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Duas em cada três pessoas 
perderam renda em junho

Trabalhadores informais sofreram reduções maiores

Queda de gastos  
em produtos 
essenciais e serviços 
fica estagnada

Estudo realizado pela Bain & 
Company apontou a percepção dos 
brasileiros em relação a pandemia e 
mostrou como seus hábitos de con-
sumo foram alterados. A pesquisa, 
realizada em 30 de junho com qua-
se 1.600 pessoas de forma remota, 
contemplou diversas regiões do 
Brasil em diferentes classes sociais 
e apontou que a pandemia reduziu 
a renda de 66% dos entrevistados. 
O cenário se manteve para outros 
32% e melhorou apenas para 3% 
dos participantes do levantamento.

As expectativas mais negativas 
estão, justamente, entre os grupos 
com os menores salários. No seg-
mento de baixa renda, 71% das 
pessoas disseram esperar algum 
tipo de redução de rendimentos. Na 
outra ponta, apenas 39% dos entre-
vistados do segmento de alta renda 
possuem essa previsão.

O levantamento apontou tam-
bém um cenário de estabilização 
nos gastos no mês de junho, ao 
contrário da comparação entre os 
meses anteriores, que havia apon-
tado queda significativa em maio 
ante abril na maioria das catego-

rias. Entre as categorias essen-
ciais, os segmentos de bebidas, 
produtos embalados e pets apre-
sentam as maiores reduções de 
consumo na comparação com os 
gastos pré-pandemia. Já entre as 
categorias não essenciais, os seg-
mentos mais afetados são os de 
beleza, vestuário e calçados.

Ainda segundo a pesquisa fei-
ta pela Bain, as famílias de renda 
mais alta aumentaram sua busca 

por serviços, gastando mais em ju-
nho do que em maio. Neste grupo, 
os que mais aumentaram foram os 
gastos com restaurantes.

Por outro lado, pessoas com 
renda inferior estão gastando ain-
da menos com viagem e serviços 
de beleza. Os investimentos em 
educação aumentaram em famílias 
com renda mais baixa, enquanto 
apresentaram queda no mesmo pe-
ríodo pelas classes mais altas.

Pandemia fez estados sofrerem queda 
de 18% de ICMS no segundo trimestre

Os estados registraram perda 
média de 18% na arrecadação do 
Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) no se-
gundo trimestre de 2020, compa-
rado a período equivalente do ano 
passado. O dado foi apresentado, 
nesta terça-feira, pelo presidente do 
Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda (Comsefaz), Rafael Tajra 
Fonteles, que participou de uma au-
diência remota da comissão mista 
que acompanha as ações do Gover-
no Federal no combate à Covid-19. 

Os números mostram que a si-
tuação dos governos estaduais é 
bem heterogênea. Dos 27 entes fe-
derados, apenas Mato Grosso não 
registrou queda de arrecadação, 
conseguindo aumento de 4%. Hou-
ve estados que registraram perdas 
pequenas, como Mato Grosso do 
Sul (-3%) e Pará (-6%); mas hou-
ve também grande prejuízo, como 
Acre (-49%), Amapá (-47%) e Ce-
ará (-28%).

O Comsefaz estima que as per-
das continuem nos próximos me-
ses, pois, mesmo com a reabertura 
gradual das atividades econômicas, 
os efeitos negativos da crise devem 
perdurar.

O secretário de Fazenda do Pa-
raná, Renê Garcia, destacou que 
os impactos em cada governo são 
diferenciados, pois existem assi-
metrias profundas na distribuição 
da produção e atividade econômica 
dos estados brasileiros. Para ele, a 

União tem obrigação de auxiliar os 
que estão em dificuldade.

“Não é uma ajuda que a União 
está dando. O que acontece é um 
ato de solidariedade federativa. 
Quando um estado ou um municí-
pio entra em dificuldade financei-

ra, com problema estrutural pro-
veniente de um choque externo, a 
União tem obrigação, pela própria 
Constituição, de defender a Fede-
ração”, avaliou. Os dados são da 
Agência Senado.

Renê Garcia: União tem obrigação de ajudar, está na Constituição

Parcela da União 
no Fundeb vai a 
23%, sem uso 
em renda social

O novo parecer sobre o Fundo 
de Desenvolvimento e Valoriza-
ção dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) foi apresentado nesta ter-
ça-feira pela relatora da proposta, 
deputada Professora Dorinha Sea-
bra Rezende (DEM-TO).

O Fundeb passa a ser permanen-
te, e a parcela da União no fundo 
mais que dobra, indo dos atuais 
10% para 23%. Na versão anterior, 
a contribuição chegava a 20%. O 
texto fixa em 70% do Fundo como 
piso para salários.

Acordo fechado na noite de se-
gunda-feira destina 5 pontos per-
centuais para a Educação Infantil. 
Foi barrado o “voucher creche”, 
distribuição de recursos a unidades 
de ensino privadas. Em caso de fal-
ta de vagas, o dinheiro poderá ser 
destinado a instituições sem fins 
lucrativos.

Não haverá repasse do Fundo 
para o programa social que o Go-
verno Bolsonaro quer criar para 
substituir o Bolsa Família.

Conforme a PEC, a comple-
mentação da União para o Fundeb 
crescerá de forma gradativa ao lon-
go dos próximos seis anos (2021 a 
2026). A vigência do modelo atual 
termina em dezembro.

A proposta (PEC 15/15) está 
em análise no Plenário da Câma-
ra dos Deputados e a previsão é 
que seria votada ainda nesta ter-
ça-feira.

Intenção de 
consumo atinge 
o menor nível 
da história

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), medida pela Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), acumulou a quarta retra-
ção mensal consecutiva em julho 
(-4%), atingindo 66,1 pontos, o 
menor nível desde o início da re-
alização da pesquisa, em janeiro 
de 2010. No comparativo anual, 
o indicador também registrou o 
quarto recuo seguido (-26,4%). O 
índice está abaixo do nível de sa-
tisfação (100 pontos) desde abril 
de 2015.

Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, assim como 
os comerciantes, os consumidores 
ainda sentem os efeitos da pande-
mia do novo coronavírus, que obri-
gou muitos estabelecimentos a fe-
char as portas. Ele alerta que, “em 
um momento de contenção da ren-
da, aumenta-se o risco de inadim-
plência das famílias”.

“Esse efeito restringiu o mer-
cado financeiro”, afirma Tadros, 
chamando a atenção para a neces-
sidade de medidas mais efetivas 
que deem fôlego tanto para as em-
presas como para os consumido-
res. Os dados relativos ao acesso 
ao crédito corroboram a análise do 
presidente da Confederação. Além 
de mais uma queda mensal (-5,2%) 
– a terceira consecutiva – o indica-
dor apresentou recuo na base com-
parativa anual (-2,5%), o que não 
acontecia desde abril de 2017. O 
item fechou julho com 82,7 pontos, 
o menor patamar desde novembro 
de 2018.

Covid acentua 
desigualdade  
entre formais  
e informais

Mais de um terço (36%) dos tra-
balhadores ocupados em maio (30 
milhões de pessoas) tiveram algu-
ma perda no rendimento na com-
paração com a situação anterior à 
pandemia. Esse quadro se deve em 
grande parte à redução de demanda 
na economia ou à impossibilidade 
de o trabalho ser realizado diante 
das regras da quarentena. Cerca de 
61% dos ocupados afastados das 
atividades tiveram perda média de 
49% nos rendimentos, informa bo-
letim divulgado pelo Dieese.

A pandemia e o isolamento so-
cial tiveram maior impacto entre os 
trabalhadores informais. Mais da 
metade (56%) teve perda de rendi-
mento. Entre os formais, 26% apre-
sentaram redução da renda. A renda 
dos informais caiu 36%, percentual 
mais alto do que o verificado entre 
os trabalhadores com carteira assi-
nada (12%).

“A pandemia acentua também 
as desigualdades de remuneração 
entre trabalhadores que permane-
ceram ocupados”, afirmou o super-
visor do escritório do Dieese em 
São Paulo, Victor Pagani, ao Jornal 
Brasil Atual.

Entre os trabalhadores que con-
tinuaram em atividade, mas que 
perderam renda, metade recebeu o 
auxílio emergencial. Os ocupados 
que acessaram o auxílio recebiam 
R$ 1.427 como rendimento do tra-
balho e tiveram perda de R$ 901 em 
média. Isso significa que o auxílio 
(com valor de R$ 600 ou R$ 1.200, 
dependendo do caso) praticamente 
cobriu a maior parte das perdas.

Para 76% dos ocupados cujos 
rendimentos foram reduzidos e que 
conseguiram acessar os R$ 600 de 
auxílio, o valor do benefício foi su-
ficiente para cobrir as perdas. En-
tre os ocupados que receberam R$ 
1.200 como auxílio, 92% tiveram 
as perdas cobertas.

Arnaldo Alves/ANPr

Arquivo/ABr
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Fundeb e a financiabilidade da educação pelo Estado do Rio de Janeiro

Líderes nacionalistas: Getúlio Vargas, trabalho e indústria

Não há dúvidas que o 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb), que deriva da 
nossa Constituição Federal, 
prestou e tem prestado, des-
de a sua criação, um grande 
auxílio à educação básica 
no Brasil e, portanto, mere-
ce ser prorrogado pela PEC 
atualmente em discussão no 
Congresso Nacional. Algu-
mas questões, porém, muitas 
vezes não são observadas, 
diante do foco financeiro fu-
turo para o Estado do Rio de 
Janeiro, em especial no mo-
mento gravíssimo de crise 
financeira e do próprio pro-
cesso de recuperação fiscal 
por que passamos.

Ao contrário de que mui-
tos pensam, o Fundeb, nos 
últimos anos, até em função 
da arrecadação do Estado 
Rio de Janeiro, não tem re-
cebido o repasse de sequer 
um centavo por parte do 
Governo Federal, e também 
consequentemente para os 
92 municípios que compõem 
o nosso estado. Muitos até 
acreditam que existe esse 
repasse por parte do Gover-
no Federal e muitas vezes 
até cobram, e por diversas 
vezes tive oportunidade de 
esclarecer, durante o perío-
do em que fui secretário de 
Educação do Estado do Rio 
de Janeiro, essa situação inu-
sitada.

Ao contrário do Rio de 
Janeiro, muitos estados da 
Federação, especialmente 
os do Norte e Nordeste, têm 
recebido nos últimos anos 
elevados repasses de com-

plemento por parte do Go-
verno Federal. Por exemplo, 
estados como Maranhão, 
Bahia e Pará chegam a rece-
ber mais de R$ 2 bilhões por 
ano.

A distribuição das cotas 
do Fundeb, que aqui no esta-
do são superiores ao mínimo 
estabelecido nacionalmente, 
é feita com base no número 
de alunos da educação bá-
sica pública, de acordo com 
dados do último Censo Es-
colar que é feito pelo MEC 
com o apoio das secretarias 
estaduais, sendo computa-
dos os alunos matriculados 
nos respectivos âmbitos de 
atuação prioritária, confor-
me o artigo 211 da Consti-
tuição Federal.

Como a arrecadação dos 
recursos que compõem 
o Fundo é realizada pela 
União (cota-parte estados e 
municípios IPI Exportação; 
FPE e FPM) e pelos gover-
nos estaduais (cota-parte es-
tado e municípios do ICMS, 
IPVA e ITCD), a disponibi-
lização dos recursos gerados 
é realizada periodicamente 
pelo Tesouro Nacional e pe-
los órgãos fazendários dos 
governos estaduais ao Ban-
co do Brasil, que procede a 
distribuição dos recursos em 
favor dos estados e municí-
pios beneficiários.

Da mesma forma, muitos 
que atuam no setor da Edu-
cação também desconhecem 
que, majoritariamente, quem 
financia o Fundeb no Estado 
do Rio de Janeiro são os re-
cursos arrecadados através 
do principal imposto estadu-
al, que é o ICMS, que são di-
retamente transferidos para 

compor esse fundo.
No caso específico do Rio 

de Janeiro, o Governo do 
Estado fica com pouco mais 
de 30% do que é derivado do 
ICMS para compor o Fun-
deb, e o Tesouro estadual 
tem uma “perda líquida” su-
perior a R$ 3 bilhões anuais, 
pois o que é transferido para 
o Governo Estadual execu-
tar a sua obrigação quanto 
a educação básica, especial-
mente o Ensino Médio e o 
Ensino Fundamental II, é 
um montante muito inferior 
ao que é repassado para os 
municípios fluminenses.

Um bom exemplo é a Ca-
pital, Cidade do Rio de Ja-
neiro, que tem praticamente 
grande parte dos seus gas-
tos em educação subsidiada 
pelo ICMS do Estado do Rio 
de Janeiro, ou seja, algo su-
perior a R$ 1,8 bilhão por 
ano, ou seja, cerca de 230% 
acima do que contribui com 
seus impostos.

Por diversas vezes publi-
quei artigos esclarecendo 
como seria importante rever 
esse processo para financiar 
a parte que cabe ao estado na 
Educação Básica, até porque 
em função da condição eco-
nômica do Rio de Janeiro, do 
ponto de vista da sua arreca-
dação, o Rio de Janeiro já é 
prejudicado em outras ques-
tões como o não pagamento 
do ICMS da produção de 
petróleo, que sequer é com-
pensado pelo pagamento de 
royalties e participações es-
peciais, inclusive atualmente 
em discussão no STF.

É claro que a solução para 
a financiabilidade da Educa-
ção pelo Governo Estadual 

também não passa por esse 
“voucher creche” que o Go-
verno Federal quer criar jus-
tamente ou transferir indire-
tamente para projetos sociais 
(Renda Brasil) os recursos 
aplicados especialmente na 
educação básica, pois a edu-
cação infantil basicamente é 
executada através do muni-
cípio; seriam, mais uma vez, 
recursos que não viriam para 
o Estado do Rio de Janeiro, 
que está numa situação fi-
nanceira bastante crítica.

É importante, porém, des-
tacar que o foco na educação 
infantil também, que cabe 
constitucionalmente aos mu-
nicípios, é muito importan-
te, inclusive pois antecipa o 
processo de alfabetização, 
pois reduz os déficits edu-
cacionais e que devem ser 
compensados especialmente 
na fase do Ensino Funda-
mental II e do Ensino Mé-
dio, que cabem ao Governo 
do Estado.

Da mesma forma, o que não 
é conhecido é que os recursos 
do Fundeb, basicamente para 
o Estado do Rio de Janeiro, 
sequer cobrem os custos com 
pagamentos da folha dos pro-
fissionais da educação, em 
especial os professores da ati-
va, já que não podem, correta-
mente por força da lei, serem 
utilizados para pagamento de 
inativos, ou seja, o Fundeb 
repassado para o Estado do 
Rio de Janeiro, fruto do seu 
próprio ICMS, sequer cobre a 
conta da folha de ativos, tendo 
que o estado complementar 
pelo seu Tesouro tais recursos.

Nesse cenário anterior, é 
preocupante a ideia que se 
encontra em discussão de 

que o percentual atual mí-
nimo de aplicação de recur-
sos, atualmente de 60% em 
pessoal da educação, seja 
transformado em um pa-
tamar máximo o que faria 
com que o Estado do Rio de 
Janeiro, em função dessa si-
tuação crítica, ainda pudesse 
perder mais, pois sequer 
poderia aplicar in totum os 
seus recursos do Fundeb no 
pagamento dos salários aos 
profissionais.

O Estado do Rio de Ja-
neiro, ao contrário de muitos 
outros estados, e de forma 
correta, não aplica nenhum 
percentual de gasto com pro-
fessores inativos na formação 
do seu índice constitucional 
de 25%. Da mesma forma, 
o que muitos não sabem é 
que a utilização dos recursos 
aplicados na merenda esco-
lar, onde desenvolvemos, 
em nossa gestão a frente da 
Secretaria de Educação, a 
melhor merenda escolar do 
país, também não é utiliza-
do para compor esse índice 
constitucional, o que induz 
a muitos estados e municí-
pios não aplicarem recursos 
adequadamente nesse impor-
tante segmento que é o da ali-
mentação escolar, comprome-
tendo os recursos já escassos 
do “Salário Educação”.

A omissão por parte do 
Governo Federal, de uma 
participação mais ativa, até 
então, na discussão do Fun-
deb, foi fruto certamente de 
gestões desastrosas de mi-
nistros do MEC anteriores, 
totalmente preocupados com 
questões ideológicas e ques-
tões fora do foco, que busca-
-se compensar no momento 

de votação da PEC, o que 
certamente gera essa grande 
polêmica nacional.

