valor nominal, sendo 789.910 ações or- lador, membros da família e pessoal-chave da administração. As transações mantidas mento de riscos está à disposição dos interessados na sede do Banco.
dinárias nominativas e 419.135 ações preferenciais nominativas de uma única com partes relacionadas são detalhadas a seguir:
DIRETORIA
classe. O Banco mantém em tesouraria 57.050 ações ordinárias nominativas e
2019
2018
Certificado de Depósito Bancário – Prefixado
Diretor Presidente: MICHAEL STIVELMAN
63.080 ações preferenciais nominativas, adquiridas no exercício de 2019 pelo Controlador e membros da família
62.647
47.719
Diretor Vice Presidente: IMRE KISS
montante de R$ 5.595 mil. Nota 9 – LIMITE OPERACIONAL – ACORDO DA Pessoal chave da administração
1.116
1.051
Diretor Superintendente: LUCIO BOTELHO DA ROCHA
BASILÉA: O Patrimônio de Referência – PR do Banco é compatível com a sua Certificado de Depósito Bancário – Pós fixado
Contador: ROBERTO CELESTINO MANOEL – CRC/RJ 46.995
exposição a riscos conforme estabelecido na regulamentação editada pelo Banco Controlador e membros da família
16.062
Central do Brasil.
Total
63.763
64.832
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas do BANCO CÉDULA S.A. Opinião: Examinamos ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepenas demonstrações contábeis do Banco Cédula S.A. (“Banco”), que compreendem o com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, dentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no traba- de auditoria em resposta a tais riscos; e obtemos evidência de auditoria apropriada
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as corresponden- somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação representações falsas intencionais. b) Obtemos entendimento dos controles internos
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Banco Cédula das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de dos controles internos do Banco. c) Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilipráticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcio- demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
nar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é administração. d) Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon- responsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Banco.
Somos independentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos rele- administração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha ne- Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio- nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro- incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não
assuntos: As Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício e semestre razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de mais se manter em continuidade operacional. e) Avaliamos a apresentação geral, a esfindos em 31 de dezembro de 2018, apresentadas para fins de comparação por for- distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório trutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
ça das normas emanadas do Banco Central do Brasil, foram anteriormente por nós de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
auditadas de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei- de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
relatório em 27 de março de 2019, que não conteve nenhuma modificação. Outras ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, incluauditor: A administração do Banco é responsável por essas outras informações que relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 01 de abril de 2020.
contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer for- referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com
ma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional
AUDIPEC - AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S. - CRC RJ-N° 0202
demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administra- e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: a) Identificamos
ERNESTO PATRÍCIO GIRÁLDEZ - Contador CRC-RJ N° 053.076/O-2 -
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Financeiro

CALENDÁRIO FISCAL
20 A 24 DE JULHO/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e
empréstimo. FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL PESSOAS OBRIGADAS: Produtor
rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o adquirente, o
consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações do
produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa
física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações,
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de
junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência junho/2020.
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OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão
recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do
evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar,
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu,
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos
Financeiros.
IR/FONTE PESSOASOBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico,
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,
empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados
e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e
empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito
do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO:Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de junho/2020.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
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FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro, março, abril e maio/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IOF PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros;
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas
a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento;
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicaçõesemfundos de
investimentos administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo
Bacen que efetuarem a primeira aquisição doouro, ativo financeiro, ou instrumento
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio de
julho/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
COFINS – DEMAIS EMPRESAS PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IPI – DEMAIS PRODUTOS PESSOASOBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais
e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
PIS – DEMAIS EMPRESAS
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas
pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as
cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da
Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001 ou
30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no
mês de junho/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
Fonte: Coad

VALE VERDE DO ARAGUAIA AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ nº 18.884.206/0001-97
Relatório da Administração
Sr. Acionista: Em cumprimento as disposto nas diretrizes legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos acionistas as demonstrações contábeis, preparadas conforme as disposições da legislação societária relativas aos exercícios
findos em 31/12/2019 e 2018.
Demonstrações dos Resultados (Valores expressos em milhares de reais) Demonstrações dos Fluxos de caixa (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais (Valores expressos em milhares de reais)
2019 2018
Demonstrações dos resultados
2019
2018 Fluxo de caixa das atividades de operacionais
Ativo
2019
2018 (Despesas) receitas operacionais
Prejuízo do exercício
(59) (136)
Circulante
4
4
Gerais e Administrativas
(66)
(138) Depreciação, amortização e exaustão
(55) (132)
Caixa e equivalentes de caixa
139
132 Outras receitas (despesas) operacionais
- Resultado do exercício ajustado
Impostos a recuperar
5
5
(66)
(138) Variações em ativos e passivos
(5)
(66)
(138) Impostos a recuperar
Total do circulante
144
137 Resultado operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
7
2 Adiantamentos
Não circulante
(5)
(59)
(136)
Imobilizado
112.810
84.738 Resultado antes do IR e da Contribuição Social
(55) (137)
(59)
(136) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Total do não circulante
112.810
84.738 Prejuízo do período
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Total do ativo
112.955
84.875
(28.077) (7.463)
Adições líquidas do ativo permanente
(Valores expressos em milhares de reais)
Passivo
2019
2018
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos (28.077) (7.463)
Capital Social
Prejuízos
Não circulante
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Subscrito Acumulados
Total Parte relacionadas
Partes relacionadas
49.192
21.053
28.139 (7.600)
Em
31
de
dezembro
de
2016
64.324
(240)
64.084
Caixa líquido gerado das atividades de financiamentos 28.139 (7.600)
Total do não circulante
49.192
21.053
Prejuízo do Exercício
(126)
(126) Aumento (redução) de caixas e equivalentes de caixa
7
0
Patrimônio líquido
64.324
(366) (63.958) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Em 31 de dezembro de 2017
132
132
Capital social
64.324
64.324 Prejuízo do Exercício
(136)
(136) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
139
132
Prejuízos acumulados
(561)
(502) Em 31 de dezembro de 2018
64.324
(502) (63.822) Aumento (redução) de caixas e equivalentes de caixa
7
0
Total do patrimônio líquido
63.763
63.822 Prejuízo do Exercício
(59)
(59)
Total do passivo e patrimônio líquido
112.955
84.875 Em 31 de dezembro de 2019
A Diretoria: Contador: Douglas Barbosa da Silva - CRC-RJ 110.099/O-1
64.324
(561) (63.763)

Vinci Infra Investimentos V2I S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Valores em reais - R$)
ATIVO
2019
2018
CIRCULANTE
1.182,89
812,03
Caixa e equivalentes de caixa
1.122,82
765,90
Tributos a recuperar
60,07
46,13
NÃO CIRCULANTE
44,47
42,14
Tributos a compensar
44,47
42,14
TOTAL DO ATIVO
1.227,36
854,17
PASSIVO
CIRCULANTE
141,72
36,69
Tributos a recolher
141,72
36,69
NÃO CIRCULANTE
29.187,55
6.997,66
Valores a pagar sociedades ligadas
29.187,55
6.997,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(28.101,91) (6.180,18)
Capital social
9.550,00
9.550,00
Prejuízos acumulados
(37.651,91) (15.730,18)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.227,36
854,17
A DIRETORIA.
DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora.

