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Novo imposto
eleva tributação
em R$ 64 bilhões
Rabello de Castro:
‘Governo quer
encobrir erro crasso
na reforma da
previdência’

A estimativa do faturamento dos
setores da economia brasileira e as
diferentes regras estabelecidas pelo
texto do projeto do Governo Bolsonaro que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) levam a
uma projeção de aumento da ordem
de R$ 64 bilhões na arrecadação. O
cálculo é do economista Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do
BNDES.
A CBS funde PIS/Pasep com Cofins, numa alíquota geral de 12%. A
a receita deve ser 21% superior ao
total arrecadado pelas duas contribuições em 2019 (R$ 303 bilhões).

“Por isso, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, promete rever o fim
da desoneração da folha salarial,
uma vez tendo garantida arrecadação adicional e na condição de o
Congresso primeiro aprovar o PL
3887. O governo está quebrado e
precisa fazer uma parte da sociedade pagar a conta”, destacou Rabello
em artigo.
De acordo com o economista, o
governo tenta arrecadar mais para
cobrir outro erro “crasso, ainda
escondido, na ‘reforma’ previdenciária, cujo déficit do INSS só aumentará e jamais dará a economia
fiscal alardeada por Paulo Guedes.
Como reforçar a receita previdenciária para esconder o erro? Só com
mais receitas da CBS e, quem sabe
depois, nova CPMF”.
Rabello de Castro provoca, afirmando que o ministro Paulo Guedes copia o colega Joaquim Levy,
que chegou a preparar projeto semelhante quando estava na Fazenda. A ex-presidente Dilma Rousseff, na época, falava de fazer a

Economista diz que o próximo passo será volta da CPMF
reforma tributária fatiada.
“Não é a reforma que a sociedade deseja; longe disso. Mas é uma
arrumação sagaz para arrecadar
mais. Depois virá a CPMF. Mais
carga tributária. O governo quer

recursos para financiar o Renda
Brasil e, assim, reeleger Jair Bolsonaro. Nada mais parecido e inspirado na atuação lulopetista do
passado”, analisa o ex-presidente
do BNDES.

Itália pede prisão de executivos da
Eni e Shell por fraude na Nigéria

Os negócios da Shell e da italiana Eni na Nigéria foram parar na
mira da justiça italiana. Fabio De
Pasquale, um dos principais promotores anticorrupção da Itália, pediu que o diretor executivo da Eni,
Claudio Descalzi, seja condenado a
oito anos de prisão. Ele também pediu ao tribunal uma sentença de sete
anos e quatro meses para Malcolm
Brinded, que dirigia a divisão de
exploração e produção da Shell em
2011, além da condenação de outros
ex-executivos das companhias, ambas privadas.
Os promotores italianos acusaram as duas empresas de petróleo
e seus executivos de pagar subornos e propinas para garantir parte
de um campo petrolífero estimado
em bilhões de barris de petróleo
em um acordo de 2011 no valor de
US$ 1,3 bilhão.
De Pasquale exortou o tribunal
de Milão a apreender US$ 1,09
bilhão dos réus, que também in-

cluem empresários nigerianos. As
empresas e seus executivos negaram que soubessem que a maior
parte do dinheiro pago para garantir uma participação na licença do
OPL 245 seria mais tarde usada
para corrupção, pagando intermediários e políticos nigerianos.
A licença foi originalmente concedida pelo governo nigeriano em 1998
à Malabu Oil and Gas, que mais tarde
foi controlada pelo ministro do Petróleo do país na época, Dan Etete. Ele,
de acordo com a denúncia, recebeu
uma propina da quantia depositada
pela Shell e pela Eni em uma conta de
custódia controlada pelo governo nigeriano para garantir um interesse no
campo petrolífero.
A Eni disse em comunicado que
os pedidos do promotor eram “completamente infundados”. A Shell
afirmou não ver base para condenar
a empresa ou qualquer um de seus
funcionários. O veredito do tribunal
é esperado para este ano.

outros órgãos somaram R$ 1,991
bilhão, uma queda de 39,41% em
relação a maio de 2019.
De janeiro a junho deste ano,
a arrecadação total chegou a R$
665,966 bilhões, com queda real
de 14,71%, em comparação com
o primeiro semestre do ano passado, quando foramm arrecadados
R$ 757,595 bilhões. Foi o quarto
mês consecutivo de queda nominal
(valores absolutos) de receitas e o
quinto mês seguido de queda real
(descontada a inflação). Nos últimos três meses, de abril a junho, a
queda na arrecadação ficou próxima de 30% em cada período.