O fato é que, além da re-
novação da vigência do Fun-
deb, que é importantíssimo 
para o país, o Estado do Rio 
de Janeiro, em equilíbrio 
com os gastos educacionais 
e sua recuperação fiscal, de-
veria colocar e defender for-
temente seus interesses de 
financiabilidade, pois corre 
o risco de, mesmo com o 
crescimento eventual dos 
aportes globais por parte do 
Governo Federal, continu-
ar alheio ao recebimento de 
qualquer complementação 
federal, e ainda, eventual-
mente, se colocar com mais 
amarras e até complicar 
muito mais essa situação que 
venha dificultar no futuro a 
continuidade de implantação 
do Ensino Médio em Tem-
po Integral, que acelerei em 
nossa gestão frente a Secre-
taria de Educação.

A questão da “financiabi-
lidade do processo de educa-
ção pública” é uma questão 
fundamental que temos para 
o futuro, em conjunto com 
a melhoria no processo de 
gestão, e é fundamental que 
tenhamos a certeza da apli-
cação de recursos também 
nas atribuições que cabem 
ao Estado do Rio de Janei-
ro, e que não existam finan-
ciamentos desequilibrados 
entre os diversos níveis, de 
estrutura federativa.

q Wagner Victer
Engenheiro, administrador, 
ex-secretário de Estado de 

Educação do Rio de Janeiro e 
ex-presidente da Faetec.

O trabalho e a indústria, 
enquanto fatores centrais de 
produção de riqueza para a 
Nação, estiveram no centro 
do direcionamento político 
inaugurado pela Revolu-
ção de 1930 e a Era Vargas. 
Uma Revolução Industrial 
própria, com base nas ca-
racterísticas naturais e geo-
gráficas do Brasil, foi levada 
a cabo para elevar a produ-
tividade e manter e agregar 
valor às riquezas naturais do 
Brasil dentro do nosso país, 
de modo que o país se tor-
nasse progressivamente au-
tossuficiente.

Essa Revolução Industrial 
foi acompanhada da dignifi-
cação dos trabalhadores, sem 
a exploração aviltante verifi-
cada nas suas congêneres eu-
ropeias. O trabalho nacional, 
sendo a condição básica da 
indústria nacional, deveria 
ser valorizado para efeitos 
de construção da cidadania, 
essencial ao melhoramento 
moral e político da Nação, 
e de um mercado interno ca-
paz de ativar a demanda ne-
cessária à continuidade dos 
esforços industrializantes.

A extrema exploração do 
trabalho não seria necessária 
para o aumento da produti-
vidade, pois, como Getúlio 
compreendia, a produtivida-
de do trabalho multiplica-se 
não com o simples prolonga-
mento da jornada de traba-
lho, característica de formas 
de produção arcaicas e pri-
mitivas, como a escravidão, 
mas com a sofisticação das 

técnicas e dos meios de pro-
dução empregados, que am-
pliam a divisão do trabalho, 
gerando mais funções ocu-
pacionais e, portanto, mais 
empregos e mais densidade 
produtiva.

Nesse sentido, Getúlio 
deu saltos fundamentais para 
o Brasil superar o nefasto le-
gado da escravidão, de um 
capitalismo onde um empre-
sariado pouco inovador pro-
curaria aumentar seus lucros 
explorando mais os trabalha-
dores e não investindo em 
tecnologia.

A ordem política e social 
iniciada pela Era Vargas, 
de um sistema industrial de 
bem-estar social, equipará-
vel, nas condições brasilei-
ras, ao que os países mais 
desenvolvidos vinham cons-
truindo na mesma época, era 
em tudo contrária à ordem 
escravocrata e neocolonial 
até então vigente.

Para tornar essa nova or-
dem possível, Getúlio re-
formou o Estado para ser-
vir ao desenvolvimento e à 
harmonia nas relações entre 
capital e trabalho. Seria o 
Estado que impulsionaria a 
industrialização e modifica-
ria a estrutura econômica do 
país, para abrir caminhos de 
negócios industriais no setor 
privado e ampliar a empre-
gabilidade formal, com car-
teira de trabalho e direitos 
trabalhistas.

Nos primeiros dias do seu 
governo, Getúlio criou o Mi-
nistério do Trabalho, Indús-

tria e Comércio, altamente 
prioritário, incorporando, em 
uma mesma estrutura, todos 
os interesses ligados à eco-
nomia real, mas colocando o 
trabalho em primeiro lugar e 
o comércio em último, com a 
indústria como intermediária 
de ambos, refletindo assim o 
encadeamento da economia 
real.

As leis trabalhistas, pen-
sadas para proteger o tra-
balho nacional, ou seja, o 
trabalhador e as empresas, 
foram criadas segundo: a) o 
legado de proteção ao traba-
lho dos governos positivis-
tas do Rio Grande do Sul; b) 
as propostas de Aarão Reis, 
economista que influenciou 
bastante Vargas; c) as reco-
mendações da OIT, criada 
em 1919; d) as experiências 
de direitos sociais ocorridas 
na Europa, no Uruguai e na 
Argentina. Participaram da 
redação das leis trabalhis-
tas vários socialistas, como 
Joaquim Pimenta e Evaristo 
Moraes, e empresários pro-
gressistas, como Jorge Street 
e Roberto Simonsen.

Desde que era candida-
to da Aliança Liberal, em 
1929, Getúlio já falava em 
criar a indústria de base e as 
leis trabalhistas simultanea-
mente. Para obter as divisas 
para tanto, cancelou unilate-
ralmente as dívidas com os 
bancos dos EUA e Inglaterra 
após uma auditoria, naciona-
lizou as companhias de se-
guro e criou a lei anti-usura, 
que impunha uma taxa má-

xima de cobrança de juros 
das empresas e dos consu-
midores. No seu segundo 
governo, criou o Banco do 
Nordeste para disponibilizar 
crédito ao desenvolvimento 
regional dessa região. A ên-
fase de Getúlio era em criar 
um país voltado à economia 
física e real, combatendo a 
especulação e a jogatina.

A indústria de base – ou 
seja, mineração, siderurgia, 
petróleo, metalurgia – como 
o nome diz, produziria as 
condições básicas para avan-
çar nas indústrias de bens de 
capital e bens de consumo. 
Por isso, Getúlio nacionali-
zou todas as minas e jazidas 
com o Código de Minas de 
1934, expulsou o especula-
dor de minas estadunidense 
Percival Farquhar do Brasil 
e criou a Vale do Rio Doce, 
para explorar as minas de 
ferro de Itabira, onde Far-
quhar estabelecera suas ati-
vidades.

A mineração tinha como 
propósito fornecer à siderur-
gia brasileira, e não de outros 
países, o ferro necessário 
para a produção de aço aqui 
dentro, com capital e traba-
lho nacionais. Com a CSN, 
contrapartida ao apoio aos 
EUA na II Guerra Mundial, 
Vargas iniciara a siderurgia 
em larga escala no Brasil. O 
aço era matéria-prima fun-
damental para a produção 
de automóveis tanto para a 
mecanização agrícola quan-
to para carros de passeio, 
e Getúlio criou a indústria 

automobilística brasileira 
com a FNM, cuja função era 
produzir tratores e máquinas 
agrícolas e tinha projetos de 
fabricar carros de passeio, 
interrompidos após a morte 
de Getúlio em 1954.

A criação da Petrobrás 
antes mesmo da descoberta 
de campos significativos de 
petróleo se deveu à ênfase 
no refino, que é o centro da 
indústria de petróleo, para 
produzir combustíveis e ou-
tros derivados como ferti-
lizantes e parafinas. Desse 
modo, foi criada toda uma 
cadeia produtiva favorável 
à industrialização nacional, 
com a Petrobrás adquirindo 
os recursos e técnicas neces-
sárias à posterior descoberta 
e exploração de grandes re-
servas de petróleo em terri-
tório brasileiro.

A mineração, o aço e o 
petróleo não serviriam ape-
nas para as cidades e a in-
dústria, mas para o campo, 
para modernizá-lo, para 
industrializá-lo, para supri-
-lo de implementos como 
tratores e fertilizantes e as-
sim aumentar a oferta de 
alimentos para as pessoas de 
todo o país. Embora não te-
nha levado as leis trabalhis-
tas para o meio rural em um 
primeiro momento, a fim de 
consolidá-las primeiro nas 
cidades, onde era crescen-
te o seu peso demográfico 
devido à industrialização e 
portanto mais importante, 
Vargas sempre visou esten-
der ao campo os direitos 

trabalhistas. Em 1941, em 
pleno Estado Novo, fez isso 
em relação aos canavieiros 
ao criar o Estatuto do Traba-
lhador da cana, redigido pelo 
grande nacionalista Barbosa 
Lima Sobrinho.

No seu segundo governo, 
Getúlio buscou continuar 
seu projeto de desenvolvi-
mento soberano e social-
mente integrador ao criar a 
Assessoria Econômica para 
planejar o combate às desi-
gualdades regionais pela in-
dustrialização e valorização 
do trabalho em todo o país. 
Seus integrantes, quase todos 
oriundos do Nordeste, foram 
escolhidos a dedo para enca-
minharem o desenvolvimen-
to do Brasil tendo em vista o 
nivelamento por cima de to-
das as regiões, em termos de 
desenvolvimento econômico 
e social. A questão regional, 
assim, seria resolvida pela 
centralidade da questão na-
cional, e essa última estaria 
a serviço da primeira para se 
tornar verdadeira.

Getúlio, portanto, criou 
as bases para a elevação po-
lítica e moral do trabalho na 
sociedade brasileira e para a 
nacionalização dos seus fru-
tos, para que servissem aos 
brasileiros dentro da reali-
zação de uma visão de cons-
trução do Brasil soberano e 
independente. 

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência 

Política na Universidade 
Federal Fluminense.
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COPISEC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. 
CNPJ/MF nº 29.845.329/0001-35 - NIRE nº 33.3.0032644-8

FATO RELEVANTE - Resgate Antecipado de Debêntures
Rio de Janeiro/RJ, 22/07/2020 – A Copisec Securitizadora de Créditos Financei-
ros S.A. (“Emissora”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em 
atendimento aos termos do §4º do Art. 157 da Lei 6.404/76, Art. 3º da Instrução 
CVM nº 358, de 3/01/2002, e cláusula 7.2 do Instrumento Particular de Escritura 
da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Quatro Séries, Para distribuição Pública com Esforços Restri-
tos (“Escritura de Emissão de Debêntures”) celebrada em 27/11/2018, que: Dian-
te da adesão dos investidores quanto a Oferta Facultativa de Resgate Antecipado 
comunicada em 03/07/2020, realizou-se na data de 17/07/2020 o resgate anteci-
pado da totalidade das debêntures em circulação da 1ª emissão pública, nos ter-
mos da Instrução CVM nº 476, de 16/01/09, conforme alterada. Características da 
Emissão: As debêntures da 1º emissão foram emitidas em dezembro de 2018 no 
valor total da emissão de R$ 7.752.185.604,04, representadas por quatro séries, 
sendo a 1ª série composta de 22.500 debêntures, totalizado R$ 22.500.000,00; 
a 2ª série composta de 400 debêntures, totalizando R$ 400.000.000,00; a 3ª 
série composta de 69 debêntures totalizando R$ 68.771.741,79; e a 4ª série 
composta por 1 debênture totalizando o valor de 7.058.413.862,25. Subscri-
ção: Em relação a primeira série houve subscrição de 1.530 debêntures, tota-
lizando R$ 15.114.861,41. As demais debêntures da primeira série totalizan-
do 21.150 unidades não foram subscritas. As debêntures da 2ª, 3ª e 4ª séries 
não foram subscritas. Resgate Antecipado: O resgate antecipado totalizou R$ 
12.582.592,53, observados os acréscimos previstos na Escritura de Emissão de 
Debêntures. As debêntures resgatadas e as debêntures não subscritas foram 
canceladas, ensejando o encerramento da emissão. Para informações adicio-
nais, por favor contatar a área de Relações com Investidores. Haroldo Monteiro 
da Silva Filho - Diretor de Relações com Investidores. e-mail: ri@copisec.com.br.

PASA - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DO APOSENTADO DA VALE

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária
O Presidente do Conselho Deliberativo, no uso de suas atribuições e 
na forma do art. 18 e 19 do Estatuto, convoca a todos os associados 
para a Assembleia Geral Ordinária, à ser realizada no dia 13 de agosto 
de 2020, às 09:30h, em primeira convocação, e às 14:30h em segunda 
convocação, na sala de reuniões situada à Av. Presidente Vargas, 3131, 
10º andar, sala 1004, Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ para deliberarem 
sobre a eleição dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal por 
motivo de vacância dos cargos.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.
Marcio Antonio Labruna

Presidente do Conselho Deliberativo

Guedes defende Teto dos 
Gastos, mas não para ele

A conversão de Paulo Guedes em defensor da renda 
mínima para os “invisíveis” pode ser analisada por vári-
os aspectos. Aqui destaco um, que é a demolição de dog-
mas liberais para conseguir obter recursos para financiar 
o programa, ainda que a maior parte, tal qual vem sendo 
ventilado, tenha origem em maquiagens e saques de ver-
bas de outros programas sociais, fazendo uma espécie de 
redistribuição de renda entre as camadas mais pobres da 
população.

Guedes quer driblar o Teto de Gastos, mecanismo ven-
dido pelos liberais como o caminho do paraíso. Ao tentar 
pegar uma parte do Fundeb, o ministro tenta escapar dos 
limites do Teto – sem admitir que, como denunciaram 
economistas, é uma lei equivocada que engessa o orça-
mento e reduz os gastos sociais.

Vejamos o que Guedes disse em setembro do ano pas-
sado: “Temos compromisso em manter o Teto de Gas-
tos”, acrescentando: “O governo não será irresponsável 
do ponto de vista fiscal por conta das eleições munici-
pais.”

Não é a primeira vez que os compromissos do minis-
tro são flexibilizados. Em 2019, a “contabilidade cria-
tiva” do Ministério da Economia com manobras não 
previstas no orçamento chegaram a R$ 55 bilhões. Com 
Dilma, tais manobras foram classificadas como “pedala-
das fiscais” e deram o verniz para o Congresso derrubar 
a presidente eleita.

Ex-machina – 2
No El País, o advogado argentino Luís Moreno Ocam-

po, ex-promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional 
(TPI) em Haia, alerta sobre a possibilidade de julgar Jair 
Bolsonaro por genocídio devido a sua conduta na pan-
demia do coronavírus: “A lei diz que crimes contra a hu-
manidade pressupõem que tenha ocorrido uma política 
para cometer um ataque de larga escala ou sistemático. 
Precisa ter tido um plano”, diz. “Nem tudo pode ser re-
solvido pelo direito penal. Por isso pessoas votam. O 
Congresso pode remover líderes do poder. O controle 
pela lei penal é o último.”

Combates de Celso
Prepare-se para a Semana Celso Furtado, seis dias de 

debates e eventos em homenagem ao centenário de nasci-
mento de um dos mais brilhantes intelectuais brasileiros, 
falecido em novembro de 2004. O início será domingo, 
dia 26, data em que Furtado nasceu na Paraíba, com lan-
çamento do livro Celso Furtado – Os combates de um 
economista, entre outras publicações.

Durante a semana, sempre às 15h, debates sobre o le-
gado e a importância do economista. A realização é do 
Centro Celso Furtado (centrocelsofurtado.org). Os even-
tos serão online em youtube.com.br/centrocelsofurtado1

Melhor que você
Data venia, nas reações à “carteirada nível 2” do de-

sembargado paulista, tanto contrárias (maioria) quanto 
favoráveis, fica evidente o descasamento entre o pessoal 
do Direito e a língua portuguesa.

Imagem
Governadores e prefeitos que conseguiram, até agora, 

uma razoável gestão do fim do confinamento estão per-
dendo a guerra da comunicação. Para grande parte da pop-
ulação, fica a impressão de que as medidas foram exag-
eradas, e não as responsáveis pelo controle da pandemia.