CNPJ nº 24.110.915/0001-18
Demonstração do resultado em 31 de dezembro (Valores em reais - R$)
2019
2018
Despesas operacionais
Despesas administrativas
(21.294,92) (22.208,70)
Outras receitas operacionais
- 67.221,64
Lucro/(Prejuízo) operacional
(21.294,92) 45.012,94
Despesas financeiras
(647,55)
(593,80)
Receitas financeiras
20,74
118,60
Resultado financeiro líquido
(626,81)
(475,20)
Lucro/(Prejuízo) do exercício
(21.921,73) 44.537,74
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto
não é necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Valores em reais - R$)
Capital
Capital a
Prejuízos
social Integralizar acumulados
Total
Saldos em 31/12/2017
10.000,00
(450,00) (60.267,92) (50.717,92)
Lucro do exercício
44.537,74 44.537,74
Saldos em 31/12/2018
10.000,00
(450,00) (15.730,18) (6.180,18)
Prejuízo do exercício
- (21.921,73) (21.921,73)
Saldos em 31/12/2019
10.000,00
(450,00) (37.651,91) (28.101,91)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro (Valores em reais - R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Lucro/(Prejuízo) do exercício
(21.921,73) 44.537,74
Variações de ativos e passivos:
. Tributos a recuperar
(16,27)
(48,70)
. Tributos a recolher
(105,03)
(108,02)
. Valores a pagar sociedades ligadas
22.189,89 (50.412,32)
22.78,62 (50.569,04)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
356,92 (6.031,30)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa
356,92 (6.031,30)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
356,92 (6.031,30)
. No início do exercício
765,90 6.797,20
. No final do exercício
1.122,82
765,90
A Vinci Infra Investimento V2I S.A. (“Cia.”), anteriormente chamada de CMN
Solutions A026 Participações S.A, é uma sociedade anônima, sediada na Av.
Bartolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, e foi constituída em 03/02/2016.
A Cia. tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”).
As demonstrações contábeis completas do exercício findo em
31/12/2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Vinci Projetos de Infraestrutura XIV S.A.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Dividendos a receber
Tributos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Contas a receber com partes
relacionadas
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado, líquido
Intangível, líquido
Ativo de direito de uso
Total do ativo

Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
6.803
770
52.105
5.329
770
25.165
11.795
9.557
3.389
1.474
1.941
258
167.879
450.133

192
4.113
1.538
382
40
167.879
65.768
372.309
5.983
174.682
962
502.238
Controladora
Consolidado
Passivo
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Circulante
434
95
41.160
Fornecedores
12.459
Empréstimos e financiamentos
571
Passivo de arrendamento
1.484
Pessoal, encargos e benefícios sociais
10.327
I.R. e contribuição social a recolher
9
5.702
Impostos, taxas e contribuições a recolher
95
6.836
Obrigações com partes relacionadas
Dividendos a pagar
425
1.898
Outras contas a pagar
1.883
Não circulante
154
80
119.132
Fornecedores
1.703
Passivo de arrendamento
4.499
Empréstimos e financiamentos
218
Impostos, taxas e contribuições a recolher
2.168
Obrigações por aquisições de
participações societárias
88.001
Provisões para demandas judiciais
22.383
Obrigações com partes relacionadas
154
80
154
Outras contas a pagar
6
Patrimônio líquido
174.094
787
341.946
Capital social
120.439
4.625
120.439
Outros resultados abrangentes
52.290
52.290
Prejuízos acumulados
(3.838)
Reservas de lucros
1.365
1.365
Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas controladores
174.094
787
174.094
Participação de não controladores
167.852
Total do passivo e patrimônio líquido
174.682
962
502.238
A DIRETORIA. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0.
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

CNPJ: 22.330.694/0001-68
Demonstrações dos resultados em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Receita líquida operacional liquida
121.509
Custo dos serviços prestados e
(21.599)
mercadorias vendidas
Lucro bruto
99.910
(Despesas) e receitas operacionais:
Despesas com vendas
(14.210)
Despesas gerais e administrativas
(782)
(1.664)
(42.586)
Depreciação e amortização
(9.712)
Resultado de equivalência patrimonial
6.361
Outras receitas (despesas)
4
(2.115)
(1.841)
operacionais, líquidas
Lucro (prejuízo) antes das despesas e
5.583
(3.779)
31.561
receitas financeiras
Receitas financeiras
79
1.469
Despesas financeiras
(15)
(9.992)
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da CSLL
5.647
(3.779)
23.038
I.R. e contribuição social corrente
(19)
(15.163)
I.R. e contribuição social diferido
4.113
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
5.628
(3.779)
11.988
Atribuído a acionistas controladores
5.628
(3.779)
5.628
Atribuído a acionistas não controladores
6.360
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)
Controladora
Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
5.628
(3.779)
11.988
52.290
52.290
Outros resultados abrangentes
57.918
(3.779)
64.278
Total do resultado abrangente do exercício
Atribuído a acionistas controladores
57.918
(3.779)
57.918
Atribuído a acionistas não controladores
6.360
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018
(Em R$ mil)
Reserva de
lucros
OuLutros cros PatriReser- Re- resul- (pre- mônio Particiva de ser- tados juízos) líq. atri- pação Patrireten- va abran- acu- buído a de não mônio
Capital ção de le- gen- mula- contro- contro- líquido
social lucros gal
tes dos ladores ladores
total
Saldos 31/12/2017
- (59)
(59)
(59)
Aumento de capital 4.625
4.625
- 4.625
- (3.779) (3.779)
- (3.779)
Prej. do exercício
Saldos 31/12/2018 4.625
- (3.838)
787
787
Aumento de capital 115.814
- 115.814
- 115.814
Ganho (perda)
com transações
com sócios
- 52.290
- 52.290 161.492 213.782
Lucro líquido do
exercício
- 5.628
5.628 6.360 11.988
Constituição de
reserva legal
- 90
- (90)
Dividendos mínimos obrigatórios
- (425)
(425)
- (425)
Reserva de reten- 1.275
- (1.275)
ção de lucros
- 174.094 167.852 341.946
Saldos 31/12/2019 120.439 1.275 90 52.290