Ao garantir ao menos 70% para
pagamento dos salários dos profissionais da educação, o novo Fundeb – aprovado pela Câmara na
terça-feira vai permitir que estados
e municípios cumpram com a lei
que regulamenta o piso salarial dos
professores. O Fundo Nacional de
Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica ainda precisa ser
aprovado pelo Senado. A votação
deve ocorrer na semana que vem.
“É o reconhecimento que educação se faz com professores”, afirmou o diretor técnico do Dieese,
Fausto Augusto Junior. Em entrevista ao Jornal Brasil Atual nesta
quinta-feira, ele lembrou que os
professores recebem os menores
salários entre as profissões com ensino superior.
Pela Lei 11.738/2008, que estabelece o piso do magistério, em
2020, nenhum professor do país
pode receber remuneração inferior
R$ 2.886,24, para jornada de quarenta horas semanais. No entanto,
alguns estados e a maioria dos municípios não respeitam a legislação.
Além da falta de recursos, a inexistência de punição também inibe o
seu cumprimento.
Outro fator que deve contribuir
para a melhoria na qualidade da
educação nos próximos anos, segundo Fausto, vai ser a inclusão na
Constituição Federal do instrumento conhecido como Custo Aluno
Qualidade (CAQ). Ou seja, graças
a esse instrumento, previsto no Plano Nacional de Educação (PNE), o
valor mínimo investido por aluno
deve subir, ano a ano, até 2026, dos
atuais R$ 3.700 para R$ 5.700.

NOVOS TEMPOS
Conheça o Rio de
Janeiro a pé – de
forma virtual
Bayard
Boiteux,
página 3
Descalzi, CEO da italiana Eni
“Eni e Shell pagaram um preço razoável pela licença diretamente ao governo nigeriano,
conforme acordado contratualmente e por meios transparentes
e lineares. Além disso, Eni não
sabia nem deveria estar ciente
do possível destino do dinheiro

pago posteriormente pelo governo nigeriano à Malabu. Além
disso, o pagamento foi realizado
após uma investigação realizada
pela Serious Organised Crime
Agency (SOCA) do Reino Unido”, disse a empresa italiana em
nota.

Arrecadação cai mesmo sem levar em conta adiamentos

A arrecadação de receitas federais registrou queda real (descontada a inflação) de 29,59% em
junho, totalizando R$ 86,2 bilhões,
segundo informou a Receita Federal. A comparação é com o mesmo
mês de 2019, quando a arrecadação
foi de R$ 119,9 bilhões. É o menor
resultado para o mês desde 2004,
quando foram arrecadados R$ 78,6
bilhões.
As receitas administradas pela
Receita Federal, como impostos e
contribuições federais, chegaram a
R$ 84,2 bilhões no mês passado, resultando em queda real de 27,81%.
Já as receitas administradas por

Novo Fundeb
viabiliza piso
nacional dos
professores

De acordo com a Receita Federal, a queda na arrecadação federal
se deu principalmente por causa do
adiamento no pagamento de impostos, que está entre as medidas
adotadas pelo governo para aliviar os efeitos da pandemia do novo
coronavírus.
Os diferimentos (adiamento) de
impostos somaram, aproximadamente, R$ 81,3 bilhões no total,
incluindo o montante R$ 20,4 bilhões apenas em junho. Além disso,
foram concedidas compensações
tributárias que somaram R$ 6,8
bilhões no mês passado. Também
houve uma redução, no mesmo

período, de R$ 2,35 bilhões, com
desconto no Imposto sobre Operações Financeiras que incide sobre
operações de crédito (IOF Crédito),
que teve sua alíquota zerada, fazendo o governo deixar de arrecadar o
valor.
“Nós teríamos uma arrecadação
estimada, para o mês de junho, de
R$ 113,84 bilhões, não fossem esses fatores não recorrentes”, explicou Claudemir Malaquias, chefe
do Centro de Estudos Tributários
e Aduaneiros da Receita Federal.
Mesmo assim, a arrecadação seria
R$ 6 bilhões (nominais) inferior à
de junho de 2019.

COTAÇÕES

Dólar Comercial

R$ 5,2124

Dólar Turismo

R$ 5,3600

Euro

R$ 6,0459
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

0,28% (maio)
0,80% (abril)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7441

Ouro (gr)