Rápidas
Tendo como mediador dos debates o ministro do STJ 

Luis Felipe Salomão, será realizado nesta quarta-feira, às 
10h, o webinar Papo com o IAB sobre “Combate às fake 
news – legislação brasileira e internacional”. O encerra-
mento do evento, no perfil @iabnacional no Instagram, 
será feito pelo presidente da Abert, Paulo Tonet Camargo 
*** O escritório Harada Advogados realizará debate ao 
vivo nesta quinta, 11h, abordando medidas creditícias e 
tributárias para reaquecimento da economia. No Youtube: 
youtube.com/watch?v=IyJhhMHkHY0 *** Bosisio Ad-
vogados realiza, na próxima sexta, às 14h, o webinar “O 
Direito do Trabalho na Pandemia. Adequações e Legado. 
Aspectos Processuais e de Direito Material”, pelo canal 
do escritório no Youtube *** A YES! Idiomas oferece 
isenção na taxa de franquia para os empreendedores que 
fecharem contrato até agosto *** Grand Hyatt Rio e 
Grand Hyatt SP, através da campanha União Solidária, 
doaram 5 mil máscaras descartáveis e mais de 100 testes 
rápidos para o Fundo Emergencial de Saúde *** Nesta 
quarta-feira, o arquiteto, urbanista e ativista social Ro-
berto Anderson, do grupo A Liga, bate papo com a tam-
bém arquiteta e urbanista Isabelle de Loys sobre o Rio e 
ações pelo meio ambiente. A live acontecerá às 21h, no 
perfil de instagram @robertoanderson.m

Covid-19 e as diferenças de gênero
Pode reverter 
ganhos obtidos 
em oportunidades 
econômicas para 
as mulheres 

Políticas bem formuladas 
para promover a retomada 
da economia podem mitigar 
os efeitos negativos da cri-
se sobre as mulheres e evi-
tar novos retrocessos para a 
igualdade de gênero. O que 
é bom para as mulheres é, 
em última análise, bom para 
combater a desigualdade de 
renda, apoiar o crescimento 
econômico e aumentar a re-
siliência.

Segundo estudos de Kris-
talina Georgieva, Stefania 
Fabrizio, Cheng Hoon Lim 
e Marina M. Tavares, pes-
quisadoras do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), a 
Covid-19 provocou efeitos 
desproporcionais sobre as 
mulheres e sua situação eco-
nômica. Primeiro, é maior a 
probabilidade de as mulhe-
res trabalharem em setores 
sociais — como serviços, 
varejo, turismo e hotelaria - 
que exigem a interação dire-
ta. Esses setores são os mais 
atingidos pelas medidas de 
mitigação e distanciamento 
social.

Desemprego

Nos Estados Unidos, o 
desemprego entre as mulhe-
res foi dois pontos percentu-
ais superior ao dos homens 
entre abril e junho de 2020. 
Devido à natureza de seus 
empregos, muitas mulheres 
não têm a opção do teletra-
balho. Nos Estados Unidos, 

cerca de 54% das mulheres 
empregadas nos setores so-
ciais não conseguem traba-
lhar de casa. No Brasil, essa 
porcentagem sobe para 67%. 
Nos países de baixa renda, 
apenas cerca de 12% da po-
pulação, no máximo, conse-
gue trabalhar a distância.

Segundo, mais mulheres 
do que homens tendem a 
trabalhar no setor informal 
nos países de baixa renda. 
No emprego informal - nor-
malmente remunerado em 
dinheiro, sem fiscalização 
das autoridades — as mu-
lheres recebem salários mais 
baixos, não estão protegidas 
pela legislação trabalhis-
ta nem recebem benefícios 
como aposentadoria ou se-
guro-saúde.

Informais

A crise provocada pela 
Covid-19 tem afetado pro-
fundamente o sustento dos 
trabalhadores informais. Na 
Colômbia, a pobreza entre 
as mulheres cresceu 3,3% 
devido à paralisação das ati-
vidades econômicas. A ONU 
estima que a pandemia au-
mentará em 15,9 milhões o 
número de pessoas que vi-
vem na pobreza na América 
Latina e Caribe, elevando 
para 214 milhões o total de 
pessoas em situação de po-
breza, muitas delas mulheres 
e meninas.

Terceiro, as mulheres ten-
dem a assumir mais tarefas 
domésticas não remuneradas 
do que os homens – cerca 
de 2,7 horas por dia a mais, 
para sermos exatos. Elas 
arcam com o ônus das res-
ponsabilidades do cuidado 
familiar decorrentes das me-
didas de paralisação, como o 
fechamento das escolas e as 
precauções com pais idosos 
e vulneráveis.

Pleno emprego

Após a suspensão das 
medidas de paralisação, as 
mulheres tendem a demorar 
mais para retomar o pleno 
emprego. No Canadá, o re-
latório sobre empregos de 
maio mostra que o empre-
go das mulheres aumentou 
1,1%, em comparação com 
2,4% no caso dos homens, 
dada a persistência de ques-
tões ligadas ao cuidado das 
crianças. Além disso, entre 
as famílias com pelo menos 
um filho de até seis anos de 
idade, a probabilidade de o 
homem ter voltado ao tra-
balho era aproximadamente 
três vezes maior do que a da 
mulher.

Quarto, as pandemias au-
mentam o risco de perda de 
capital humano feminino. 
Em muitos países em desen-
volvimento, as meninas e 
jovens são forçadas a aban-
donar a escola e a trabalhar 
para complementar a renda 
familiar. De acordo com o 
relatório do Fundo Malala, 
a proporção de meninas que 
não vão à escola quase tri-
plicou na Libéria após a cri-
se do ebola, e a probabilida-
de de as meninas retomarem 
os estudos era 25% menor 
do que a dos meninos na 
Guiné.

Casamentos

Já na Índia, desde que 
entrou em vigor a quaren-
tena em decorrência da Co-
vid-19, houve um aumento 
de 30% nas inscrições nos 
principais sites de matri-
mônio na Internet, com 
mais famílias procurando 
casamentos para garantir o 
futuro de suas filhas. Sem 
estudo, essas meninas so-
frem uma perda permanente 
de capital humano, sacrifi-

cando o crescimento da pro-
dutividade e perpetuando 
o ciclo de pobreza entre as 
mulheres.

Áustria, Eslovênia, Itá-
lia e Portugal instituíram 
em lei o direito de licença 
(parcialmente) remunerada 
para pais com filhos até cer-
ta idade, e a França ampliou 
a licença médica para pais 
afetados pelo fechamento de 
escolas caso não seja pos-
sível encontrar alternativas 
às creches ou reorganizar o 
trabalho.

Líderes latino-americanas 
criaram uma “Coalizão para 
o Empoderamento Econô-
mico das Mulheres” como 
parte de um esforço mais 
amplo de todo o governo 
para aumentar a participação 
das mulheres na recuperação 
econômica após a pandemia. 
No Togo, 65% das partici-
pantes de um novo programa 
de transferência móvel de 
renda são mulheres. O pro-
grama permite que os traba-
lhadores informais recebam 
subsídios de 30% do salário 
mínimo.

No longo prazo, podem 
ser formuladas políticas 
para combater a desigual-
dade de gênero por meio 
da criação de condições e 
incentivos para que as mu-
lheres trabalhem. Confor-
me discutido em um blog 
recente, as políticas fiscais 
sensíveis às questões de 
gênero, como investir em 
educação e infraestrutura, 
subsidiar creches e oferecer 
licença parental, são parti-
cularmente eficazes. Essas 
políticas não são apenas 
cruciais para eliminar as 
restrições ao empodera-
mento econômico das mu-
lheres, mas também neces-
sárias para promover uma 
recuperação inclusiva após 
a Covid-19.

Câmara Federal mantém o Fundeb
Após uma queda de 

braço entre o governo 
federal e o Congresso ao 
longo dos últimos dias, 
o novo Fundo de Desen-
volvimento e Valorização 
dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb). A emen-
da à Constituição (PEC) 
05/2015 foi aprovada em 
primeiro turno na noite 
desta terça-feira na Câ-
mara dos Deputados.

A aprovação do novo 
fundo - agora permanen-
te e com recursos fixados 
para a educação básica 
- foi uma grande derro-
ta para Jair Bolsonaro e 
uma grande vitória para 
a educação pública. O 
novo relatório foi apre-
sentado nesta terça pela 
deputada Professora Do-
rinha Seabra (DEM-TO). 
Sem votos, o governo ce-
deu e o projeto começou a 
ser votado.

No novo texto a par-
cela de contribuição 
da União passa de 10% 
para 23%. Na versão 
anterior, que estava sen-
do negociada entre Exe-
cutivo e Congresso, a 
contribuição chegava a 
20%. A relatora também 
incorporou algumas su-
gestões discutidas com o 
governo.

De olho nas eleições 
municipais, o governo 
queria que o fundo só re-
tornasse em 2022, e não 
no próximo ano, e que 
parte dos recursos (5%) 
fosse destinada ao pro-
grama Renda Brasil, que 
vai substituir o atual Bol-
sa Família. A proposta foi 
massivamente criticada 
pela oposição e entidades 
ligadas à Educação.

Conforme a PEC, 
a complementação da 
União para o Fundeb 

crescerá de forma gra-
dativa ao longo dos pró-
ximos seis anos (2021 a 
2026). A proposta que ha-
via sido apresentada pelo 
general Luiz Eduardo 
Ramos, ministro da Se-
cretaria de Governo, pre-
via que 5% dos recursos 
do Fundeb fossem desti-
nados ao programa social 
Renda Brasil.

No acordo firmado nes-
ta terça na casa do presi-
dente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), não 
haverá destinação de re-
cursos, mas apoio para a 
criação do programa, que 
Bolsonaro pretende criar 
em substituição ao Bolsa 
Família. Se aprovado na 
Câmara, o projeto segue 
para o Senado.

A urgência para vota-
ção do texto se dá pelo 
fato de a vigência do fun-
do acabar neste ano. O 

parecer da relatora traz 
um “modelo híbrido de 
complementação”. Para 
10% da complementa-
ção da União, as regras 
são mantidas, porque os 
estados que recebem são 
os mais pobres - sete do 
Nordeste e dois do Nor-
te.

Para 10,5% dos recur-
sos adicionais, foi cria-
do um critério de valor 
aluno ano total (VAAT), 
com destinação de 50% 
para a educação infan-
til (observando recursos 
do Fundeb somados a 
outras receitas vincula-
das à Educação). A ideia 
é abrir espaço para as 
redes com menos recur-
sos. Os 2,5% restantes 
terão como critério de 
distribuição a evolução 
dos indicadores de aten-
dimento e melhoria de 
aprendizagem.
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A terceira onda
Muito se especula sobre o que sucederá à Pandemia do 

Coronavírus. O que será “normal”? (mais comum). Sobre os 
“novos” valores que prevalecerão no que se pode chamar de 
“pós-normal”. Como esta crise é transnacional, desconhecen-
do fronteiras, provavelmente, na correção da crise e na pre-
venção de próximas crises (em uma perspectiva otimista, já 
que esta não é a primeira e as anteriores foram ultrapassadas), 
também deverão observar esta característica. Altruísmo, soli-
dariedade e empatia são igualmente valores citados e repeti-
dos como promissores. Não só pela beleza intrínseca, como 
também por formas cautelares que representam. Se meu vi-
zinho (pessoa, país ou empresa) estiver bem, aumentam as 
minhas chances para eu também estar. Algo assim.

A Amazônia, por suas condições de abastecedora e man-
tenedora de oxigênio, água (os rios que correm e os rios que 
voam), de termostato planetário e de diversidade vegetal, ani-
mal e cultural, se considerarmos valores coletivos e serviços 
comuns, enquadra-se na condição de espaço de máximo inte-
resse vital e global.

A ameaça econômica (Teoria)
A ciência econômica, na teoria, é assim. O crescimento está con-

dicionado à disponibilidade de poupança. Poupança define-se com 
abstenção de consumo presente. Ou define-se também como parte 
da renda que não é consumida, em favor do crescimento para as fu-
turas gerações. Se o país não cresce, é por que não foi capaz de se 
sacrificar em benefício das próximas gerações. Cria-se, com isso, a 
argumentação que “justificaria a curatela pela intervenção externa”. 
Não são discutidos os limites do crescimento, nem a impossibilidade 
do ambiente absorver tudo o que nele é disposto de forma incremen-
tal, a começar pelo carbono.

Três ondas
A ciência econômica tem postulados que “explicariam”, ou 

até “justificariam” (tentam justificar) intervenções em escalada 
que organiza os movimentos do poder em três ondas sucessivas. 
A primeira onda, constituída por empresários que, se não chegar 
até a praia, é sucedida por outra onda, de diplomatas que, se não 
chegar, é então seguida pela terceira onda – da força, dos “mari-
nes” (armados até os dentes, mas não só estes).

A primeira onda chegou, a dos negócios
Não é sem propósito que, semana passada, investidores bi-

lionários e empresários fizeram publicar ameaças contra o go-
verno brasileiro, por sua desastrada política em relação ao am-
biente em geral e à Amazônia, especificamente, e economistas 
de dentro do país, ex-ministros da Fazenda ou ex-diretores do 
Banco Central, conservadores, alguns deles notórios entreguis-
tas, do tipo que manda os escrúpulos às favas, também redigi-
ram o seu manifesto de ocasião. Mais do que um memorial em 
defesa sincera do ambiente e de mudanças na política econô-
mica, sugere uma tutela antecipada do prestígio e das posições 
que foram acumulados no tabuleiro de xadrez do colonizador.

Entre eles, nenhum revolucionário sonhador, ou descoloni-
zador, nenhum candidato aos troféus Abd el-Krim, Che Gue-
vara ou Ho-Chi-Minh, reacionários que, por suas folhas cor-
ridas, quando no exercício do poder, jamais se manifestaram 
em defesa do ambiente.

Cachorro grande
Este ano, em 23 de junho, 29 representantes do grande ca-

pital, investidores ou especuladores capitalistas, com poder de 
fogo somado de US$ 3,7 trilhões (cerca de 2,5 vezes maior do 
que o PIB do Brasil), divulgaram o envio de cartas a diploma-
tas brasileiros cobrando a realização de entendimentos sobre 
a política ambiental do Governo Federal, particularmente o 
irresponsável e insensato desmatamento da Amazônia (coluna 
Empresa-Cidadã de 15 de julho de 2020: “E daí? É só um des-
matamentozinho, talquei?”), bem como os planos para liberar 
a mineração em áreas demarcadas para os povos tradicionais, 
entre os quais os indígenas, e mais a fala oportunista do minis-
tro Salles, na festiva reunião ministerial de 22 de abril, aquela 
que mais parecia uma encenação de Os Trapalhões, sugerindo 
a utilização da crise da Covid-19 como “boi de piranha” para 
“passar a boiada pela porteira”, propondo com isso aumentar 
a desregulamentação ambiental.

Entre os investidores e especuladores, estão fundos de pen-
são, fundos de participações em ativos de empresas, como Al-
coa, Agropalma, Amaggi, Anbev, Michelin, Microsoft, San-
tander, Shell, e Siemens. Empresas são citadas apenas para 
mostrar que o rosnado é de cachorro grande.

A segunda onda chegando, a da diplomacia
Antes das cartas aos diplomatas, em 18 de junho, houve 

uma manifestação de poderosos fundos de pensão junto 
à agência de notícias Reuters, com o mesmo significado. 
Assim, sete investidores advertiram indiretamente o governo 
brasileiro sobre a possibilidade de desinvestirem em empresas 
brasileiras de grãos, processamento de carne e títulos públicos.

Nesta onda, estão os fundos Storebrand, o sueco AP7, os 
noruegueses KLP e DNB Asset Management, Robeco, o finlandês 
Nordea Asset Management e o britânico LGIM, detentores de US$ 
5 bi em investimentos no Brasil, sobretudo no agronegócio. Para 
se ter uma ideia do modo de operar desses gigantes, o norueguês 
KLP busca o apoio dos grupos Cargill e Bunge na “análise” das 
suas políticas ambientais, e, se concluírem que são inadequadas, 
poderão optar pelo desinvestimento. Na realidade operacional 
desses grupos, desinvestir tanto pode significar a retirada da parte 
correspondente em capital (financeiro, máquinas, instalações e 
equipamentos), quanto pode significar continuar operando, mas 
em águas turvas, com menor “transparência”.

Em setembro de 2019, 230 investidores já haviam assinado 
carta pedindo para o governo brasileiro empreender ações 
urgentes para combater os incêndios florestais na Amazônia. 
A sequência funciona assim. O consumidor europeu reclama 
de estar consumindo carne ou grãos produzidos em áreas 
desflorestadas; o investidor (fundo de pensão ou outro) 
pressiona o produtor no Brasil (por exemplo, a notória 
JBS, maior processador de carne do mundo, a Marfrig ou a 
Minerva), que apura a cadeia de fornecedores.