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 /12/2019 e 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019
Das atividades operacionais
(543)
(3.855)
53.384
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e
5.647
(3.779)
23.038
contribuição social
Provisão para perda de crédito esperada
3.059
Depreciação e amortização
9.712
Resultado de equivalência patrimonial
(6.361)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
232
Juros sobre obrigações por aquisições
4.669
de participações societárias
Reserva para pagamento baseado em
1.568
ações
Ajuste a valor presente de passivos de
663
arrendamento
Venda de ativo imobilizado e intangível
1.522
Provisão para demandas judiciais
279
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes
(6.379)
Estoques
704
Adiantamento a fornecedores
(252)
Tributos a recuperar
(3.058)
Depósitos judiciais
(382)
Contas a receber com partes relacionadas
192
(192)
192
Outros créditos
108
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores
8.336
Pessoal, encargos e benefícios sociais
5.170
Impostos, taxas e contribuições
(95)
95
3.072
Demandas judiciais pagas
(114)
Obrigações com partes relacionadas
74
21
74
Outras contas a pagar
1.171
Imposto de renda e contribuição social pagos
(10)
(10.462)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(553)
(3.855)
42.922
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aportedecapital(investimento)naVeroS.A. (110.702)
Aquisição Grupo Vero, líquido de caixa
(77.704)
adquirido
Acréscimo no ativo imobilizado e intangível
(52.584)
Caixa líq. aplicado nas atividades de
(110.702)
(130.288)
investimento
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Empréstimos e financiamentos pagos
(1.503)
Passivo de arrendamentos pagos
(2.550)
Aumento de capital
115.814
4.625
115.814
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
115.814
4.625
111.761
atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes
4.559
770
24.395
de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
770
770
No fim do exercício
5.329
770
25.165
A Vinci Projetos de Infraestrutura XIV S.A. (“Vinci” ou “Cia.”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A
Cia. foi constituída em 27/04/2015 e sua sede social está localizada na Av.
Bartolomeu Mitre, 336, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002.
As demonstrações contábeis completas do exercício findo em 31/12/2019 e o
relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Financeiro

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 16 de julho de 2020
TIM S.A.
Companhia Aberta
Subsidiária Integral
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11 - NIRE 333.0032463-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 2 de julho de 2020, às 11h00, na sede da TIM S.A.
(“Companhia”), localizada na Rua Fonseca Teles, nº 18 a 30, bloco B, 3º pavimento, bairro de São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. MESA:
Presidente – Sr. Jaques Horn; Secretária – Sra. Simone Paulino de Barros.
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: (i) Dispensada a publicação de Editais de
Convocação, conforme faculdade prevista no Art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15
de setembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). ORDEM DO DIA: (1)
Deliberar sobre o grupamento das ações de emissão da Companhia e a consequente alteração do Art. 5º do seu Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: Após análise da matéria constante na Ordem do Dia, bem como do material relacionado,
que fica arquivado na sede da Companhia, a acionista deliberou a seguinte matéria, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (1) Aprovou o grupamento da totalidade das 42.296.789.606 (quarenta e duas bilhões, duzentas e noventa e
seis milhões, setecentas e oitenta e nove mil, seiscentas e seis) ações ordinárias
e sem valor nominal de emissão da Companhia, nos termos do Art. 12 da Lei nº
6.404/76, sem modificação do capital social, na proporção de 100 (cem) ações
para formar 1 (uma) ação ordinária, passando o capital social, no montante de
R$13.476.171.764,87 (treze bilhões, quatrocentos e setenta e seis milhões,
cento e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro Reais e oitenta e sete
centavos), a ser representado por 422.967.896 (quatrocentas e vinte e duas
milhões, novecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e noventa e seis) ações
ordinárias e sem valor nominal, preservando todos os direitos e vantagens das
referidas ações ordinárias. O grupamento ora aprovado não resulta em frações
de ações. (1.1) Em razão da aprovação do grupamento conforme deliberação
acima, o Art. 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a redação constante do Anexo I à presente ata, conforme destacado abaixo: “ARTIGO 5º - O capital social, subscrito e integralizado, é de R$13.476.171.764,87 (treze bilhões,
quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e setenta e um mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), dividido em 422.967.896
(quatrocentas e vinte e duas milhões, novecentas e sessenta e sete mil, oitocentas e noventa e seis) ações ordinárias sem valor nominal.” (1.2) Ficam autorizados os membros da Diretoria e/ou os procuradores da Companhia a tomar todas
e quaisquer medidas necessárias à efetivação do grupamento de ações de sua
emissão, nos termos das deliberações acima. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Sr. Jaques Horn,
Presidente da Mesa e Representante da acionista TIM Participações S.A., e pela
Sra. Simone Paulino de Barros, Secretária da Mesa. Certifico que a presente ata
é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 2 de julho
de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa. Jucerja nº
3894856, em 10/07/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. ANEXO
I. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E
PRAZO. ARTIGO 1º. A TIM S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima, de
capital aberto, subsidiária integral da TIM Participações S.A, que se rege pelo
presente Estatuto Social e pela legislação aplicável. ARTIGO 2º. A Companhia
tem sede e foro na cidade e Estado do Rio de Janeiro. A Companhia poderá, por
deliberação da Diretoria, estabelecer ou alterar o endereço da sede, bem como
abrir, transferir ou encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer
outros estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.
ARTIGO 3º. A Companhia tem por objeto: I. Implantar, expandir, operar e prestar
qualquer modalidade de serviços de comunicações eletrônicas e respectivos
conteúdos, na forma da legislação aplicável; II. Construir, gerenciar, implantar,
executar, operar, prestar serviços de manutenção, ou comercializar infraestrutura para uso próprio e/ou de terceiros; III. Comercializar bens e/ou mercadorias,
prestar serviços, desenvolver atividades e praticar quaisquer atos e/ou negócios
jurídicos relacionados, direta ou indiretamente, ou que sejam complementares,
associados ou vinculados aos serviços e às atividades previstas no âmbito do
objeto social da Sociedade; e IV. Participar do capital de outras sociedades empresárias ou não-empresárias. Parágrafo Único. Sem prejuízo do desenvolvimento de novos serviços ou atividades, a Companhia poderá, dentre outras atividades: i. Comercializar, alugar, dar em comodato, prestar serviços de
instalação e/ou de manutenção para os bens e/ou mercadorias necessários ou
úteis à prestação dos serviços compreendidos em seu objeto social, tais como,
aparelhos telefônicos, eletrônicos, computadores e afins tecnológicos, seus
acessórios e peças de reposição; ii. Promover e realizar a importação e a exportação de bens e serviços necessários ou úteis à execução de atividades compreendidas no seu objeto; iii. Prestar serviços administrativos, de consultoria, de
assessoria, e de planejamento; iv. Prestar serviços e/ou desenvolver atividades
relacionados à internet das coisas, inteligência artificial e congêneres; v. Prestar
serviços nas áreas de tecnologia da informação e de internet, tais como, os
serviços de licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação, os serviços de suporte técnico em informática, incluindo a instalação, a
configuração, o desenvolvimento e a manutenção de programas, de sistemas
de computação e de bancos de dados, e os serviços de processamento de dados; vi. Prestar serviços de segurança da informação, de monitoramento e de
georreferenciamento; vii. Prestar serviços de comercialização e de suporte a
campanhas de marketing e de publicidade próprias ou de terceiros, incluindo, as
atividades de elaboração e de envio de ofertas, materiais de propaganda e de
publicidade a clientes, através de qualquer meio físico ou virtual; viii. Prestar
serviços de representação mercantil e de representação de seguros; ix. Prestar
serviços para instituições financeiras, incluindo de correspondente bancário,
conforme legislação, incluindo, mas não limitado a: (i) recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de
poupança mantidas pela instituição contratante; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o
acompanhamento da operação; e (iii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade da instituição
contratante; x. Comprar, vender, ou disponibilizar, através de qualquer meio de
comunicação eletrônica, bens e mercadorias digitais, tais como, livros eletrônicos, audiolivros, jornais, periódicos e congêneres; xi. Realizar atividades de cobrança e de gestão de informações cadastrais; e xii. Exercer outras atividades
afins ou correlatas às descritas nos itens anteriores. ARTIGO 4º. O prazo de
duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL. ARTIGO 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R$13.476.171.764,87
(treze bilhões, quatrocentos e setenta e seis milhões, cento e setenta e um mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), dividido em
422.967.896 (quatrocentas e vinte e duas milhões, novecentas e sessenta e
sete mil, oitocentas e noventa e seis) ações ordinárias sem valor nominal. Parágrafo Único. A Companhia não poderá emitir ações preferenciais. ARTIGO 6º.
Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias
Gerais. ARTIGO 7º. A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social,
mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de
reforma estatutária, até o limite de 4.450.000.000 (quatro bilhões, quatrocentos
e cinquenta milhões) de ações ordinárias. Parágrafo 1º. Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput deste Artigo 7º, a Companhia poderá, por
deliberação do Conselho de Administração, outorgar opção de compra ou subscrição de ações a seus administradores, empregados e a pessoas naturais que
prestem serviços à Companhia ou às sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput
deste Artigo 7º, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a emissão
de debêntures conversíveis em ações. ARTIGO 8º. As ações da Companhia
poderão ser escriturais, devendo ser mantidas em conta de depósito, em instituição financeira, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência de suas ações, nos termos do disposto no Artigo 35, §3º da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404/76”). CAPÍTULO III. ASSEMBLEIA GERAL. ARTIGO 9º. A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia, com
poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da
Companhia. ARTIGO 10. Compete privativamente à Assembleia Geral: I. Reformar o Estatuto Social; II. Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; III. Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação,
eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; IV. Suspender o exercício
dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigações impostas pela lei ou
pelo Estatuto Social; V. Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, bem como
eleger ou destituir, a qualquer tempo, os seus membros; VI. Eleger ou destituir,
a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração; VII. Fixar a remuneração global ou individual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado; VIII. Tomar, anualmente, as contas
dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas; IX. Deliberar sobre promoção de ação de responsabilidade civil a
ser movida pela Companhia contra os administradores, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio, na conformidade do disposto no Artigo 159 da Lei das
Sociedades por Ações; X. Deliberar, observadas as disposições legais e estatutárias, sobre o aumento do capital social por subscrição de novas ações e sobre
a emissão de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários, no País ou no exterior, na hipótese do Parágrafo 1° do Artigo 7º e quando o limite do capital autorizado se encontrar esgotado; XI. Decidir sobre o cancelamento do Registro de
Companhia Aberta da Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários (a
“CVM”); XII. Escolher a empresa especializada em avaliação econômica de empresas para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em
caso de cancelamento de Registro de Companhia Aberta, dentre aquelas apontadas na lista tríplice de sociedades definida pelo Conselho de Administração,
conforme disposto no Art. 22, XXVI abaixo; e XIII. Aprovar, previamente, a celebração de contratos de mútuo, de prestação de serviços de gerência, e de assistência técnica, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle
comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes
relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado, após a avaliação prévia do
Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A. de que os termos e as
condições do contrato atendam a padrões normalmente praticados no mercado
em contratações da mesma natureza entre partes independentes. Parágrafo
Único. O valor de reembolso devido aos acionistas dissidentes, que exercerem
o direito de retirada nas hipóteses previstas na Lei 6.404/76, é determinado pela
divisão do valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas demonstrações financeiras aprovadas pela Assembleia Geral, pelo número total de
ações de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria.
ARTIGO 11. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração, cabendo ao seu Presidente consubstanciar o respectivo ato, podendo ser
convocada na forma prevista no Parágrafo Único do Artigo 123 da Lei 6.404/76.
ARTIGO 12. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ou por
um procurador expressamente designado pelo Diretor Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração, com poderes específicos para tanto. O
Presidente da Assembleia Geral procederá à nomeação do Secretário. Parágrafo 1º. Para fins de comprovação da condição de acionista, será observado o
que dispõe o Artigo 126 da Lei 6.404/76, sendo que aqueles detentores de ações
escriturais ou em custódia deverão depositar, até 02 (dois) dias úteis anteriores
a reunião assemblear, na sede da Companhia, além do documento de identidade e o respectivo instrumento de mandato, quando necessário, o comprovante/
extrato expedido pela instituição financeira depositária, este emitido, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis antes da reunião assemblear. Parágrafo 2º. Sem pre-