Foi assim na bem-sucedida campanha “Moratória da soja 
da Amazônia”, ou na suspensão da compra de títulos da 
dívida soberana brasileira pelo banco ligado à Nordea (€ 100 
milhões colocados em quarentena. O próximo passo poderá 
ser a venda, derrubando os preços), em resposta à inação do 
governo brasileiro ante os incêndios florestais, em 2019.

Assim funciona o colonialismo.
E, por favor, #fique em casa.

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ/ME nº 28.789.998/0001-74 - NIRE 33.3.0031176-9

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
Ficam os senhores acionistas da KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar de forma exclusivamente digital, em 31 de julho de 
2020, às 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
deliberar sobre as contas da administração, o balanço patrimonial e demais 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) eleger os membros do Conselho 
de Administração da Companhia para mandatos a encerrar-se em 1 (um) 
ano contado da data de sua eleição, de acordo com o previsto no Estatuto 
Social, e definir a remuneração global da administração; e c) autorizar os 
administradores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os 
documentos e praticarem todos os atos que venham a ser necessários para 
a implementação dos atos aprovados. Nos termos do artigo 133, §3° da Lei 
da S.A., os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
deliberadas foram publicados em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 
e no jornal Monitor Mercantil no dia 30 de março de 2020. Instruções para 
Participação: Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades 
competentes durante a pandemia do COVID-19 e, conforme autorizado 
pela Medida Provisória 931 e Instrução Normativa DREI nº 81/2020, a 
Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os 
acionistas participarem e votarem por meio do sistema eletrônico, através da 
plataforma digital Microsoft Teams e exercer o direito de voto mediante o uso 
do boletim de voto a distância. O acionista deverá enviar à Companhia (via 
endereço de e-mail jrosenberg@katrium.com.br) com no mínimo 2 (dois) 
dias de antecedência da data designada para a realização da Assembleia 
Geral Ordinária (isto é, até 9:00 do dia 29 de julho de 2020): (i) confirmação 
de participação na Assembleia Geral com aviso de recebimento; e (ii) 
instrumentos que comprovem a identidade e a forma de representação dos 
acionistas. Após a análise dos referidos documentos e a comprovação de 
titularidade das suas ações, a Companhia enviará aos acionistas (ou aos seus 
representantes ou procuradores devidamente constituídos) que manifestaram 
interesse em participar da Assembleia, as regras sobre os procedimentos 
necessários ao acesso e à utilização da plataforma digital Microsoft Teams, 
e os documentos financeiros da Companhia para a deliberação. O acionista 
ou seu representante legal deverá comparecer, de forma eletrônica, à 
Assembleia, munido dos documentos que comprovem a sua identidade. 
Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020. Segundo Esteban Viton Ramirez - 
Presidente do Conselho de Administração. p.p. José Rosenberg Furer

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA. Os Senhores Acionistas da BRASILCAP 
CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Companhia”) são convidados a participar 
das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira 
convocação, será realizada no dia 31 de julho de 2020 às 15h, de forma 
exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, cujo acesso será 
individual e concedido aos acionistas, nos termos do artigo 5º da Lei nº 
14.010 de 10 de junho de 2020 e  da regulamentação contida na Instrução 
Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, a fim de deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciar o 
Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, 
Relatório dos Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada 
- Balanço Social modelo Ibase, Parecer dos Atuários Independentes 
e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre 
a aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; ratificação da 
deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento de dividendos 
intermediários e complementares; 3) Eleger/reeleger os membros efetivos 
do Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2020/2021; 4) Fixar 
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Eleger/
reeleger os membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos 
suplentes - mandato 2020/2023; 6) Fixar o teto da remuneração anual 
global dos Administradores; 7) Ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração sobre atos de eleição e de renúncia de administradores, 
na reunião de 09/01/2020 e 16/07/2020: a) RCA 09/01/2020 – renúncia 
de membro suplente do Conselho de Administração - Sr. Miguel Ragone 
de Mattos. b) RC 16/07/2020 - renúncia de membro titular do Conselho 
de Administração - Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe - e eleição de 
membro titular do Conselho de Administração - Sr. Pedro Bramont. 
II - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração e consolidação do 
Estatuto Social da companhia; 2) Examinar e ratificar a deliberação do 
Conselho de Administração sobre a participação dos empregados e diretores 
nos lucros da companhia; 3) Ratificar as funções específicas de diretores 
estatutários, na forma da legislação vigente, bem como delegar competência 
ao Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas 
nos normativos; 4) Assuntos de Ordem Geral. III - Informações Gerais: 
1) Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia: (a) por 
meio do envio prévio de boletim de voto a distância (“boletim”); e (b) por meio 
da plataforma digital no dia e horário da Assembleia, por seu representante 
legal ou por procurador devidamente constituído. 2) Para participação na 
Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia cópia eletrônica 
dos seguintes documentos de representação: (a) documento de identidade 
com foto do representante legal do acionista ou procurador devidamente 
constituído que participará da Assembleia; (b) Contrato Social ou Estatuto 
Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de administradores; e 
(d) instrumentos de mandato para representação do acionista por procurador 
(“documentos de representação”). 3) O acionista que optar por exercer seu 
direito de voto por meio do boletim deverá enviar, para o endereço eletrônico 
societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica do boletim, devidamente 
preenchido, assinado e acompanhado de cópia eletrônica dos documentos 
de representação, até 5 (cinco) dias antes da data de realização da 
Assembleia. 4) O acionista que optar por acompanhar a Assembleia e/ou 
exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá enviar, para 
o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação eletrônica 
prévia para participação via plataforma digital, acompanhada de cópia 
eletrônica dos documentos de representação.  Após a recepção desses 
documentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link individual de 
acesso à plataforma digital, para sua participação na Assembleia. Rio de 
Janeiro, 17 de julho de 2020.  Pedro Bramont - Presidente do Conselho 
de Administração.

Mercado imobiliário residencial 
registra variação de 0,55% em junho

Safra 19/20 fecha com exportações  
de suco de laranja em alta

O Índice Geral do Merca-
do Imobiliário Residencial 
(IGMI-R), medido pela As-
sociação Brasileira das Enti-
dades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) variou 
0,55% em junho, desace-
lerando em relação ao de-
sempenho de maio (1,06%). 
Apesar disso, a variação acu-
mulada em 12 meses mante-
ve a trajetória dos últimos 
meses, registrando 10,06% 
em junho contra 9,85% no 
mês anterior. Diferentemen-
te do resultado nacional, 
três das capitais analisadas 
pelo IGMI-R/Abecip apre-
sentaram aceleração nas res-
pectivas variações mensais 
dos preços de seus imóveis 
residenciais: Rio de Janeiro 
(0,14% em junho ante 0,02% 
em maio), Recife (0,15% em 
junho ante 0,06% em maio), 
e Curitiba (1,08% em junho 
ante 0,82% em maio).

No entanto, entre essas 
três capitais, apenas Curi-

tiba manteve a trajetória de 
aceleração nas variações 
acumuladas em 12 meses 
(10,08% em junho ante 
9,12% em maio). Apesar 
do aumento nas variações 
mensais para o Rio de Janei-
ro e Recife, essas variações 
foram modestas em termos 
absolutos, revertendo ligei-
ramente nos dois casos as 
trajetórias de aceleração nos 
resultados acumulados em 
12 meses. Goiânia foi a ter-
ceira capital registrando essa 
ligeira reversão no resultado 
acumulado em 12 meses, en-
quanto as demais sete capi-
tais mantiveram as respecti-
vas trajetórias de aceleração 
sob essa ótica.

As diferenças regionais 
entre esses resultados do 
mês que fechou o primeiro 
semestre do ano podem ser 
vistas como responsáveis 
pela heterogeneidade no que 
ainda representa um proces-
so de recuperação geral nos 

preços dos imóveis residen-
ciais em todo o país.

O Rio de Janeiro, única 
entre as dez capitais anali-
sadas pelo IGMI-R/Abecip 
a apresentar variação acu-
mulada negativa no primei-
ro semestre de 2019, ainda 
mostra uma recuperação 
lenta, com a menor variação 
acumulada no primeiro se-
mestre de 2020. São Paulo 
continua sendo o destaque 
tanto nas variações acumula-
das em 12 meses quanto na 
variação acumulada durante 
o primeiro semestre de 2020. 
De qualquer maneira, todas 
as dez capitais, tanto sob a 
perspectiva dos resultados 
acumulados em 12 meses 
quanto no primeiro semestre 
de 2020, mantém a recom-
posição dos valores reais de 
seus imóveis residenciais, 
considerando-se as varia-
ções acumuladas dos índices 
de preços ao consumidor nos 
dois períodos.

A oscilação dos resultados 
no mês de junho ilustra os 
desafios que ainda permane-
cem para uma recuperação 
mais robusta nos preços dos 
imóveis residenciais no Bra-
sil. De um lado, a indústria 
de construção civil foi relati-
vamente pouco afetada pelas 
medidas de distanciamento 
social quando comparada à 
maioria dos outros setores, 
e as condições de financia-
mento vêm sendo continu-
amente beneficiadas pelo 
processo de queda nas taxas 
de juros. De outro, apesar 
dos resultados de vários in-
dicadores sugerirem que o 
pior momento da atividade 
econômica parece ter fica-
do para trás, a intensidade e 
velocidade da recuperação 
estão sujeitas a incertezas 
relativas às dinâmicas inter-
ligadas do mercado de traba-
lho e da própria pandemia, 
tornando consumidores e in-
vestidores mais cautelosos.

As exportações totais 
de suco de laranja brasilei-
ro registraram um volume 
total de 1.071.946 tonela-
das nos 12 meses da safra 
2019/2020, de acordo com 
os dados da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex) 
compilados pela Associação 
Nacional dos Exportadores 
de Sucos Cítricos (Citrus-
BR). O número represen-
ta um aumento de 17% em 
relação à safra 2018/2019, 
quando foram embarcadas 
920.029 toneladas. Em fatu-
ramento, as vendas fecharam 
com US$ 1,751 bilhão, cres-
cimento de 3% ante a receita 
de US$ 1,707 bilhão na safra 
anterior. De acordo com o 
diretor-executivo da Citrus-
BR, Ibiapaba Netto, embo-
ra seja um dado positivo, 
a alta acontece em cima de 
uma base pequena. “Quando 
olhamos a base histórica, nós 
voltamos ao patamar regis-
trado na safra 2015/2016”. O 
avanço, segundo ele também 
se explica pela maior oferta 
de suco no mercado. O setor 

processou mais de 325 mi-
lhões de caixas com um total 
1,2 milhão de toneladas de 
suco na safra 2019/20, cerca 
de 37% a mais do que o no 
período anterior.

Entre os mercados, a 
Europa continua sendo o 
principal destino das expor-
tações brasileiras de suco 
de laranja, com uma parti-
cipação de 69,7%, seguida 
de EUA, com 16,3%, Japão 
5,3% e China com 3,9%. 
Outros mercados correspon-
dem a 4,9%.

Para a Europa, os em-
barques de suco de laranja 
fecharam a safra 2019/2020 
com um volume total de 
746.731 toneladas, 23% a 
mais que o volume embarca-
do na safra anterior, 604.724 
toneladas. O faturamento 
somou US$ 1,2 bilhão, 9% 
acima dos US$ 1,1 bilhão na 
safra passada.

Já em relação aos EUA, 
as exportações brasileiras 
recuaram 10% nos 12 me-
ses do ano-safra, com vo-
lume de 174.652 toneladas 

ante as 193.683 toneladas 
no período anterior. Em re-
ceitas, as vendas foram de 
US$ 276,6 milhões, 19% 
de queda em comparação 
com os US$ 340,9 milhões 
da safra 2018/2019. “Pode-
mos notar que a tendência 
de queda, que marcou as 
exportações para os EUA, 
principalmente por conta 
dos altos estoques america-
nos de suco, teve uma leve 
desaceleração nos últimos 
meses da safra”.

Relatórios do instituto 
Nielsen, que faz o acom-
panhamento das vendas de 
suco de laranja no mercado 
americano, apontam para 
tendência de alta entre os 
meses de março e junho. No 
acumulado do ano, a alta, se-
gundo essas pesquisas é de 
17%. “Aumento de consumo 
é sempre uma boa notícia, 
mas no momento, olhando 
apenas os números não é 
possível identificar reflexos 
para as exportações brasi-
leiras por causa dos altos es-
toques dos EUA e seguidas 

safras grandes na Florida”, 
completa.

Os embarques de suco de 
laranja para o Japão registra-
ram alta na safra 2019/2020, 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Nesta 
temporada, foram exporta-
das para o país, 56.642 tone-
ladas, 21% a mais que na sa-
fra 2018/2019, com 46.990 
toneladas. O faturamento 
cresceu 8%, com US$ 98,7 
milhões ante os US$ 91,5 
milhões.

Já a China importou na 
safra 2019/2020, o total de 
41.279 toneladas, 26% a 
mais do que o registrado na 
safra 2018/2019, com em-
barques de 32.655 tonela-
das. Em faturamento, houve 
queda de 9%, com US$ 57,9 
milhões ante os US$ 63,9 
milhões faturados na safra 
anterior. “O mercado chi-
nês é bem sensível a preço e 
como houve uma desvalori-
zação do suco devido à gran-
de oferta de produto, isso 
pode explicar o incremento”, 
avalia.
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SAMOC S/A - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

CNPJ nº 33.721.226/0001-30

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

Demonstração dos resultados em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em MR$)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 31/12/2018

ATIVO 2019 2018
Ativo circulante 19.639.430 16.149.428
Disponível 1.874.335 1.541.135
Realizável 17.765.094 14.608.293
Aplicações 16.147.762 13.283.589
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 5.213.264 4.779.451
Aplicações Livres 10.934.498 8.504.138

Créditos de Operações com Planos de Assistência 
 à Saúde 1.617.333 1.324.704
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 1.617.333 1.324.704

Ativo não circulante 16.299.523 19.366.385
Realizável a Longo prazo 3.884.283 7.838.137
Créditos tributários 2.207.046 5.928.034
Títulos e Créditos a Receber 165.005 149.592
Depósitos Judiciais e Fiscais 1.512.232 1.760.511

Investimentos 585.869 585.869
Participações Societárias - Outras Entidades 585.869 585.869
Imobilizado 11.829.371 10.942.379
Imóveis de Uso Próprio 7.828.001 6.768.997

Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 4.452.607 3.636.867
Imóveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos 3.375.394 3.132.129

Imobilizado de Uso Próprio 3.538.939 3.710.952
Hospitalares / Odontológicos 2.910.141 3.005.279
Não Hospitalares / Não Odontológicos 628.798 705.673

Imobilizações em Curso 462.430 462.430
TOTAL DO ATIVO 35.938.952 35.515.813

2019 2018
Passivo circulante 17.204.317 15.356.012
Provisões Técnicas de Oper. de Assist. à Saúde 11.242.505 8.548.957
Provisões de Prêmios / Contraprestações 3.529.168 2.968.537
Prov. de Prêmio / Contraprest. Não Ganha - PPCNG 3.529.168 2.968.537

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 3.700.275 2.489.730
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar Prestadores
 de Serviços Assistenciais 1.825.500 1.254.819
Provisão de Eventos/ Sinistros Ocorridos e 
 Não Avisados 2.187.561 1.835.870

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 240.865 236.549
Receita Antecipada de Contraprestações 184.027 163.129
Comercialização sobre Operações 56.838 73.420
Provisões 556.693 690.907
Provisão para ações Judiciais 556.693 690.907

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.567.431 1.596.666
Empréstimos e Financiamentos à Pagar 837.117 896.552
Débitos Diversos 2.759.706 3.386.381
Passivo não circulante 6.481.648 10.310.879
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saude
Prov. de Eventos a liquidar SUS - Parcelamentos ANS 2.017.309 2.687.675
Provisões para Tributos Diferidos 680.231 738.123
Provisões para Ações Judiciais 728.480 94.265
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 483.601 4.032.695
Parcelamento de Tributos e Contribuições 483.601 4.032.695

Empréstimos e Financiamentos 1.798.190 2.132.343
Débitos Diversos 773.837 625.778
Patrimônio líquido / patrimônio social 12.252.987 9.848.921
Capital Social ou Patrimônio Social 4.910.436 4.516.202
Capital Social ou Patrimônio Social - Subscrito 7.143.180 7.143.180
Capital Social ou Patrimônio Social - A Subscrever (2.232.744) (2.626.978)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 600.000 600.000
Reservas 4.895.877 3.695.582
Reservas de Reavaliação 1.320.448 1.432.826
Reservas de Lucros/Sobras/Retenção de Superávits 3.575.429 2.262.756
Ações em Tesouraria (105.265) (105.265)
Lucros/Superávits/Resultado 1.951.939 1.142.402
Total do passivo 35.938.952 35.515.812