juízo do disposto acima, o acionista que comparecer à assembleia geral munido
dos documentos referidos no Parágrafo 1º acima, até o momento da abertura
dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar, ainda que tenha deixado
de apresentá-los previamente. ARTIGO 13. Dos trabalhos e deliberações da
Assembleia Geral será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa e pelos
acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para
as deliberações tomadas. Parágrafo 1º. A ata será lavrada na forma de sumário
dos fatos, inclusive dissidências e protestos. Parágrafo 2º. Salvo deliberação
em contrário da Assembleia, as atas serão publicadas com omissão das assinaturas dos acionistas. ARTIGO 14. Anualmente, nos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício social, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, para: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) Eleger os membros do
Conselho de Administração e, quando for o caso, os membros do Conselho
Fiscal. ARTIGO 15. A Assembleia Geral se reunirá, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem. ARTIGO 16. Os acionistas
deverão exercer seu direito de voto no interesse da Companhia. CAPÍTULO IV.
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. SEÇÃO I. NORMAS GERAIS. ARTIGO 17. A administração da Companhia é exercida pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. Parágrafo 1º. O Conselho de Administração, órgão de deliberação colegiada, exerce a administração superior da Companhia. Parágrafo
2º. A Diretoria é o órgão de representação e executivo de administração da Companhia, atuando cada um de seus membros segundo a respectiva competência,
observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto.
Parágrafo 3º. As atribuições e poderes conferidos por lei a cada um dos órgãos
da administração não podem ser outorgados a outro órgão. Parágrafo 4º. Não é
permitida a acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia pelo mesmo
administrador. Parágrafo 5º. Os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.
ARTIGO 18. Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no
Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme o caso. Parágrafo Único. A posse nos cargos de membro do Conselho de
Administração e membro da Diretoria, bem como do Conselho Fiscal, efetivos
ou suplentes, quando for o caso, está condicionada à prévia assinatura do termo
de posse, em atendimento aos requisitos legais aplicáveis. ARTIGO 19. No ato
da posse, os administradores da Companhia firmarão, além do termo de posse,
declaração por meio da qual aderirão aos termos do Código de Ética e de Conduta da TIM Participações S.A. e do Manual de Política de Divulgação e Uso de
Informações e de Negociações de valores mobiliários da Companhia. ARTIGO
20. Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei,
dar-se-á a vacância do cargo quando o administrador deixar de assinar o termo
de posse previsto neste Estatuto no prazo de 30 dias (trinta) dias da eleição, sem
justa causa, a juízo do Conselho de Administração. Parágrafo 1º. A renúncia ao
cargo de administrador é feita mediante comunicação escrita ao órgão a que o
renunciante integrar, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a
Companhia e, perante terceiros, após o arquivamento do documento de renúncia na respectiva Junta Comercial e sua publicação. Parágrafo 2º. No caso de
vacância de cargo de Conselheiro, inclusive do cargo de Presidente do Conselho de Administração, os demais Conselheiros, mediante decisão da maioria dos
membros, nomearão um substituto que permanecerá no cargo até a primeira
Assembleia Geral subsequente. O substituto eleito pela Assembleia Geral deverá permanecer no cargo pelo período remanescente para o fim do mandato do
membro substituído. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração
serão substituídos em suas faltas ou impedimento, por procurador devidamente
constituído, desde que seja este outro membro do Conselho de Administração.
ARTIGO 21. O mandato dos administradores é unificado e de 02 (dois) anos,
permitida a reeleição. Parágrafo Único. Os mandatos dos administradores reputam-se prorrogados até a posse de seus sucessores eleitos. SEÇÃO II. DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ARTIGO 22. Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: i. Deliberar e acompanhar o
orçamento anual, o plano de metas e de estratégia de negócios previsto para o
período de vigência do orçamento da Companhia e de suas sociedades controladas; ii. Deliberar sobre a emissão de ações e debêntures conversíveis em
ações, dentro do limite de capital autorizado na forma do Artigo 7º deste Estatuto, bem como debêntures simples, não conversíveis em ações, podendo, ainda,
excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício, nas emissões de ações e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou por permuta de ações em oferta
pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei e na regulamentação aplicável; iii. Autorizar a emissão de notas promissórias comerciais
para subscrição pública (“commercial papers”); iv. Deliberar, por delegação da
Assembleia Geral, quando da emissão de debêntures pela Companhia, sobre a
época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época e as
condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de
reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação, bem como os tipos
de debêntures; v. Autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia,
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; vi. Deliberar sobre a aprovação de programa de “depositary receipts” de
emissão da Companhia; vii. Deliberar sobre a aquisição ou alienação, no todo ou
em parte, de participação da Companhia ou das sociedades sob seu controle no
capital de outras sociedades, bem como de participação em “joint venture” que
preveja a constituição de uma sociedade; viii. Autorizar a permuta de ações ou
outros valores mobiliários, bem como a renúncia a direitos de subscrição de
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de emissão
de sociedades controladas; ix. Autorizar a constituição ou a liquidação de sociedades controladas ou de subsidiárias; x. Autorizar a Companhia, bem como
suas coligadas e controladas, a celebrar, alterar ou rescindir acordos de acionistas; xi. Deliberar acerca da submissão à Assembleia Geral de acionistas da
Companhia de proposta de celebração de contratos de mútuo, de prestação de
serviços de gerência e de assistência técnica, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou que de outra
forma constituam partes relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado,
observado o disposto no Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto; xii. Deliberar sobre
a celebração de contratos de qualquer natureza, com exceção daqueles mencionados no Artigo 10, inciso xiii, deste Estatuto, entre a Companhia ou suas
controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, ou sujeitas a controle comum ou controladoras deste último, ou
que de outra forma constituam partes relacionadas à TIM Participações S.A., de
outro lado, em montante igual ou superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), após avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A de que os termos e as condições do contrato atendam a padrões
normalmente praticados no mercado em contratações da mesma natureza entre
partes independentes; xiii. Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de empréstimos, financiamentos, ou quaisquer outras operações que impliquem em endividamento da Companhia ou de suas sociedades controladas, cujo valor total da operação seja
superior a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais). Ficam excetuadas
as fianças ou as garantias de qualquer natureza, contratadas pela Companhia
ou por suas controladas, para a garantia de processos judiciais ou administrativos; xiv. Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas
sociedades por ela controladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo valor
total seja superior a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais); xv. Deliberar sobre a alienação, a doação, a cessão, ou a oneração de quaisquer bens
ou direitos classificados no ativo não circulante da Companhia, ou de suas subsidiárias ou controladas, cujo valor originário de sua aquisição, ou na sua ausência, o valor de mercado, seja superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
Reais); xvi. Deliberar sobre a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela
Companhia em favor de terceiros, nestes incluídas as sociedades controladas,
em montante superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), exceção feita à prestação de quaisquer garantias em favor de (i) empregados da
Companhia ou de suas sociedades controladas no que diz respeito a contratos
de locação residencial, nas hipóteses de remanejamentos a pedido da Companhia; e (ii) sociedades controladas ou coligadas com relação a contratos de locação de estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais; xvii. Autorizar a celebração pela Companhia, por suas subsidiárias ou sociedades controladas, de
acordos, judiciais ou extrajudiciais, termos de ajuste de conduta ou instrumentos
similares dos quais resultem na assunção de obrigações financeiras, de fazer ou
de não fazer, a doação de bens ou serviços, e/ou a renúncia de direitos, sempre
que o montante total envolvido seja superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), e cujo objetivo principal seja (i) evitar a propositura de novos
processos; (ii) afastar ou suspender a aplicação de penalidades e/ou a imposição de restrições pelas autoridades competentes; ou (iii) encerrar litígios em
trâmite; xviii. Deliberar sobre políticas ou documentos formais equivalentes, a
serem respeitados por todos os administradores, membros do Conselho Fiscal,
quando instalado, e empregados da Companhia, e de suas sociedades controladas, que disponham sobre: (a) condutas funcionais pautadas em padrões éticos e morais consubstanciados no Código de Ética e de Conduta da TIM Participações S.A.; (b) práticas de sustentabilidade da Companhia; (c) remuneração
dos administradores; (d) indicação de membros do conselho de administração e
da Diretoria; (e) gerenciamento de riscos; (f) transações com partes relacionadas; (g) conflito de interesses; e (h) negociação de valores mobiliários da Companhia; xix. Deliberar sobre a prática de atos gratuitos em benefício de seus
empregados ou da comunidade, sempre que o valor envolvido seja superior a
R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais); xx. Aprovar a política de previdência
complementar da Companhia e das sociedades por ela controladas; xxi. Eleger
e destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia, inclusive o Presidente, fixando-lhes suas designações, suas atribuições e seus limites de autoridade
específicos, observadas as disposições deste Estatuto, bem como aprovar a
atribuição de novas funções aos Diretores e qualquer alteração na composição
e nas atribuições dos membros da Diretoria; xxii. Ratear o montante global da
remuneração, fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores
da Companhia, quando for o caso; xxiii. Aprovar o seu Regimento Interno; xxiv.
Aprovar o Regimento Interno da Diretoria da Companhia, com a respectiva estrutura organizacional; xxv. Indicar os representantes da Companhia na administração de suas sociedades controladas; xxvi. Eleger ou destituir os auditores
independentes responsáveis pelos serviços de auditoria das demonstrações financeiras da Companhia, após avaliação e parecer do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A.; xxvii. Definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública para cancelamento de Registro de Companhia Aberta, na forma definida neste Estatuto Social; xxviii. Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer
oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão
da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15
(quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações,
que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em
relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar
pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; xxix. Deliberar sobre qualquer tema ou proposta a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas, e deliberar sobre sua convocação, sempre que necessário; xxx. Executar outras atividades que lhe sejam delegadas
pela Assembleia Geral; e xxxi. Resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a Lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da
Companhia. Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá estabelecer alçadas de aprovação diferenciada para a Diretoria e ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da Companhia, sempre observando o
disposto neste Estatuto Social. ARTIGO 23. O Conselho de Administração é
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composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 19 (dezenove) membros efetivos.
ARTIGO 24. Os membros do Conselho de Administração são eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, devendo o próprio Conselho de Administração escolher, dentre eles, o seu Presidente. Parágrafo 1º. O Conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral,
aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante
com a Companhia. O Conselheiro não poderá exercer o direito de voto, nem ter
acesso a informações ou participar de reunião do Conselho de Administração,
caso se configurem, por fato superveniente ou desconhecido à época de sua
eleição, os fatores de impedimento indicados neste Parágrafo 1º. Parágrafo 2º.
É vedado, na forma do Artigo 156, da Lei 6.404/76, o direito de voto, em circunstâncias que configurem conflito de interesse com a Companhia. ARTIGO 25. O
Conselho de Administração se reúne ordinariamente, no mínimo 06 (seis), e, no
máximo 12 (doze) vezes ao ano, e extraordinariamente mediante convocação
feita por seu Presidente, ou por quaisquer 02 (dois) Conselheiros, ou pelo Diretor Presidente da Companhia. Parágrafo 1º. As convocações se fazem por carta
ou correio eletrônico entregues com a antecedência mínima de 07 (sete) dias,
salvo nas hipóteses de manifesta urgência, a critério exclusivo do Presidente do
Conselho de Administração, devendo a comunicação conter a ordem do dia.
Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar
das reuniões por meio de áudio ou videoconferência, tudo sem qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Também serão admitidos votos por carta,
correio eletrônico ou registrados por meio de portal de governança corporativa
ou qualquer outro meio formal de comunicação, desde que recebidos pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto até o momento da respectiva reunião. Parágrafo 3º. O Presidente do Conselho de Administração poderá convidar para participar das reuniões do órgão qualquer membro da
Diretoria, outros executivos da Companhia, assim como terceiros que possam
contribuir com opiniões ou recomendações relacionadas às matérias a serem
deliberadas pelo Conselho de Administração. Os indivíduos convidados a participar das reuniões do Conselho de Administração não terão direito de voto. ARTIGO 26. O Conselho de Administração delibera por maioria de votos, presente
a maioria de seus membros, cabendo ao Presidente do Conselho, no caso de
empate, o voto de qualidade. Parágrafo Único. Das reuniões do Conselho de
Administração serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos Conselheiros participantes e pelo Secretário da reunião. Subseção I. Dos Comitês vinculados ao Conselho de Administração. ARTIGO 27. O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês técnicos e consultivos,
em caráter permanente ou não, sempre que julgar necessário. Parágrafo Único. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis
aos seus comitês, incluindo regras sobre competência, composição, prazo de
gestão, remuneração, funcionamento e abrangência. SEÇÃO III. DA DIRETORIA. ARTIGO 28. A Diretoria será composta por no mínimo 03 (três) e no máximo
12 (doze) membros, acionistas ou não. Todos os Diretores serão eleitos pelo
Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo. Dentre os
Diretores, serão designados, necessariamente, o Diretor Presidente, o Diretor
Financeiro, o Diretor de Relações com Investidores e o Diretor Jurídico, e os
demais terão a designação que lhes vier a ser então atribuída pelo Conselho de
Administração. Parágrafo 1º – Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, caberá
ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou designar o substituto, o
qual completará o mandato do substituído. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, o Diretor substituto será
designado pelo Diretor Presidente ou, na sua impossibilidade, por decisão da
maioria da Diretoria. ARTIGO 29. Nos termos do disposto no Artigo 143, Parágrafo 2º da Lei 6.404/76, compete à Diretoria como órgão colegiado: i. Aprovar
as propostas, planos e projetos a serem submetidos ao Conselho de Administração e/ou à Assembleia Geral; ii. Deliberar sobre a celebração de contratos de
qualquer natureza, com exceção daqueles mencionados no Artigo 10, inciso xiii,
deste Estatuto, entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e o acionista controlador ou suas sociedades controladas, coligadas, sujeitas a controle
comum ou controladoras deste último, ou que de outra forma constituam partes
relacionadas à TIM Participações S.A., de outro lado, em montante inferior a
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais), após avaliação prévia do Comitê de Auditoria Estatutário da TIM Participações S.A de que os termos e condições do contrato atendam a padrões normalmente praticados no mercado em