2019 2018
Contraprest. Efetivas de Plano de Assis. a Saúde 78.863.027 68.287.892

Receitas com Operações de Assistência à Saúde 84.145.355 72.828.278
Contraprestações Líquidas 84.145.355 72.828.278

Tributos Diretos Operações Planos de Assist. à 
 Saúde da Operadora (5.282.328) (4.540.386)

Eventos Indenizáveis Líquidos (56.660.147) (45.814.162)
Eventos Conhecidos ou Avisados (56.308.456) (45.262.342)
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e 
 Não Avisados (351.691) (551.820)

Resultado das operações com planos de 
 assist. à saúde 22.202.880 22.473.730
Receitas de Assistencia a Saude não Relac. c/ 
 Planos de Saúde 212.852 69.095
Outras Desp. Oper. com Planos de Saúde (351.428) (799.872)
Outras Desp. de Oper. de Planos de Assist. à Saúde (297.962) (279.345)
Provisão Para Perdas Sobre Créditos (53.466) (7.000)
Outras Desp. Oper. Assist. à Saúde Não Relac.
 com Planos de Saúde da Operadora (540.179) (513.527)

Resultado bruto 21.524.125 21.742.953
Despesas de Comercialização (1.508.807) (796.653)
Despesas Administrativas (16.861.657) (19.173.245)
Resultado Financeiro Líquido 226.622 534.301
Receitas Financeiras 1.152.216 1.076.553
Despesas Financeiras (925.594) (542.252)

Resultado Operacional 3.380.283 2.307.356
Resultado Patrimonial - (235.712)
Receitas Patrimoniais - -
Despesas Patrimoniais - (235.712)

Resultado antes dos impostos e participações 3.380.283 2.071.644
Imposto de Renda (1.043.900) (676.914)
Contribuição Social (384.444) (252.329)
RESULTADO LÍQUIDO 1.951.939 1.142.402

Atividades operacionais 2019 2018
Recebimentos de Planos de Saúde 82.756.390 73.580.511
Resgate de Aplicações Financeiras 13.713.000 16.843.299
Recebimentos de Juros de Aplicações Financeiras 207.554 860.731
Outros Recebimentos Operacionais 108.369 40.015
Pagamentos a Fornecedores/Prestadores de 
 serviços de Saúde (37.177.050) (34.430.315)
Pagamentos de Comissões (786.931) (685.008)
Pagamentos de Pessoal (16.849.014) (15.829.462)
Pagamentos de Pró-labore (368.124) (346.604)
Pagamentos de Serviços de terceiros (9.443.562) (7.194.939)
Pagamentos de Tributos (10.596.184) (10.808.555)
Pagamentos de Contingências (Cíveis/Trabalhistas
 /Tributárias) (2.512.224) (2.435.808)
Pagamentos de Aluguel (827.462) (680.959)
Pagamentos de Promoção/Publicidade (88.453) (117.349)
Aplicações Financeiras (15.819.600) (15.527.975)
Outros Pagamentos Operacionais (926.893) (1.451.079)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.389.817 1.816.502
Atividades de investimentos
Recebimentos de Venda de Ativo Imobilizado - 
OUTROS - -
Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado - 
 HOSPITALAR (31.910) (157.928)

Pagamentos de Aquisição de Ativo imobilizado 
 - OUTROS - -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (31.910) (157.928)

Atividades de financiamento
Recebimentos de Empréstimos/Financiamentos
Outros Recebimentos das Ativ. de Financiamento - -
Pagamentos de Juros e Encargos sobre Empréstimos/Financiamentos/Leasing
Pagamentos de Amortização de Empréstimos/
 Financiamentos/Leasing (1.024.707) (878.176)
Pagamentos de Participação no Resultado
Outros Pagamentos das Atividades de Financiamento
Caixa Líquido das Ativ. de Financiamento (1.024.707) (878.176)
Variação líquida de caixa 333.200 780.399
Saldo de caixa inicial 1.541.135 760.736
Saldo final de caixa 1.874.335 1.541.135
Ativos Livres no Início do Período 10.045.273 8.036.158
Ativos Livres no Final do Período 12.808.833 10.045.273
Aumento/(Diminuição) nas Aplicações 
 Financeiras - Recursos livres 2.763.560 2.009.115

 
Capital 
Social AFAC

Ações em 
Tesouraria

Reserva  
de Reava- 

liação
Tributos 

Diferidos
Reserva  

de lucros

Lucros/
Prejuízos 

Acumulados Totais
Saldos em 31/12/2017 4.484.480 600.000 (105.265) 2.341.219 (796.015) 2.092.487 - 8.616.906
Acionistas - Aporte de Capital Subscrito AGE de 15.06.2018 2.658.700 - - - - - - 2.658.700
Acionistas - Capital Social a Subscrever (2.626.978) - - - - - - (2.626.978)
Realização de Reserva de Reavaliação - - - (170.270) 57.892 170.270 - 57.892
Lucro/Prejuízo do Exercício - - - - - - 1.142.402 1.142.402
Proposta da Destinação do Lucro - - - - - - - -
 -Reserva de Lucros/Retenção de Superávits - - - - - 1.142.402 (1.142.402) -
Saldos em 31/12/2018 4.516.202 600.000 (105.265) 2.170.949 (738.123) 3.405.159 - 9.848.922
Acionistas - Aporte de Capital Subscrito AGE de 15.06.2018 2.626.978 - - - - - - 2.626.978
Acionistas - Capital Social a Subscrever (2.232.744) - - - - - - (2.232.744)
Realização de Reserva de Reavaliação - - - (170.270) 57.892 170.270 - 57.892
Lucro/Prejuízo do Exercício - - - - - - 1.951.939 1.951.939
Proposta da Destinação do Lucro a ser discutida em AGO/AGE - - - - - - - -
 -Reserva de Lucros/Retenção de Superávits - - - - - 1.951.939 (1.951.939) -
Saldos em 31/12/2019 4.910.436 600.000 (105.265) 2.000.679 (680.231) 5.527.368 - 12.252.987Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2019 e 31/12/2018 

(Em MR$)
1. Contexto Operacional: A Sociedade SAMOC - Sociedade Assistência 
Médica Odontológica e Cirúrgica S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, têm por objetivo social a atividade 
a Prestação de Serviços e Assistência Médica e Odontológica Ambulatorial 
e Hospitalar, exceto Pronto-Socorro e Unidades para Atendimento a Urgên-
cia. 2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras: Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais foram alteradas a partir de 1º/01/2009, 
além da observância às normas emanadas pelo órgão regulador do sistema, 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A administração da Ope-
radora está avaliando os impactos de alguns dos Pronunciamentos emitidos 
pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis nas suas operações. 3. 
Resumo das Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O resulta-
do das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios e 
considera as contraprestações emitidas de planos de assistência à saúde, 
que são contabilizadas com base nos contratos emitidos, na modalidade de 
pré-pagamento, na data da competência da cobertura dos planos. Os eventos 
indenizáveis constituídos pelo valor das faturas apresentadas por prestadoras 
de serviços na data de sua comunicação. b) Ativo Circulante e Não Cir-
culante: Os ativos deste grupo estão representados ao valor de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias aufe-
ridas, bem como, provisões de perdas quando necessário. c) Permanente: 
Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com os seguintes aspectos: • 
Investimentos - Representam valores correspondentes a participações ava-
liadas por equivalência patrimonial. • Imobilizado - Os bens integrantes do 
ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e depreciados 
pelo método linear aplicável sobre o custo de aquisição ou construção, com 
base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimada dos 
bens. d) Provisões Técnicas e Ativos Garantidores: A Provisão de Even-
tos a Liquidar e a Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados estão 
constituídas de acordo com as Normas Emanadas pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar. Em 31/12/2019/2018, a sociedade possuía lastro integral 
de ativos garantidores das provisões técnicas. e) Passivo Circulante e Não 
Circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. 4. Disponibilidades:
Descrição 2019 2018
Caixa 15.200 15.200
Banco Conta Movimento 268.405 85.628
Aplicações de Liquidez Imediata 1.590.730 1.440.307
Total do Disponível 1.874.335 1.541.135
5. Aplicações Financeiras:
Descrição 2019 2018
Aplicações Garantidoras 5.213.264 4.779.451
Aplicações Livres 10.934.498 8.504.138
Total de Aplicações Financeiras 16.147.762 13.283.589

6. Créditos de Operações c/ Planos de Assistência a Saúde:
Descrição 2019 2018
Faturas a Receber 28.182 36.331
Mensalidade a Receber 1.672.434 1.318.191
Provisão P/ Perdas s/ Créditos (83.284) (29.818)
Total dos Créditos de Operaç. c/ Planos de 
Assist. 1.617.332 1.324.704
7. Não Circulante: a) Investimento:
Descrição 2019 2018
Investimento
 Participações Societárias - Investimento 
 CLIPER - Clínicas Pediátricas Reunidas - -
 JFX - Participações Imobiliárias 585.869 585.569
Total dos Investimentos 585.869 585.569
A administração da SAMOC, em reunião ocorrida em 30/09/2019, após avaliar 
se as atividades da Cliper - Clinicas Pediátricas Reunidas Ltda ainda eram 
necessárias para a Operadora, deliberou pela sua descontinuidade; Deliberou 
ainda que; a investida JFX - Participações Imobiliárias, por ser uma empre-
sa avitaria, permanecerá com investimento permanente. b) Imobilizado: Os 
itens do imobilizado mantiveram o custo histórico reavaliado até a data per-
mitida pela legislação. A administração não detectou necessidade de fazer 
provisão para perdas.
Descrição 2019 2018
Imobilizado
 Imóveis de uso Próprio
 Hospitalares 4.452.607 3.636.867
 Não-Hospitalares 3.375.394 3.132.129
 Bens Móveis 
 Hospitalares 2.910.141 3.005.279
 Não-Hospitalares 628.798 705.673
 Imobilizações em Andamento
 Outras imobilizações 462.430 462.430
Total das Imobilizações 11.829.370 10.942.378
8. Tributos e Contribuições a Recolher: A empresa possui parcelamentos 
para pagamento de tributo e contribuições no curto e no longo prazo. 9. Em-
préstimos e Financiamentos a Pagar: A empresa possui financiamentos 
para a aquisição do imobilizado no curto e no longo prazo, referentes a aqui-
sição de bens moveis hospitalares, também registrados no Ativo Permanente. 
10. Provisões: As provisões para Imposto de Renda, Contribuição Social, Fé-
rias, Contingências Cível, Contingências Trabalhistas, são calculadas confor-
me a sua natureza e de acordo com a legislação vigente, conforme o caso. 11. 
Receitas Financeiras: As Receitas Financeiras são oriundas de aplicações 
financeiras, multas e atualizações por recebimentos em atraso. 12. Provisão 
técnica: São as provisões estabelecidas pelo Órgão Regulador:

Descrição 2019 2018
Provisão para Contraprestações não Ganhas 3.529.168 2.968.537
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados 2.187.561 1.835.871
Provisão para Eventos a Liquidar-Rede Terceirizada 1.825.500 1.254.819
Provisão para Eventos a Liquidar-SUS 3.700.275 2.489.729
Total das Provisões Técnicas 11.242.504 8.548.956
13. Recursos Próprios Mínimos: São os recursos mínimos exigidos pela 
ANS entre ele Capital Mínimo, Patrimônio Mínimo Ajustado e Margem de Sol-
vência as quais a Operadora atende plenamente. 14. Partes Relacionadas: 
As transações com partes relacionadas, quando houveram, foram realizadas 
em condições de mercado em isonomia com as demais transações. 15. Con-
ciliação Demonstração do Fluxo de Caixa

2019 2018
Resultado Líquido 1.951.939 1.142.402
Diferença Líquida de transações que não afetam o Caixa (562.122) 674.100
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.389.817 1.816.502
16 - Aporte de Capital: Conforme AGE de 15.06.2018 foi aprovado por 
unanimidade dos sócios presentes, um Aporte de Capital no valor total de 
R$2.658.700,00 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos 
reais) a serem utilizados na realização de obras no Hospital próprio da SA-
MOC, (Casa de Saúde São João de Deus) nos próximos anos. Os valores in-
tegralizados até 31.12.2019 constam do Patrimônio Líquido da Empresa, con-
forme Demonstrações Financeiras do Exercício. 16. Capital Social: O Capital 
Social, totalmente subscrito é composto por 4.484.480 ações ordinárias, com 
valor nominal de R$ 1,00, perfazendo o montante de R$ 4.484.480 distribuído 
entre os sócios-quotistas. Encontra-se ainda em processo de Integralização 
o Aporte de Capital conforme Nota 16 acima, cujos valores integralizado e a 
integralizar, estão demonstrados no quadro abaixo. Está ainda aguardando 
aprovação da Assembleia Geral da Operadora, o aumento do Capital de R$ 
600.000,00 registrado na Conta “Adiantamento para Futuro Aumento de Capi-
tal” no Patrimônio Líquido.
Descrição 2019 2018
Capital Social Integralizado 4.910.436 4.516.202
Capital Social a Integralizar 2.232.744 2.626.978
Total Capital Social 7.143.180 7.143.180

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis: Aos Acionistas e Administradores da 
SAMOC - SOCIEDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA E CIRÚRGICA S/A. Opinião: Examinamos as 
demonstrações contábeis da SAMOC - SOCIEDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA E CIRÚRGICA S/A, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
SAMOC - SOCIEDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA E CIRÚRGICA S/A em 31/12/2019, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na audi-
toria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos 
que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. A Agência Nacional de Saúde Suplementar através da RN 209, de 22/12/2009, estabeleceu 
os critérios de manutenção de Recursos Próprios Mínimos e constituição de Provisões Técnicas a serem observados 
pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Atendendo ao disposto na referida Resolução Normativa, a SA-
MOC - SOCIEDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA E CIRÚRGICA S/A possui ativos que garantem e 
lastreiam a integralidade das suas provisões decorrentes de sua operação, bem como os Recursos Próprios Mínimos 
para o período encerrado em 31/12/2019. As demonstrações contábeis da JFX - Participações Imobiliárias Ltda. 
levantadas em 31/12/2019 e demonstradas como valor patrimonial no valor de R$ 585.869 (em 2018, R$ 585.569), 
foram por nós auditadas. A investida CLIPER - Clínicas Pediátricas Reunidas Ltda., também por nós auditada, será 
descontinuada, por perda de objeto, conforme reunião da diretoria em 30/09/2019 e estão sendo tomadas as providen-
cias para concretização da decisão. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações 
contábeis: A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avalia-
ção da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a ade-
quação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entida-
de. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade ope-
racional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divul-
gações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de au-
ditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos traba-
lhos. Rio de Janeiro, RJ, 27/04/2020. Augusto Cesar Carvalho Pimentel - Contador-Responsável - CRC-RJ nº 
080.766/O. Auditór - Auditores Independentes S/C. CRC-RJ nº 3.058/O.

Parecer atuarial sobre as provisões técnicas constantes nas demonstrações financeiras: À Samoc S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica - Rio de Janeiro/RJ. 1- Examinamos as demonstrações financeiras da 
Operadora SAMOC S.A. - Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica, CNPJ 33.721.226/0001-30, Registro na ANS 34.367-6, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compreendidas por: Balanço Patrimonial e 
Demonstração do Resultado do Exercício. Nossa responsabilidade é de validar os valores das provisões técnicas atuariais contidas nessas demonstrações financeiras, calculadas com base em Nota Técnica Atuarial de Provisão – NTAP, 
em cumprimento ao anexo I, capítulo I, item 6.3.11 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS nº 435/18 e suas alterações. 2- Nossos exames foram conduzidos de acordo com as Normas Técnicas 
Atuariais aplicáveis à Operadora, assim definidas pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e ANS, restritos a: (a) avaliação dos procedimentos atuariais; e (b) análise do cumprimento da Resolução Normativa da ANS nº 393/15 e suas 
alterações, no que tange à constituição das provisões técnicas consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões – NTAP. 3- A Operadora possui Nota Técnica Atuarial de Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados – PEONA 
comunicada à ANS formalmente no Termo de Responsabilidade Atuarial do 4º trimestre de 2017. O montante integral apurado em 31 de dezembro de 2019 para a PEONA é de R$ 2.187.561,49. 4- Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas representam adequadamente o registro do valor da provisão técnica: Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – PEONA calculado e informado à Operadora. Belo Horizonte, 04 de março de 2020. Beatriz 
Resende Rios da Mata - MIBA 1.474; Plurall Soluções e Estratégias em Saúde Suplementar Ltda. - CIBA 83.