contratações da mesma natureza entre partes independentes; iii. Deliberar sobre a participação da Companhia ou de sociedades por ela controladas em qualquer associação e, desde que não haja previsão de constituição de uma sociedade, em qualquer “joint venture”, consórcio ou qualquer estrutura similar; iv.
Deliberar sobre a indicação de representantes da Companhia e das sociedades
por ela controladas em outras sociedades e associações nas quais participem;
v. Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por ela controladas, de empréstimos, financiamentos, ou quaisquer outras
operações que impliquem em endividamento da Companhia ou de suas sociedades controladas, cujo valor total da operação seja inferior ou igual a R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais). Ficam excetuadas as fianças ou
as garantias de qualquer natureza, contratadas pela Companhia ou por suas
controladas, para a garantia de processos judiciais ou administrativos; vi. Deliberar sobre a celebração de contratos pela Companhia, ou pelas sociedades por
ela controladas, de aquisição de bens ou serviços, cujo valor total, seja inferior
ou igual a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de Reais); vii. Deliberar sobre
a alienação, a doação, a cessão, ou a oneração de quaisquer bens ou direitos
classificados no ativo não circulante da Companhia e de suas subsidiárias ou
controladas, cujo valor originário de aquisição, ou, na sua ausência, o valor de
mercado, seja inferior ou igual a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de Reais);
viii. Deliberar sobre a prestação de garantias reais ou fidejussórias pela Companhia em favor de terceiros, nestes incluídas as sociedades controladas, em
montante inferior ou igual a R$50.000.000,000 (cinquenta milhões de Reais) e
superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de Reais), exceção feita à prestação
de quaisquer garantias em favor de (i) empregados da Companhia ou de suas
sociedades controladas no que diz respeito a contratos de locação residencial,
nas hipóteses de remanejamentos a pedido da Companhia; e (ii) sociedades
controladas ou coligadas com relação a contratos de locação de estabelecimentos, lojas ou pontos comerciais. ix. Autorizar a celebração pela Companhia, por
suas subsidiárias ou sociedades controladas, de acordos, judiciais ou extrajudiciais, termos de ajuste de conduta ou instrumentos similares dos quais resultem
a assunção de obrigações financeiras, de fazer ou não fazer, a doação de bens
ou serviços, e/ou a renúncia de direitos, sempre que o montante total envolvido
seja superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais), e cujo objetivo principal seja (i) evitar a propositura de processos, (ii) afastar ou suspender a aplicação de penalidades e/ou a imposição de restrições pelas autoridades competentes, ou (iii) encerrar litígios em trâmite; x. Deliberar sobre a prática de atos
gratuitos em benefício de seus empregados ou da comunidade, sempre que o
valor envolvido for inferior ou igual a R$2.000.000,00 (dois milhões de Reais); xi.
Aprovar a celebração de acordos coletivos pela Companhia ou pelas sociedades por ela controladas; e xii. Estabelecer os limites de alçadas financeiras a
serem aplicados ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da
Companhia, tendo como base os limites definidos neste Estatuto Social para a
prática de atos e celebração de contratos, e aqueles que venham a ser aprovados para os Diretores e procuradores da Companhia pelo Conselho de Administração. Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente coordenar as ações dos
Diretores e dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento
geral da Companhia, competindo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições: i.
Assegurar a eficácia e o bom funcionamento do órgão; ii. Organizar e coordenar,
com a colaboração do Secretário, a pauta das reuniões; iii. Convocar, diretamente ou por intermédio do Secretário, as reuniões da Diretoria; iv. Instalar e
presidir as reuniões da Diretoria; v. Coordenar as discussões e deliberações tomadas nas reuniões da Diretoria, promovendo um debate ativo de todos os
membros na tomada de decisões, resguardando sua livre posição, e responsabilizando-se pelo efetivo funcionamento da reunião; vi. Compatibilizar as atividades da Diretoria com os interesses da Companhia, dos seus acionistas e das
demais partes interessadas; e vii. A fim de facilitar e ordenar a comunicação com
o Conselho de Administração, endereçar as dúvidas e solicitações de informações dos membros da Diretoria ao Presidente do Conselho. Parágrafo 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, incluindo, mas não se limitando,
a seguinte atribuição: i. Garantir o relacionamento com a comunidade financeira
nacional e internacional, assegurando o cumprimento das obrigações dos reguladores de mercados de capitais onde as ações da empresa são listadas. Parágrafo 3º. Compete ao Diretor Financeiro, incluindo, mas não se limitando, a seguinte atribuição: i. Garantir os processos financeiros, administrativos,
econômico-gerenciais e tributários. Parágrafo 4º. Compete ao Diretor Jurídico,
incluindo, mas não se limitando, a seguinte atribuição: i. Assegurar a tutela e o
suporte legal da Companhia, com exceção de temas tributários. ARTIGO 30. A
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por 02
(dois) membros da Diretoria. Parágrafo 1º. As convocações para as reuniões de
Diretoria far-se-ão por carta ou correio eletrônico entregues com a antecedência
mínima de 02 (dois) dias, salvo nas hipóteses de manifesta urgência, a critério
exclusivo do Diretor Presidente. A convocação prévia será dispensada quando
todos os Diretores estiverem presentes. Parágrafo 2º. Os membros da Diretoria
poderão participar das reuniões por meio de áudio ou videoconferência, tudo
sem qualquer prejuízo à validade das decisões tomadas. Também serão admitidos votos por carta, correio eletrônico ou registrados por meio de portal de governança corporativa ou qualquer outro meio formal de comunicação, desde que
recebidos pelo Diretor Presidente ou seu substituto até o momento da reunião.
Parágrafo 3º. As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos
Diretores em exercício, cabendo ao Diretor Presidente, no caso de empate, o
voto de qualidade. Parágrafo 4º. Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas,
as quais serão assinadas pelos Diretores participantes e pelo Secretário. ARTIGO 31. O Diretor Presidente, agindo isoladamente, terá plenos poderes para
praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos em
nome da Companhia, observadas apenas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto Social e na lei. Parágrafo 1º. Caberá ao Conselho
de Administração estabelecer o limite de autoridade de cada um dos demais
Diretores, fixando o valor dentro do qual os mesmos ficarão autorizados a praticar atos e assinar documentos em nome da Companhia, observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22 e 29 deste Estatuto Social e na lei. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput e no Parágrafo 1º deste Artigo,
qualquer um dos Diretores da Companhia poderá agir isoladamente dentro dos
limites de alçada definidos pelo Conselho de Administração, bem como na representação da Companhia perante terceiros, inclusive órgãos públicos federais, estaduais e municipais. ARTIGO 32. Observadas as limitações estabelecidas nos Artigos 10, 22, 29 e 31 deste Estatuto Social, nas alçadas definidas pelo
Conselho de Administração e na lei, a Companhia será representada e será
considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: i. de qualquer Diretor,
agindo isoladamente; ii.de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto; ou iii.de 1
(um) procurador, agindo isoladamente, desde que o respectivo instrumento de
mandato tenha sido firmado (a) por 2 (dois) Diretores da Companhia, sendo um
deles necessariamente o Diretor Presidente, ou (b) por quaisquer 3 (três) Diretores em conjunto. Parágrafo 1º. Os instrumentos de mandato outorgados pela
Companhia serão assinados por um Diretor, com exceção dos instrumentos de
mandato que outorgarem poderes para o procurador agir isoladamente, que
respeitarão o disposto no inciso III do caput deste Artigo, observados os respectivos limites de autoridade estabelecidos por este Estatuto Social. Parágrafo 2º.
Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão especificar
os poderes conferidos e terão prazo de vigência máximo de 01 (um) ano, com
exceção das procurações da cláusula ad judicia, que serão por prazo indeterminado. O substabelecimento das procurações ad negotia é vedado. ARTIGO 33.
A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto
neste Estatuto Social e na legislação aplicável, sendo vedado a seus integrantes, em conjunto ou isoladamente, a prática de atos estranhos aos objetivos
sociais da Companhia. CAPÍTULO V. CONSELHO FISCAL. ARTIGO 34. O
Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, e somente será instalado
a pedido dos acionistas, observados os termos da lei. O Conselho Fiscal, quan-

Quinta-feira, 16 de julho de 2020 n Monitor Mercantil

10 Financeiro
do instalado, terá as competências, responsabilidades e deveres definidos na
lei. Parágrafo Único. O Conselho Fiscal será composto por no mínimo 3 (três)
e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral. CAPÍTULO VI. DO EXERCÍCIO SOCIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ARTIGO 35. O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 1º (primeiro) de janeiro de cada ano e terminando no último dia do mês de dezembro. ARTIGO 36. Juntamente com as
demonstrações financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a participação dos empregados nos lucros e sobre a destinação do lucro líquido do exercício. Parágrafo 1º. Os lucros líquidos terão a seguinte destinação: (i) 5% (cinco por cento)
para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social integralizado; e (ii) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma dos
incisos II e III do Artigo 202 da Lei 6.404/76 serão distribuídos como dividendo
mínimo obrigatório a todos os acionistas. Parágrafo 2º. O saldo do lucro líquido
não alocado ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório será destinado a
uma reserva suplementar para expansão dos negócios sociais, incluindo, mas
não limitado a: investimentos em infraestrutura, e em desenvolvimento de produtos e serviços. A reserva prevista neste Parágrafo 2º não poderá ultrapassar
80% (oitenta por cento) do capital social. Atingido este limite, caberá à Assembleia Geral deliberar sobre o saldo, procedendo à sua distribuição aos acionistas
ou ao aumento do capital social da Companhia. Parágrafo 3º. Os órgãos da
administração poderão pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos

do Parágrafo 7º do Artigo 9º da Lei 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinentes, os quais poderão ser imputados aos dividendos obrigatórios de que
trata o Artigo 202 da Lei 6.404/76, inclusive com base em balanços intermediários, sejam semestrais, trimestrais ou mensais levantados na forma deste Estatuto, por deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo 4º. A autorização descrita no Parágrafo 3° acima, aplica-se, igualmente, nas hipóteses de
declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio intermediário, à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes. Parágrafo 5º. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e serão
revertidos em favor da Companhia. CAPÍTULO VII. TRANSFORMAÇÃO. ARTIGO 37. A Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima.
CAPÍTULO VIII. DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA. ARTIGO 38. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da
Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante
e instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. CAPÍTULO IX. DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. ARTIGO 39. A Alienação de Controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente, respeitado o direito dos acionistas previsto no
artigo 253 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO X. DO JUÍZO ARBITRAL. ARTIGO 40.

A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho Fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento,
qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda
da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385/76,
na Lei 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de
Valores Mobiliários. CAPÍTULO XI. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS. ARTIGO 41. A aprovação, pela Companhia, através de seus representantes, de
operações de fusão, cisão, incorporação ou dissolução de suas controladas
será precedida de análise econômico-financeira por empresa independente, de
renome internacional, confirmando estar sendo dado tratamento equitativo a
todas as sociedades interessadas, cujos acionistas terão amplo acesso ao relatório da citada análise. ARTIGO 42. Este Estatuto deverá ser interpretado de
boa-fé. Os acionistas e a Companhia deverão atuar, em suas relações, guardando a mais estrita boa-fé, subjetiva e objetiva. ARTIGO 43. A eficácia das disposições constantes deste Estatuto Social está subordinada, suspensivamente, à
concessão do registro de companhia aberta da Companhia pela CVM. ARTIGO
44. Este instrumento é regido pelas leis da República Federativa do Brasil. Rio
de Janeiro (RJ), 02 de julho de 2020. SIMONE PAULINO DE BARROS - Secretária da Mesa.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE ACIONISTAS: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 31 de julho de 2020, às
11:00 hs, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na na Rua
São José, n° 90, grupo 2.001 – Centro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar
sobre as seguinte Ordens do Dia: (i) Tomar as Contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; (iii) Fixar a remuneração anual global
da Administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas
antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de julho de
2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com
Investidores.

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”)
que será realizada no dia 31 de julho de 2020, às 12h00, a ser realizada de modo
parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da
Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme
detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), e do Artigos 121, 124 e
135 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das
Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) A alteração
do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para corrigir o número de ações emitidas
pela Companhia; (ii) A alteração do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, para
modificar a quantidade mínima de membros que compõem a Diretoria; (iii) A alteração
do artigo 33 do Estatuto Social para modificar a forma de representação da Companhia,
de modo a refletir a alteração na quantidade mínima de membros da Diretoria; e (iv)
AprovaraconsolidaçãodoEstatutoSocialdaCompanhia.Osdocumentoseinformações
necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGE encontram-se à
disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, localizada naAvenida
das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP:
22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.
br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia
(www.grupotechnos.com.br), a partir da presente data, em conformidade com as
disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do
EstatutoSocialdaCompanhia.InstruçõesGeraisparaaParticipaçãonaAssembleia:
I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, a Companhia
solicita que todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio
presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização daAssembleia,
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora
dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização
daAssembleia; (b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato
com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126
da Lei das Sociedades porAções; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma de
fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo
conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que tenha
outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica
que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha
outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica,
os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que,
exclusivamente para os acionistas que comparecerem presencialmente à AGE,
poderão dela participar e votar aqueles que estiverem munidos dos documentos
exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota
por meio virtual. Os acionistas também poderão participar da AGE de forma remota,
por meio da plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos
do Manual da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar
participar da assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos
necessários à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu
nome, CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à
Assembleia. A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, desde
que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGE, os referidos
documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data de
realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para o
e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de Relações com
Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação fornecida, a Companhia
enviará ao acionista os dados para participação na AGE por meio da plataforma ora
referida. O acionista que participar da Assembleia por meio da plataforma digital poderá
exercer os seus respectivos direitos de voto e será considerado presente e assinante da
ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acionista não receba o link de
acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia,
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da
Technos até às 18h00 do dia 30 de julho de 2020, para que seja prestado o suporte
remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link
individual única e exclusivamente para participação naAGE, (ii) não transferir ou divulgar,
no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o
referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem
tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer
informação transmitida por meio virtual durante a realização das AGE. Para participar da
Assembleia por meio virtual, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo
eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo
acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual
passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e
regularidade de sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do
documento de identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que
a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis.Ao longo
de toda Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e
deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível durante toda a
Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da mesma
poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não
atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da videoconferência. Como
forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos participantes por meio de
videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão
manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) áudio, mediante solicitação
por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a
AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que
a Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os participantes
credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da
Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da
plataforma Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a
Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias constantes da
ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto à
distância, disponibilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia
(www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Companhia, por correio postal – para o
endereço Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 - ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br.Além disso, os
acionistas poderão exercer o direito de voto mediante transmissão de instruções de
preenchimento do boletim de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira
contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores
mobiliários. As instruções de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo
custodiante e pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, nos
termos da ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância
poderá participar da Assembleia Geral tanto presencialmente, quanto remotamente. No
entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o seu Boletim
de Voto a Distância será desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão
considerados válidos.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020.
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração