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Apresentamos a V. Sª as Demonstrações Financeiras, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Fluxo de Caixa, Demonstração e Mutação do Patrimônio Líquido, 
acompanhados das Notas Explicativas, Parecer Atuarial e Parecer da Auditoria Externa, correspondente ao exercício de 2019. A Empresa; A Samoc S.A., Sociedade Assistencial Médica e Odonto Cirúrgica atua na área de saúde da 
Cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio há mais de 55 anos, oferecendo atendimento médico hospitalar aos seus usuários, através de Rede Própria e credenciada. As Atividades; Em suas atividades a Samoc concentra o foco de suas 
ações na melhoria constante de atendimento aos seus clientes, seja na parte administrativa (processos de pagamentos, autorizações de atendimento médico, marcação de consultas etc...), bem como na área assistencial através de 
avaliações constantes das redes própria e credenciada, sempre com o objetivo de um dimensionamento adequado. Resultado; A Samoc apresentou no exercício de 2019 um crescimento de suas receitas operacionais no tocante 
a Contraprestações Líquidas, da ordem de 16%, aproximadamente, comparado com o ano anterior. O resultado antes do imposto de Renda e Contribuição Social, apresentou o montante de R$ 3.380.283, com uma provisão de 
IR/CS da ordem de R$ 1.428.344. Centros Médicos; Foi aberto durante o exercício de 2019, mais 1 (hum) Centro médico para um melhor atendimento dos clientes usuários. O Centro Médico de Nova Iguaçu. Está prevista para 2020 a 
abertura de mais dois Centros Médicos: Campo Grande e Caxias. Aporte de Capital; Conforme AGE de 15.06.2018, foi aprovado um Aporte de Capital no valor de R$ 2.658.700,00, que será aportado em parcelas mensais. Esse valor 
será usado exclusivamente na expansão e modernidade do Hospital Próprio, Casa aúde São João de Deus nos próximos e (Três) anos. Previsões para 2020; Para o exercício de 2020, a previsão é de um crescimento de 10% de suas 
receitas. Outra meta é o aumento da fidelização do quadro de beneficiários, bem como um crescimento da ordem de 10% no respectivo quadro. Para que essas metas sejam atingidas, a Samoc continua promovendo melhoria na área de 
atendimento ao cliente, reformas em seu Hospital com aumento de leitos e UTI, bem como treinamento ao seu quadro de colabores. Está previsto ainda a abertura de mais 2 (dois) Centros Médicos distribuídos regionalmente pelo numero 
de clientes associados. Destinação de Lucros; A Samoc continua mantendo a politica de capitalização dos lucros anuais. Agradecimentos; Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores pelo esforço realizado 
para o crescimento e desenvolvimento alcançado e ainda aos nossos clientes por terem confiado em nossos processos de constantes melhorias e evolução da nossa prestação de serviços e atendimento diferenciado. A Administração.

Jose Roberto Scaf - Diretor;
Gilberto Baltazar dos Santos - Contador - CRC-RJ 023351/O-9
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Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em R$, exceto quando indicado de outra forma)

Barletta empreendimentos e participações s.a.
CNPJ: 18.475.605/0001-02

Demonstrações dos fluxos de caixa dos Exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Resultados Abrangentes findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31/12/2019 
e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

A Barletta Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. foi 
constituída em 26/04/2013 e sua sede social está localizada na Av. Bartolomeu 
Mitre, 336, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002. 

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2019 
e 2018 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de 
companhia.

A DIRETORIA.
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

2019 2018
ATIVO
CIRCULANTE 153 347
   Caixa e equivalentes de caixa 151 343
   Outros créditos 2 4
NÃO CIRCULANTE 174.032 167.607
   Operações descontinuadas 173.836 167.424
   Impostos a recuperar 181 168
   Valores a receber sociedades ligadas 15 15
TOTAL DO ATIVO 174.185 167.954
PASSIVO 
CIRCULANTE 1 1
   Impostos e contribuições a recolher 1 1
NÃO CIRCULANTE 149.791 143.379
  Operações descontinuadas 149.791 143.379
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.393 24.574
   Capital social 26.780 26.780
   Capital social a integralizar (594) (594)
   Prejuízos acumulados (1.793) (1.612)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 174.185 167.954

2019 2018
Despesas operacionais
   Despesas administrativas (205) (179)

(204) (179)
   Receitas financeiras 25 38
   Despesas financeiras (1) (1)
   Resultado financeiro líquido 24 37
Resultado operacional antes da tributação 180 (142)
Prejuízo do exercício das operações continuadas (181) (142)
Operações descontinuadas
Lucro das operações descontinuadas - 1.351  
(Prejuízo) /Lucro líquido do exercício (181) 1.209
Lucro/(prejuízo) básico por ação (0,003327) 0,000022

2019 2018
Prejuízo do exercício (181) (142)
Resultado abrangente do exercício (181) (142)
Total do resultado abrangente do exercício atribuído aos 
acionistas da Companhia
Das operações continuadas (181) (142)
Das operações descontinuadas - 1.351

(181) 1.209

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2018 26.780 (594) (2.821) 23.365
Lucro líquido do exercício - - 1.209 1.209
Saldos em 31/12/2018 26.780 (594) (1.612) 24.574
Prejuízo do exercício - - (181) (181)
Saldos em 31/12/2019 26.780 (594) (1.793) 24.393

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (181) 1.209
Ajustes ao resultado do exercício: -
Prejuízo operações descontinuadas - (1.351)
Resultado do exercício ajustado (181) 142
Redução (aumento) do ativo
  Operações descontinuadas e estoque - (18)
Outros créditos 2 152
 Impostos a recuperar (13) (166)
Aumento (redução) do passivo
Impostos e contribuições a recolher - -
Recursos utilizados nas atividades operacionais (192) (174)
Redução de caixa e equivalentes a caixa (192) (174)
Variação de caixa e equivalentes a caixa
  CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 343 517
  CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 151 343
Redução de caixa e equivalentes de caixa (192) (174)

Bern Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 22.191.675/0001-06

A Bern Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. foi constituída 
em 06/04/2015 e sua sede social está localizada na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002. As demonstrações contábeis completas 
dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante 3 66
   Caixa e equivalentes de caixa 3 66
Não circulante 30 30
   Debêntures 52.785 50.605
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
 (Debêntures a receber) (52.785) (50.605)
   Impostos a recuperar 30 30
Total do ativo 33 96 Demonstração do Resultado do Exercício e do Resultado Abrangente

Em 31 de Dezembro (Em milhares de reais, exceto quanto ao resultado por ação)
2019 2018

Outras despesas operacionais
  Despesas gerais e administrativas (70) (71)
  Prov. para créditos de liquidação duvidosa (2.179) (1.827)
Prejuízo operacional (2.249) (1.898)
  Receitas financeiras 2.184 1.832
  Despesas financeiras (1) (625)
Resultado financeiro líquido 2.183 1.207
Prejuízo do exercício antes do IR e CSLL (66) (691)
  Imp. de renda e contribuição social do exercício (726) (635)
Prejuízo do exercício (792) (1.326)
Quantidade de ações ao final do exercício 6.976.513.362 6.976.488.362
Prejuízo por ação – Em reais (0,00) (0,00)

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em
31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quanto ao resultado por ação)

2019 2018
Prejuízo do exercício (792) (1.326)
Resultado abrangente do exercício (792) (1.326)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 660 - (69.700) (69.040)
Aumento de capital – 16/02/2018 69.758 - - 69.758
Aumento de capital – 23/08/2018 70 - - 70
Prejuízo do exercício - - (1.326) (1.326)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 70.488 - (71.026) (538)
Aumento de capital – 27/11/2019 25 (25) - -
Integralização de capital - 5 - 5
Prejuízo do exercício - - (792) (792)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 70.513 (20) (71.818) (1.325)

A DIRETORIA
Domingues e Pinho Contadores Ltda.  CRC-RJ 001137/O-0

Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

Passivo 2019 2018
Circulante 1.358 634
   Impostos e contribuições a recolher 1.358 634
Patrimônio líquido (1.325) (538)
   Capital social 70.513 70.488
Capital a integralizar (20) -
   Prejuízos acumulados (71.818) (71.026)
Total do passivo e patrimônio líquido 33 96

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixa (Em milhares de reais)
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (66) (691)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa: (66) (67)
. Juros sobre debêntures (2.179) (1.203)
. Provisão para crédito de liquidação duvidosa 2.179 1.827
Variações no capital circulante: (68) (83)
Impostos a recuperar - (5)
Impostos e contribuições pagos (2) (11)
Caixa utilizado nas operações - (1)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (1)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (68) (84)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital 5 70
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 5 70
Redução do caixa e equivalentes de caixa (63) (14)
Variação do caixa e equivalentes de caixa (63) (14)
  . No início do exercício 66 80
  . No final do exercício 3 66

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em R$, exceto quando indicado de outra forma)

Cantazaro EmprEEndimEntos E partiCipaçõEs s.a.
CNPJ: 18.483.150/0001-69

Demonstrações dos fluxos de caixa dos Exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

        A DIRETORIA.              Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0.              Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

A Cantazaro Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. 
foi constituída em 26/04/2013 e sua sede social está localizada na Av. Bartolo-
meu Mitre, 336, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002. As demonstrações contábeis 
completas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 e o relatório de auditoria 
estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE 97 211
   Caixa e equivalentes de caixa 96 208
   Outros créditos 1 3
NÃO CIRCULANTE 25.332 24.393
   Operações descontinuadas 25.225 24.294
   Impostos a recuperar 107 99
TOTAL DO ATIVO 25.429 24.604
PASSIVO 
NÃO CIRCULANTE 21.735 20.805
  Operações descontinuadas 21.735 20.805
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.694 3.799
   Capital social 13.152 13.152
   Capital social a integralizar (636) (636)
   Prejuízos acumulados (8.824) (8.718)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.429 24.604

2019 2018
Despesas operacionais (119) (105)
   Despesas administrativas (119) (105)
   Receitas financeiras 14 22
   Despesas financeiras (1) (1)
   Resultado financeiro líquido 13 21
Resultado antes da tributação (106) (84)
Prejuízo do exercício das operações continuadas (106) (84)
Operações descontinuadas
Lucro das operações descontinuadas - 240
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (106) 156
Prejuízo)/Lucro básico por ação – Em reais 0,000010 0,000010

Demonstração dos Resultados Abrangentes findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício (106) 156
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (106) 156
Total do resultado abrangente do exercício atribuído
CÇ  aos acionistas da Companhia
Das operações continuadas (106) (84)
Das operações descontinuadas - 240
Resultado abrangente do exercício (106) 156

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31/12/2019 
e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Capital social 
subscrito

Capital a 
integralizar

 Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 13.178 (648) (8.873) 3.657
Redução de capital - AGE 07/06/2018 (25) 12 - (13)
Lucro líquido do exercício - - 156 156
Saldos em 31/12/2018 13.153 (636) (8.717) 3.799
Prejuízo do exercício - - (106) (106)
Saldos em 31/12/2019 13.153 (636) (8.824) 3.694

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (106) 156
Ajustes ao resultado do exercício:
Provisão para perda recuperável - Impairment - (240)
Resultado ajustado do exercício (106) (84)
Redução / (aumento) de ativos e passivos
  Outros créditos 2 58
  Impostos a recuperar (8) (65)
Recursos utilizados nas atividades operacionais (112) (92)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Redução de capital social - (13)
Recursos provenientes das atividades de financiamento - (13)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (112) (105)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
  . No início do exercício 208 313
  . No final do exercício 96 208
Redução de caixa e equivalentes de caixa (112) (105)

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em R$, exceto quando indicado de outra forma)

Ferrara empreendimentos e participações s.a.
CNPJ: 18.475.650/0001-59

Demonstrações dos fluxos de caixa dos Exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Resultados Abrangentes findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

A Ferrara Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. foi 
constituída em 26/04/2013 e sua sede social está localizada na Av. Bartolomeu 
Mitre, 336, Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002. 

ATIVO 2019 2018
CIRCULANTE 194 353
   Caixa e equivalentes de caixa 191 348
   Impostos a recuperar 3 4
   Valores a receber - 1
NÃO CIRCULANTE 82.166 79.131
Impostos a recuperar 130 121
Operações descontinuadas 82.036 79.010
TOTAL DO ATIVO 82.360 79.484
PASSIVO 
CIRCULANTE - 1
   Impostos e contribuições a recolher - 1
NÃO CIRCULANTE 70.704 67.678
   Operações descontinuadas 70.689 67.663
   Partes relacionadas 15 15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Capital social 23.923 23.923
   Capital social a integralizar (359) (359)
   Prejuízos acumulados (11.908) (11.759)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82.360 79.484

2019 2018
Despesas operacionais
   Despesas administrativas (171) (115)

(171) (115)
   Receitas financeiras 23 32
   Despesas financeiras (1) (1)
Resultado financeiro líquido 22 31
Resultado operacional antes da tributação (149) (84)
Prejuízo de exercício das operações continuadas (149) (84)
Operações descontinuadas
   Lucro das operações descontinuadas - 778 
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (149) 694
(Prejuízo)/Lucro básico por ação - Reais (0,003975) 0,000019

2019 2018
(Prejuízo)/Lucro do exercício (149) 694
Resultado abrangente do exercício (149) 694
Total do resultado abrangente do exercício atribuído aos 
 acionistas da Companhia
Das operações continuadas (149) (84)
Das operações descontinuadas - 778

(149) 694

Capital social 
Subscrito

Capital a 
integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01/01/2018 23.923 (359) (12.453) 11.111
Lucro líquido do exercício - - 694 694
Saldos em 31/12/2018 23.923 (359) (11.759) 11.805
Prejuízo do exercício - - (149) (149)
Saldos em 31/12/2019 23.923 (359) (11.908) 11.656

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido findos em 31/12/2019 
e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício, incluindo operações 
descontinuadas (149) 694
Ajustes ao lucro (Prejuízo) do exercício:
  Reversão de provisão - (2)
  Operações descontinuadas – Impairment - (778)
Resultado ajustado do exercício (149) (86)
Redução (aumento) do ativo
. Operações descontinuadas e estoque - (3)
. Outros créditos 1 (1)
. Impostos a recuperar (8) (9)
Redução do passivo
. Impostos e contribuições a recolher (1) -
Recursos utilizados nas atividades operacionais (157) (99)
Redução do caixa e equivalentes de caixa (157) (99)
Variação do caixa e equivalentes de caixa
  No início do exercício 348 447
  No final do exercício 191 348

(157) (99)
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2019 
e 2018 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de 
companhia.

A DIRETORIA.
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em R$, exceto quando indicado de outra forma)

Klint EmprEEndimEntos E participaçõEs s.a.
CNPJ: 18.082.962/0001-00

Demonstrações dos fluxos de caixa dos Exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Resultados Abrangentes findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

A Klint Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no Rio de Janeiro, RJ. A Cia. foi constituída em 30/01/2013 e sua sede social está localizada na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Leblon, RJ/RJ, CEP 22431-002. As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 e o relatório de auditoria estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.
 A DIRETORIA. Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0 Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

2019 2018
ATIVO
CIRCULANTE 213 60
   Caixa e equivalentes de caixa 208 47
   Impostos e contribuições a compensar 1 13
   Adiantamento a fornecedores 4 -
TOTAL DO CIRCULANTE 21.140 14.949
   Impostos e contribuições a compensar 55 44
   Investimentos 21.805 17.905
TOTAL DO ATIVO 21.353 18.009
PASSIVO 
CIRCULANTE 1 1.012
   Impostos e contribuições a recolher 1 -
   Obrigação pela compra de cessão de créditos - 1.012
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
   Capital social 68.790 62.590
   Capital social a realizar - (2.550)
   Prejuízos acumulados (47.438) (43.043)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 21.353 18.009

2019 2018
Outras Receitas operacionais
   Reversão de provisão 25 -
Despesas operacionais
   Resultado de equivalência patrimonial (4.209) (6.954)
   Despesas administrativas (200) (177)
   Despesas tributárias (3) (7)
   Redução de valor recuperável de ativos - impairment - (2.120)

(4.387) (9.258)
Resultado financeiro (8) (11)
Prejuízo do exercício (4.395) (9.269)

2019 2018
Prejuízo do exercício (4.395) (9.269)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (4.395) (9.269)

Capital Social Prejuízos
Subscrito A Realizar Acumulados Total

Saldos em 01/01/2018 53.090 - (33.774) 19.316
Aumento de capital social 9.500 (9.500) - -
Integralização de capital - 6.950 - 6.950
Prejuízo do exercício - - (9.269) (9.269)
Saldos em 31/12/2018 62.590 (2.550) (43.043) 16.997
Aumento de capital social 6.200 - - 6.200
Integralização de capital - 2.550 - 1.300
Prejuízo do exercício - - (4.395) (4.395)
Saldos em 31/12/2019 68.790 - (47.438) 21.353

2019 2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (4.395) (9.269)
Ajustes ao prejuízo do exercício:
. Variações monetárias 14 47
. Redução ao valor recuperável de ativos - 2.120
. Resultado de equivalência patrimonial 4.209 6.954
Prejuízo do exercício ajustado (172) (148)
Redução (Aumento) do ativo e passivo
. Impostos e contribuições a compensar 1 21
. Impostos e contribuições a recolher 1 (1)
. Adiantamento a fornecedores (4) -
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (174) (128)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
. Aumento de capital na investida (7.389) (8.158)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (7.389) (8.158)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
. Pagamento pela compra de cessão de créditos (1.026) (922)
. Aumento de capital social 8.750 6.950
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento 7.724 6.028
AUM. /(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA 161 (2.258)
  . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 47 2.305
  . CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 208 47
AUM./(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL. DE CAIXA 161 (2.258)
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PF está lidando com um 
tucano muito esperto

As ações da Qualicorp chegaram a desvalorizar até 7% 
quando o mercado tomou conhecimento da prisão do seu 
fundador, José Seripieri Filho, o Júnior, pelo envolvim-
ento na operação da Polícia Federal que tem como foco a 
investigação de irregularidades com relação à campanha 
do ex-governador José Serra de 2014, na eleição para o 
Senado, por São Paulo. A queda foi interrompida após a 
companhia confirmar que a sede e outros locais da em-
presa foram alvos de mandados de busca e apreensão, mas 
a nova administração adotará as medidas necessárias e co-
laborará com as autoridades públicas competentes. Depois 
disso, as perdas foram reduzidas para 5%.

Tudo indica que os contumazes sofredores acionistas 
vão continuar a enfrentar problemas. Para os analistas do 
Credit Suisse, “ainda existe muita incerteza e que parece 
difícil mensurar qual o nível de envolvimento da Quali-
corp com este tópico”. Júnior já provocou perdas de 30% 
para os demais sócios e derrubou o valor de mercado da 
empresa de R$ 3,3 bilhões para R$ 1,35 bilhão ao fazer 
com a maior doçura possível a seguinte ameaça: como ele 
já não era mais o acionista controlador há algum tempo, 
passou a querer desenvolver projetos inovadores na área 
de saúde com muito potencial de ganho, porém fora da 
Qualicorp, mas se ele não acreditasse no enorme potencial 
da companhia e na valorização das ações, não aceitaria o 
pagamento de R$ 150 milhões se comprometendo a não 
abrir concorrência, nem vender suas ações pelo prazo de 
seis anos.

O engraçado é que o Conselho da Qualicorp, que apro-
vou o pagamento, não levou em consideração os artigos 
153 e a55 da Lei das Sociedades por Ações, que o admin-
istrador deve “empregar, no exercício de suas funções, o 
cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costu-
ma empregar na administração de seus próprios negócios” 
e, ainda, “servir com lealdade” à companhia. Ou seja, só 
por causa da vontade de Júnior criar uma concorrente, ele 
deveria ser punido e não ganhar dinheiro com isso. Ago-
ra que foi aberta a “temporada de caça aos tucanos”, e o 
sagaz Júnior deve ter outros problemas para resolver, fica 
a pergunta: o tucano Júnior é mais esperto que o tucano 
João Dória?

Via Varejo segue IRB e publica fake news
A Comissão de Valores Mobiliários instaurou processo 

administrativo para investigar a divulgação, pela Via Va-
rejo, de mensagens no Twitter que mostraram números 
fortes das vendas da varejista entre maio e junho. Essa di-
vulgação impulsionou os papéis da empresa negociados 
na B3, e a área de Relações com Investidores demorou 
cerca de três horas para agir e se retratou apagando o 
tweet. Entretanto, os números apagados  foram posterior-
mente republicados através de fato relevante, mostrando 
um significativo crescimento de três ou mesmo quatro 
dígitos em todas as categorias informadas.

A equipe de análise da Levante Ideias de Investimento 
chama atenção para um aspecto superinteressante: essa 
revelação não autorizada estranhamente aconteceu no dia 
do vencimento de opções. A CVM tem de ser dura. Tem 
de exigir da empresa o afastamento dos possíveis pontos 
fracos na área de Relações com Investidores. Aumentar 
as multas para os responsáveis e afastar do mercado por 
algum tempo aqueles que operaram no mercado de opções 
com informações privilegiadas.

Rio Bravo afasta liminar para reduzir aluguéis
O fundo Rio Bravo Renda Varejo conseguiu reverter 

decisão liminar para a redução dos preços de aluguéis 
das agências bancárias locadas pelo Santander. Em 10 
de julho, o fundo da Rio Bravo recebeu do banco uma 
notificação informando sobre 28 ações judiciais com o 
objetivo de reduzir os valores dos aluguéis dos imóveis 
diante da pandemia de coronavírus. A gestora infor-
mou que todos os processos judiciais tiveram as limin-
ares rejeitadas, o que não significa que as ações foram 
encerradas, pois a locatária ainda tem a possibilidade de 
recorrer das decisões.

“O status atual de rejeição de 100% das liminares cor-
robora a visão do fundo de que os valores não devem ser 
revistos, e o empenho do corpo jurídico para reverter as 
liminares, até o momento, traz conforto para os cotistas 
até que as matérias sejam julgadas em definitivo”, disse 
a Rio Bravo, em relatório extraordinário. A gestora alega 
que os imóveis foram adquiridos no formato de sale and 
lease back e, posteriormente, locados ao banco como ope-
rações imobiliárias de longo prazo, com contratos atípicos 
de locação. Todos os contratos foram celebrados por dez 
anos, vedada a revisão dos valores dos aluguéis durante 
esse período. “Condições comerciais, como valores dos 
aluguéis, reajuste por indexador ao longo do contrato e 
prazos de vigência são essenciais e imprescindíveis para 
definir a viabilidade da operação e inclusive prover mais 
segurança jurídica a todo o mercado imobiliário. Qualquer 
alteração em algum destes termos durante a vigência do 
contrato pode inviabilizar a operação e trazer prejuízos fi-
nanceiros para o fundo”, argumenta a gestora.

No documento, a Rio Bravo também afirma que as agên-
cias bancárias são caracterizadas como atividade essencial 
e, portanto, não houve qualquer paralisação mandatória 
pelas autoridades por conta da Covid-19. De acordo com 
a gestora, o deferimento das liminares poderia impactar de 
imediato 50% das receitas provenientes das agências do 
Santander. Como os aluguéis para o banco representam 
cerca de 55% da receita do FII, todas as ações poderiam 
refletir sobre 27% das receitas atuais do fundo.

Ação da Vivará em tendência de alta
A ação da Vivara está em tendência de alta, segundo 

relatório do Itaú BBA. A cotação ultrapassou a resistência 
inicial em R$ 22,80 e ganhou força, e os próximos objeti-
vos estão em R$ 25,65 e R$ 29,20.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e/ou jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instrumento, 
I – DECLARAM sua intenção de participar do controle societário indireto das instituições com as características abaixo 
especificadas: 
Denominação social: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Local da sede: Rio de Janeiro/RJ
Carteiras: Não aplicável
Capital Social: R$1.408.045.280,53
Denominação social: BANCO XP S.A.
Local da sede: Rio de Janeiro/RJ
Carteiras: Comercial e de Investimento
Capital Social: R$100.000.000,00
Composição societária: 
- controladores:

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de  

Participação no Banco  
XP

Banco XP XPICCTVM 02.332.886/0001-04 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de  

Participação na  
XPCCTVM

XPI CCTVM XP Controle 3 Participações S.A. 15.787.622/0001-89 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação na XP 
Controle 3 

Participações S.A.
XP Controle 3

 Participações S.A.
XP 

Investimentos 
S.A.

16.838.421.0001-26 100,00%

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação no 
Capital Total da XP 
Investimentos S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da XP 
Investimentos S.A.

XP I
nvestimentos

 S.A.

XP Controle 
Participações 

S.A.
09.163.677/0001-15 30,1177% 60,1153%

Sociedade Acionista CPF

Percentual de 
Participação no 

Capital Total da XP 
Controle 

Participações S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da 
XP Controle 

Participações S.A.
XP Controle 

Participações 
S.A.

Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol 025.998.037-48 22,5519% 49,9656%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Carlos Alberto 
Ferreira Filho 289.521.588-06 5,2380% 11,6053%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Bernardo Amaral 

Botelho 033.812.177-39 2,9820% 6,6069%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Gabriel Klas da Rocha 

Leal 087.110.827-55 5,2480% 11,6274%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Fabrício Cunha de 

Almeida 056.388.647-17 1,7193% 3,8093%

XP Controle 
Participações 

S.A.

Bruno Constantino 
Alexandres dos 

Santos
043.027.267-76 1,7193% 3,8093%

XP Controle 
Participações 

S.A.
Guilherme Sant’anna 

Monteiro da Silva 060.753.846-50 0,4956% 1,0981%

- Total - 39,954% 88,5219%
- outros acionistas/quotistas detentores de participação qualificada: 

Sociedade Acionista CNPJ
Percentual de 

Participação no 
Capital Total da XP 
Investimentos S.A.

Percentual de 
Participação no 

Capital Votante da XP 
Investimentos S.A.

XP 
Investimentos 

S.A.
Itaú Unibanco 

S.A. 60.701.190/0001-40 49,9000% 30,0597%

II – ESCLARECEM que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem 
ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no 
prazo de trinta dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. 
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Preencher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico – PE” com o número do processo mencionado abaixo
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado 
abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf 
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Processo nº 168554

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2019

Bernardo Amaral Botelho 
CPF 043.015.787-81

Guilherme Sant’anna Monteiro da Silva 
CPF 060.753.846-50

Bruno Constantino Alexandre dos Santos 
CPF 043.027.267-76

Produção da Vale aumenta, mas 
abaixo do esperado no 2º trimestre
Relatório de 
desempenho 
financeiro será 
divulgado no dia 29

A Vale produziu mais mi-
nério de ferro no segundo 
trimestre, mas os números 
ficaram abaixo das expectati-
vas do mercado. A minerado-
ra, que divulgou o relatório de 
produção referente ao 2º tri-
mestre de 2020 (2T20) na noi-
te de segunda-feira depois do 
fechamento do mercado, pro-
duziu 67,6 milhões de tonela-
das de minério de ferro entre 
abril e junho, alta de 5,5% na 
comparação anual e de 13,4% 
ante o primeiro trimestre. A 
estimativa de consenso no 
mercado era de 69 milhões de 
toneladas, segundo relatório 
do BTG Pactual. O relatório 
de desempenho financeiro da 
Vale será divulgado no dia 29 
de julho, após o fechamento 
dos mercados. 

“No 2T20, a produção nos 
negócios da Vale enfrentou 
alguns impactos devido à 

pandemia do Covid-19. Nas 
áreas operacionais com alto 
absenteísmo, no entanto, o 
absenteísmo médio caiu cer-
ca de um a dois terços frente 
ao pico, em abril”, destacou 
o relatório.

A mineradora reportou 
que os principais efeitos 
que pesaram na produção 
do 2T foram: impactos re-
lacionados ao Covid-19 de 
3,5 Mt; eventos não recor-
rentes, como manutenção 
de correias transportadoras 
de longa distância no S11D, 
com um impacto negativo 
de 2,1 Mt; a parada previs-
ta da mina de Fazendão em 
fevereiro, devido ao esgota-
mento da área de mineração 
licenciada, planejada para 
reiniciar as operações duran-
te o 3T20, com uma produ-
ção média mensal de 0,4 Mt 
no restante do ano.

Conforme a Reuters, a 
Vale confirmou que sua 
meta de produção de finos 
de minério de ferro neste 
ano ficará entre 310 milhões 
a 330 milhões de toneladas, 
mas disse que o cenário mais 
provável é que o resultado 
“fique na extremidade infe-
rior” da projeção.

O guidance da Vale para 
a produção de finos de mi-
nério de ferro em 2020 per-
manece inalterado em 310-
330 Mt, assumindo que a 
extremidade inferior do 
guidance é o cenário mais 
provável. A companhia dis-
se que apesar dos impactos 
do Covid-19 e dos desafios 
operacionais enfrentados 
no 2T20, o desempenho 
operacional melhorou no 
final do 2T20 com o fim da 
estação chuvosa, tendo a 
produção de junho atingido 
25,1 Mt, o que representa 
um run-rate trimestral de 
75 Mt (incluindo a retoma-
da de Timbopeba). Os mar-
cos para alcançar o guidan-
ce incluem: (a) 2 Incluindo 
compras de terceiros, run-
of-mine e feed para plantas 
de pelotização. 

O portfólio de produtos 
Vale alcançou teores de ferro 
de 63,5%, alumina de 1,4% 
e sílica de 4,0%. 5 produção 
próxima a 200 Mt em 2020 
no Sistema Norte, que inclui 
a produção na Serra Norte 
próxima ao 2S19, um sóli-
do desempenho no S11D e 
o reinício da Serra Leste; (b) 
melhorias operacionais no 

Complexo de Itabira, que foi 
impactado por manutenção 
no 1T20 e pelo Covid-19 no 
2T20; (c) a retomada do site 
de Fazendão no 3T20.

“Embora a Vale não tenha 
revisado para baixo seu gui-
dance de produção de minério 
de ferro de 310-330 Mt para 
2020, nós ainda acreditamos 
que está parecendo bem desa-
fiador atingi-lo”, escreveram 
analistas do Credit Suisse na 
segunda-feira à noite.

Nas análises deles, a em-
presa precisaria produzir cer-
ca de 91 milhões de toneladas 
por trimestre no restante des-
te ano para alcançar a meta, 
o que significaria um ritmo 
35% superior ao registrado 
no segundo trimestre, ou 21% 
acima do visto em junho.

Sobre o plano de retoma-
da operacional, a minerado-
ra revelou no relatório que 
ações para retomar os sites 
de Timbopeba, Fábrica, Var-
gem Grande e Brucutu es-
tão em implementação, em 
colaboração com a Agên-
cia Nacional de Mineração 
(ANM), o Ministério Públi-
co do Estado de Minas Ge-
rais (MPMG) e as empresas 
de auditoria externa. 

Programa de 
capital de giro 
para preservação 
de empresas 

O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) regulamen-
tou o Programa de Capital 
de Giro para Preservação de 
Empresas (CGPE) criado pela 
Medida Provisória nº 992, de 
16 de julho de 2020. A reunião 
extraordinária da CMN foi na 
segunda-feira, mas a notícia 
foi divulgada no site do Ban-
co Central nesta terça-feira. O 
programa visa a propiciar às 
microempresas e empresas de 
pequeno e médio porte melho-
res condições para a obtenção 
de crédito junto às instituições 
financeiras. 

Pela regulamentação 
aprovada pelo CMN, o cré-
dito concedido pelas institui-
ções credoras do CGPE será 
destinado exclusivamente ao 
capital de giro das empresas, 
tendo prazo mínimo de trinta 
e seis meses, bem como ca-
rência mínima de seis meses 
para o início da amortização 
da dívida. Pelo menos oiten-
ta por cento do Programa 
será direcionado a empresas 
menores, com receita bruta 
anual de até R$ 100 milhões. 

A Resolução 4.838 dispõe 
sobre operações de crédito 
contratadas no âmbito do Pro-
grama de Capital de Giro para 
Preservação de Empresas pe-
las instituições que especifica.

A regulamentação tam-
bém veda que o contrato 
da nova linha de crédito es-
tabeleça qualquer tipo de 
limitação à livre movimen-
tação dos recursos pelos de-
vedores; vinculando-os, por 
exemplo, ao pagamento de 
débitos anteriores contraídos 
perante a instituição credora.

Com potencial de R$ 120 
bilhões, espera-se que a nova 
linha de crédito alcance micro, 
pequenos e médios empresá-
rios, garantindo-se que esses 
agentes tenham recursos para 
fazer frente às suas obrigações 
de curto prazo, com condições 
mais favoráveis do que hoje en-
contram em mercado.

A regulamentação editada 
possibilita que os empréstimos 
a pessoas naturais e jurídicas 
garantidos pela alienação de 
bens móveis sejam admitidos 
para fins do atendimento do 
direcionamento dos depósitos 
de poupança, observados os 
limites definidos pela legisla-
ção, desde que atendam uma 
série de condições específi-
cas. Permanece inalterado, no 
entanto, o percentual mínimo 
dos referidos depósitos a ser 
obrigatoriamente destinado a 
operações de financiamento 
habitacional.

Assine o
Monitor 

Mercantil
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Demonstrações dos resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

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

A DIRETORIA
Contador: Maximiano Alves da Cunha Junior - CRC RJ 102.802/O-2

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 1.673 111.785
Disponibilidades 3 1.673 33.481
Outros creditos 4 - 77.904
Outros valores e bens 5 - 400
Não circulante 16.285.947 14.554.645
Investimento 6 16.285.947 14.554.645
Total do ativo 16.287.620 14.666.430
Passivo e Patrimônio líquido Nota 2019 2018
Circulante 228.895 15.293
Outras Obrigações 7 228.895 15.293
Patrimônio líquido 16.058.725 14.651.137
Capital Social 8.1 14.017.840 14.017.840
AFAC 900 900
Reserva Legal 8.2 136.151 33.436
Reservas de Lucros 8.3 1.903.834 598.961
Total do passivo e patrimônio líquido 16.287.620 14.666.430

Receitas da intermediação financeira Nota 2019 2018
Resultado de Operações com TVM - -
Resultado bruto da intermediação financeira - -
Outras receitas/despesas operacionais 2.152.613 694.014
Outras despesas administrativas 9 (10.033) (895)
Despesas tributárias 10 (13.159) (3.937)
Resultado de participação em controladas 6 1.851.916 606.805
Outras receitas (despesas) operacionais 11 323.889 92.041
Resultado antes da tributação sobre o lucro
  e participações no resultado 2.152.613 694.014
Imposto de renda 12 (69.107) (17.010)
Contribuição social 12 (29.198) (8.284)
Lucro líquido 2.054.308 668.720

Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2019 2018
Lucro líquido do exercício 2.054.308 668.720
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
Equivalência patrimonial 6 (1.851.916) (606.805)
Variação de ativos e passivos operacionais
Variação em outros créditos 77.903 (77.611)
Variação em outros valores e bens 400 (400)
Variação em outras obrigações 213.603 14.610
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 494.298 (1.486)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos 6 120.614 -
Pagamento pela aquisição de ativos permanentes - -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento 120.614 -
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital - 25.800
Dividendos pagos (646.720) -
Caixa líquido aplicado nas ativ. de financiamento (646.720) 25.800
Aumento/(red.) em caixa e equivalentes de caixa (31.808) 24.314
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 33.481 9.167
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3 1.673 33.481

Capital social Capital a Realizar AFAC Reserva Legal Reserva de Lucros Lucros ou prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 70.000 (24.900) - - - (36.323) 8.777
Lucro Líquido do Exercicio - - - - - 668.720 668.720
Reserva Legal - - - 33.436 (33.436) -
Reserva de Lucro - - - - 598.961 (598.961) -
Aumento de capital - - 900 - - - 900
Capital Integralizado 13.947.840 24.900 - - - - 13.972.740
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 14.017.840 - 900 33.436 598.961 - 14.651.137
Lucro Líquido do Exercicio - - - - - 2.054.308 2.054.308
Reserva Legal - - - 102.715 - (102.715) -
Reserva de Lucro - - - - 1.304.873 (1.304.873) -
Dividendos distribuidos - - - - - (646.720) (646.720)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 14.017.840 - 900 136.151 1.903.834 - 16.058.725

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/2019 
e 2018. 1. Contexto operacional. A B&T Participações S.A, (“Companhia”), é uma so-
ciedade anônima, de capital fechado, tem por objeto social a participação societária 
em instituições financeiras, com sede na cidade e Estado do RJ, na Rua do Mercado 
,11, 14º andar, Centro. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações contá-
beis. 2.1. Base de elaboração. As demonstrações contábeis da Companhia são de 
responsabilidades da Administração e foram preparadas de acordo com as diretrizes 
da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 
11.941/09. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Compa-
nhia com ata de reunião realizada pelos acionistas em 15/03/2020. 2.2. Descrição das 
principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações 
contábeis. a) Moeda funcional e de apresentação. As demonstrações contábeis são 
apresentadas em mil de reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. b) Caixa e equivalentes de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa 
são preparadas e apresentadas de acordo com CPC 03, sendo caixa e equivalentes de 
caixa os saldos de disponibilidades conversíveis ou com prazo original igual ou inferior a 
90 dias. c) Investimento. O investimento é avaliado pelo método de equivalência patri-
monial, segundo o qual a participação proporcional nos lucros ou prejuízos dessa Com-
panhia é reconhecida na demonstração do resultado. d) Outros ativos e passivos cir-
culantes. São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo 
os rendimentos e encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia 
e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de 
mercado ou de realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são clas-
sificados no ativo e passivo circulantes respectivamente. e) Provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social. A Companhia está sob o regime de tributação pelo lucro 
presumido. A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro 
tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$240.000. 
A provisão para Contribuição Social é constituída à alíquota de 9% do lucro tributável. 
f) Apuração do resultado. As receitas e despesas são registradas de acordo com o 

adquiriu 90% da participação societária na empresa B&T Corretora de Câmbio Ltda. 
A controlada B&T Corretora de Câmbio Ltda, tem por objeto social a intermediação em 
operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de acordo 
com as normais legais e regulamentares vigentes.
7. Outras obrigações 2019 2018
Fiscais e Previdenciárias - 14.893
Contas a Pagar - 400
Dividendos a Pagar 228.895 -

228.895 15.293
8. Patrimônio líquido. 8.1. Capital social. O Capital Social é de R$ 14.017.840, to-
talmente subscrito e integralizado, representados por 14.017.840 quotas com valor 
unitário de R$ 1,00 cada. 8.2. Reserva Legal. A reserva legal é calculada com base 
em 5% do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do 
capital social. No exercício de 2019, a Companhia constituiu reserva de lucro no valor 
R$ 136.151 (Em 2018 R$ 33.436). 8.3. Reserva de lucros. As reservas de lucros são as 
contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Companhia, para aten-
der a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por proposta dos órgãos da 
Administração. No exercício de 2019, a Companhia constituiu reserva de lucro no valor 
R$ 1.903.834 (Em 2018 R$ 598.961). 
9. Outras despesas administrativas 2019 2018
Despesas de Publicações 6.830 -
Despesas bancárias 1.738 (895)
Despesas Serviços Técnico Especializado 1.465 -

10.033 (895)
10. Despesas Tributárias 2019 2018
Contribuição ao Cofins (9.733) (2.750)
Contribuição PIS/PASEP (2.109) (596)
Outras (1.317) (591)

(13.159) (3.937)
11. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2019 2018
Juros de Capital Próprio 324.426 92.041
Outras Despesas Operacionais (537) -

323.889 92.041
12. Imposto de Renda e Contribuição Social

31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional IRPJ CSSL IRPJ CSSL
Aliquota aplicada sobre a Receita 32% 32% 32% 32%

Receitas Financeiras 324.426 324.426 91.651 91.651
Base de Cálculo 324.426 324.426 91.651 91.651
Aliquotas utilizadas para o cálculo 15% e 10% 9% 15% e 10% 9%

69.107 29.198 17.010 8.284
Imposto de Renda e Contribuição Social 69.107 29.198 17.010 8.284
13. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a presente data eventos que pudes-
sem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as opera-
ções da Companhia.

regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas 
na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente 
quando se correlacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento.
 3. Disponibilidades 2019 2018
Depósitos Bancários 1.673 33.481

1.673 33.481
4. Outros créditos 2019 2018
Juros sobre Capital Próprio a receber - 77.904

- 77.904
5. Outros Valores e Bens 2019 2018
Despesas Diversas - 400

- 400
6. Investimento. O saldo do investimento é composto conforme segue:
B&T Corretora de Câmbio / Informações relevantes 2019 2018
Capital total 90% 90%
Capital social 15.497.600 15.497.600
Total do ativo 60.348.005 53.920.258
Patrimônio líquido 18.095.497 16.171.827
Resultado do exercicio 2.456.480 3.209.475

Evolução dos investimentos
No inicio do exercício 14.554.645 -
Integralização de cotas - 13.947.840
Resultado de equivalência patrimonial 1.851.916 606.805
Dividendos Recebidos (120.614) -
No fim do exercício 16.285.947 14.554.645

Em agosto de 2018, a Companhia através da cessão de quotas dos seus acionistas 

B&T PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 14.344.269/0001-08

INSPIRA SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.362.006/0001-90

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (Em Milhares de Reais)

Srs. Acionistas: em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos disponíveis para quaisquer 
esclarecimentos que julguem necessários.

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

Rômulo Duarte - Diretor Financeiro

Ativo 2019 2018
  Caixa e equivalentes 1 1
  Imposto a recuperar  -  -
Ativo circulante 1 1
  Investimento 2.714 289
  Intangível 56.671 56.955
Ativo não circulante 59.385 57.244
Total do ativo 59.386 57.245

Passivo 2019 2018
  Fornecedores 1 1
  Impostos a recolher 3 -
  Obrigações com aquisições 13.421 -
Passivo circulante 13.426 1
  Partes relacionadas 773 11.735
  Obrigações com aquisições 5.073 29.722
Passivo não circulante 5.846 41.457
Total do passivo 19.272 41.458
Patrimônio líquido
  Capital social 11.377 6.789
  AFAC 18.791 -
  Reservas de capital 10.283 8.745
  Lucro/prejuízo acumulados (337) 252
Total do patrimônio líquido 40.115 15.787

Total do passivo e do patrimônio líquido 59.386 57.245

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Receita líquida de prestação serviços - -
Custo dos serviços prestados - -
Lucro bruto - -
  Despesas administrativas e gerais (2.381) (470)
  Resultado de equivatência 3.691 1.399
Resultado operacional 1.310 929
Resultado financeiro
  Receita financeira 93 -
  Despesa financeira (1.993) -
Resultado antes do imposto de renda
  e contribuição social (589) 929
Imposto de renda e contribuição social - -
Resultado do exercício (589) 929

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

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Resultado do exercício (589) 929
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (589) 929

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

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (589) 929
  Depreciação e amortização 2.257 454
  Resultado de equivalência patrimonial (3.691) (1.399)
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
  Impostos e contribuições a recuperar - -
  Fornecedores - 1
  Impostos e contribuições a recolher 3
  Outras obrigações - 34.461
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (2.020) 34.446
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de investimentos, imobilizados e intangíveis (707) (58.256)
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento (707) (58.256)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Obrigações com acionistas vendedores (9.697) -
  Empréstimos com partes relacionadas (12.493) 8.277
  AFAC (18.791) -
  Integralização de capital 6.126 15.533
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento 2.727 23.810
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa - -
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1.000
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 1
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa - -

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

Capital
Reserva 

de Capital AFAC
Prejuízos 

acumulados
Total do Patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 (não auditado) 1 - - (676) (675)
  Resultado do exercício - - - 929 (929)
  Aumento de capital social 6.788 8.745 - - (15.533)
  AFAC - - - - -
Saldo em 31 de dezembro de 2018 6.789 8.745 - (252) 15.787
  Resultado do exercício - - - (589) (589)
  Aumento de capital social 4.588 1.538 - - 6.126
  AFAC - - 18.791 - 18.791
Saldo em 31 de dezembro de 2019 11.377 10.283 18.791 (337) 40.115

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gizele Martins Ramos - Contador

CRC MG - 066.291/O-6

Balanços Patrimoniais (Em milhares de reais - R$) Demonstrações do Resultado (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Laercio Tomé
CPF 067.946.028-49 - Presidente

CONFIRP CONSULTORIA CONTABIL LTDA - CRC 2SP014230/O-3

2019 2018
Ativo/circulante 17.450 19.534
Caixa e equivalentes de caixa 1.658 2.568
Contas a receber 8.640 10.334
Estoques 1.306 1.205
Impostos a recuperar 2.498 2.458
Adiantamento a fornecedor 2.150 2.288
Despesas antecipadas 393 23
Demais contas a receber 805 659
Não circulante 54.114 36.796
Depósitos judiciais e cauções 428 422
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.771 2.771
Partes relacionadas 26.093 5.229
Imobilizado 24.822 28.373
Total do ativo 71.564 56.329

2019 2018
Passivo e patrimônio líquido/circulante 68.421 48.210
Empréstimos e financiamentos 4.907 5.446
Fornecedores 7.068 7.470
Imposto a recolher 24.963 21.927
Imposto parcelado 323 3.253
Adiantamento a clientes 106 81
Salários e encargos sociais 9.428 7.188
Provisão para férias 842 1.668
Outras contas a pagar 47 19
Partes relacionadas 20.737 1.159
Não circulante 1.347 1.606
Empréstimos e financiamentos - 259
Provisão para riscos trabalhistas e tributários 1.347 1.347
Patrimônio líquido 1.796 6.513
Capital social 20.000 20.000
Reserva de lucros - legal - -
Prejuízos acumulados (18.204) (13.487)
Total do passivo e patrimônio líquido 71.564 56.329

2019 2018
Receita líquida de serviços 31.731 40.104
Custo dos serviços prestados (32.054) (46.620)
Prejuizo/lucro bruto (323) (6.515)
(Despesas)/receitas operacionais
Gerais e administrativas (3.461) (2.634)
Outras receitas/(despesas) operacionais 118 45
Resultado antes do resultado financeiro (3.666) (9.105)
Receitas financeiras 847 108
Despesas financeiras (1.593) (395)
Variação cambial líquida (305) (341)
Resultado financeiro líquido (1.051) (628)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição  social (4.717) (9.733)
Imposto de renda e contribuição social correntes - -
Imposto de renda e contribuição social diferidos - -
Prejuízo/lucro líquido do exercício (4.717) (9.733)

Ca-
pital 

Social

Reserva de lucros Lucros 
Acumu-

lados
Reserva 

Legal
Prejuizos 

Acumulados Total
Saldos em 31/12/2016 20.000 2.514 8.524 - 31.038
Prejuízo líquido do exercício - (2.514) 2.514 (14.793) (14.793)
Constituição da reserva de lucros - - (14.793) 14.793 -
Saldos em 31/12/2017 20.000 - (3.755) - 16.245
Prejuizo líquido do exercício - - - (9.733) (9.733)
Constituição da reserva de lucros - - (4.717) 9.733 -
Saldos em 31/12/2018 20.000 - (8.472) - 6.513
Prejuízo líquido do exercício - - - (4.717) (4.717)
Constituição da reserva de lucros - - - 4.717 -
Saldos em 31/12/2019 20.000 - (8.472) - 1.796

Pandemia não impede bom resultado operacional da Petrobras
Queda acentuada no 

valor do brent, forte di-
minuição de demanda e 
excedente de produtos no 
mercado foram os moti-
vos apresentados pela Pe-
trobras para justificar seu 
bom desempenho opera-
cional no segundo trimes-
tre deste ano, diante de 

uma crise sem preceden-
tes na indústria.

Mesmo nesse contex-
to desafiador, a companhia 
ressalta que apresentou um 
sólido desempenho opera-
cional no período, tendo re-
agido rapidamente aos desa-
fios impostos pela pandemia 
e a recessão global. A pro-

dução média de óleo e gás 
natural foi de 2,802 milhões 
de barris de óleo equivalente 
por dia (boed), 6,4% maior 
do que a registrada no mes-
mo período no ano passado 
e ficou apenas 3,7% abaixo 
em comparação ao primeiro 
período deste ano.

No mês de abril, iniciati-

vas integradas de logística 
e marketing permitiram o 
crescimento das exporta-
ções, o que compensou a 
redução da demanda do-
méstica por combustíveis. 
Com essas iniciativas, a 
Petrobras alcançou recorde 
de exportação de petróleo, 
atingindo a marca de 1 mi-

lhão de barris por dia.
No refino, a produção 

foi significativamente im-
pactada pela redução da 
demanda, principalmente 
em abril, quando fator de 
utilização (FUT) chegou a 
59%. A recuperação gra-
dual do consumo interno e 
a exportação de bunker e 

óleo combustível permiti-
ram que o FUT do refino 
retornasse aos patamares 
anteriores à pandemia, al-
cançando 74% e 78%, nos 
meses de maio e junho, 
respectivamente. A expor-
tação de derivados também 
subiu 22% em relação ao 
trimestre anterior. 
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