R$ 305,00

Selic
Hot Money

2,25%
0,82% a.m.
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Opinião

Sobre o que fizemos e estão fazendo!
Sim, ajudamos a construir
uma empresa pujante, que
nasceu de um sonho aparentemente impossível, em
meio a tantas negativas, por
não termos cultura alguma
em petróleo.
Partimos do Marco Zero
sem quase nada nas mãos,
mas com a disposição dos
que desbravam novos territórios. E seguimos insistindo
e acreditando na inteligência
brasileira, na vontade tupiniquim, enfim, na nossa capacidade de realizar e de quebrar tabus.
E do primeiro mapa, do
primeiro poço, do primeiro levantamento sísmico, do
primeiro tanque, da primeira
estação de produção, da primeira e tão rudimentar unidade de destilação e refino,
fomos construindo massa crítica, musculatura empresarial
e conquistando credibilidade.
Navegando sim em mar revolto e alçando voos mesmo com
céu tempestuoso.
Na primeira etapa dessa
longa trajetória, a missão
era aprender e fazer, mesmo
com tão parcos recursos. E
aprendemos muito e muito
fizemos, até alcançarmos o
primeiro óleo, que se mostrou caprichosamente com

volume pouco significativo.
E continuamos persistindo, buscando, estudando,
até chegarmos ao primeiro
campo, o tão desejado campo que viabilizou a primeira
produção comercial. Candeias!
E o primeiro paradigma
foi quebrado: existia sim
petróleo no território brasileiro!
Mas a tarefa era árdua e o
caminho era longo. E precisávamos fazer mais, muito
mais. Naquele tempo, todo
tipo de combustível consumido no país era importado,
e a dependência era completa. Não produzíamos querosene, gasolina, óleo diesel,
não produzíamos nada. Nem
gás, nem lubrificantes para
as nossas máquinas. Tudo
vinha de fora!
E seguimos na dura labuta
diária de construir um Brasil
grande, um Brasil melhor,
com autonomia energética,
colocando fim à dependência relacionada aos combustíveis fósseis.
Depois de fazermos mais
explorações nas bacias terrestres e depois de beijarmos
as águas da Baía de Todos
os Santos, com boas descobertas, adentramos o mar

sergipano e alcançamos o
primeiro sucesso em águas
marinhas. Estava descoberto
Guaricema! E as portas do
Atlântico Sul se abriam para
nós.

sonhada
autossuficiência
em petróleo. E toda a nação
brasileira celebrou esse momento tão especial. A Petróleo Brasileiro S/A era orgulho de uma nação, com sua
missão bem cumprida: “Do
poço ao posto!”
E, consciente do seu papel, a Petrobras foi mais
além. Atuando com elevada
competência técnica e ousadia, ela chegou ao Pré-Sal,
entregando ao Brasil a maior
descoberta de petróleo do
planeta realizada na primeira
década do século 21.
Sim, toda essa conquista
não foi conseguida por máquinas ou cifras. Ela foi alcançada por pessoas, na sua
grande maioria brasileiros,
que se doaram de corpo e
alma, na concepção e implementação dos projetos de
exploração, produção, transporte, refino e distribuição.
Sim, foi desafiador e exigiu muita disciplina e comprometimento de um corpo
técnico e gerencial que se
empenhou para construir
uma grande obra, uma grande empresa, com identidade
nacional e com orgulho da
sua brasilidade.
Sim, foi essa a Petrobras
que ajudamos a construir. E

Uma
homenagem aos
profissionais
que ajudaram
a construir a
maior empresa
brasileira
Mas queríamos ir mais
longe. Chegamos, então, na
Bacia de Campos, após sucessos na Amazônia, no Espírito Santo, em Alagoas e no
mar do Rio Grande do Norte
e Ceará. Em paralelo, construímos o nosso Centro de
Pesquisa (Cenpes), que nos
deu autonomia científica, e
consolidamos as atividades
de refino e distribuição em
todo o território nacional.
E com as magníficas descobertas feitas na Bacia de
Campos, alcançamos a tão

Democracia, ética e eleições

O Brasil vive um momento de grande turbulência política, com manifestações permanentes a favor
ou contra o atual governo.
Pelas pesquisas recentes, a
popularidade do atual mandatário está despencando,
em razão das suas ações
equivocadas, pela falta de
uma política pública eficiente e eficaz em relação
sobretudo à educação, à
saúde, à economia, à diplomacia e ao meio ambiente,
para citar apenas cinco delas. As mais importantes,
diga-se de passagem.
E, como se não bastasse
a performance governamental ser muito aquém do
desejado pela população
brasileira, que queria ver
o combate a corrupção ser
de fato uma bandeira a ser
erguida, o país encontra-se
mergulhado em uma pandemia e às vésperas das eleições municipais, já adiadas
em razão da Covid-19, nas
quais serão escolhidos, pelo
voto, os prefeitos e vereadores, que assumirão seus
mandatos em janeiro de
2021 e que, durante os próximos quatro anos, estarão,
ou deverão estar, produzindo ações em benefícios das
cidades e dos seus cidadãos.
A democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis
participam igualmente, por
meio dos representantes
eleitos, na proposta, no desenvolvimento e na criação
de leis, exercendo o poder da governação, através

do sufrágio universal. A
democracia, parafraseando o presidente Abraham
Lincoln, “é o governo do
povo, pelo povo e para o
povo”. Ela abrange as condições sociais, econômicas
e culturais que permitem
o exercício livre e igual da
autodeterminação política.
A igualdade, a liberdade e
o Estado de Direito, tão atacado no país ultimamente,
foram identificadas como
características importantes
desde os tempos antigos.
Esses princípios são
refletidos quando todos
os cidadãos elegíveis são
iguais perante a lei e têm
igual acesso aos processos
legislativos. Ninguém está
acima da Carta Magna. Em
uma democracia representativa, caso do Brasil, cada
voto tem o mesmo peso. O
cientista Albert Einstein já
dizia que seu ideal político
é a democracia, “para que
todo homem seja respeitado
como indivíduo e nenhum
venerado.” De fato, a democracia é o melhor dos
regimes, pois existe liberdade. Só que essa liberdade
deve vir acompanhada de
responsabilidade e de ética
política.
E a ética política nada
mais é do que a prática de
fazer julgamentos morais
sobre ação política e agentes políticos. Abrange duas
áreas. A primeira é a ética
do processo, que lida com
funcionários públicos e os
métodos que eles usam.
A segunda área, a ética da

política, diz respeito a julgamentos sobre políticas e
leis. A ética pode ser definida, assim, como a parte
da filosofia que aborda os
fundamentos da moral, sendo o estudo dos valores que
regem a conduta humana
subjetiva e social. É o parâmetro que se tem para julgar
as ações que beneficiam ou
prejudicam a vida humana
no mundo e na sociedade.

dos tipos de políticos, aqueles que consideravam a política como ocupação onde
o objetivo é realizar o bem
comum e o de Maquiavel,
que considera a política
uma arte de conquistar e
manter estável o poder, fazendo de tudo para que isso
ocorra.
Diante desse cenário
cada vez mais tenebroso, só
resta aos cidadãos escolher
bem os políticos, nos fazer
presentes na política e cobrar ética daqueles que governam o Estado brasileiro,
seja no nível municipal, seja
no estadual, seja no federal.
Política e ética deveriam
andar de mãos dadas e deveria ser também a meta de
todos os que operam, sem
interesses pessoais, no ramo
da política. Lembrando
Umberto Eco, “a dimensão
ética começa quando entra
em cena o outro”.
O mais vergonhoso com
a política brasileira e tão
escrachadamente corrupta,
é a cara de pau, o cinismo
e a desfaçatez com que os
nossos representantes se
dirigem, se defendem ou falam conosco, seus eleitores.
Chega a dar asco, nojo. Vergonhoso e imoral.
Alguns respeitados filósofos já caracterizaram os
políticos como pessoas que
se envolvem com atos satânicos, como Max Weber,
que dizia que se um sujeito
se envolve com a política,
ele não tem nada a perder,
pois sua alma já estaria
completamente perdida e/

Cargos políticos
são vistos não
mais como forma
de ajudar ao
país, mas uma
profissão
O Brasil vem passando por
uma série de escândalos na
política, e a Operação Lava
Jato e o esquema de “rachadinhas”, na Alerj, são exemplos, o que nos faz questionar
a ética de nossos governantes. Alguns cientistas políticos acreditam que a falta de
ética na política se deve ao
desinteresse da população
pela política, facilitando,
dessa forma, a corrupção de
muitos políticos, e a maneira como os cargos políticos
são vistos pelos mesmos, não
mais como uma maneira de
ajudar ao país, mas sim uma
profissão.
Aristóteles e Platão diziam existir basicamente

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

devemos nos orgulhar disso,
por cada tijolo colocado, por
cada parafuso apertado, por
cada linha sísmica levantada,
processada e interpretada,
por cada locação apresentada, por cada poço perfurado
e avaliado, por cada fragmento de rocha analisado,
por cada datação feita, por
cada modelo geológico elaborado, por cada projeto de
desenvolvimento da produção concebido e implementado, por cada sistema de
coleta e processamento de
fluidos, por cada sistema de
escoamento e transporte, por
cada torre de destilação, por
cada rede de distribuição.
Sim, aprendemos a fazer
bem feito e adquirimos credibilidade em um ambiente
tecnológico e de negócios
muito exigente.
Tudo isso fizemos com
esmero e senso profissional.
E por tudo isso devemos nos
orgulhar sempre.
Mas, agora, outros trabalham para minimizarem o
gigante que ajudamos construir, para reduzirem ou restringirem a Petrobras à atividade de E&P, unicamente
ligadas ao Pré-Sal. Agem
para se desfazerem do refino
e da distribuição, com a ale-

ou vendida. Outros filósofos, como Aristóteles, Platão e Santo Tomas de Aquino, filósofo o qual adaptou
os pensamentos dos dois
primeiros ao cristianismo,
já acreditavam nesse conceito de ética e política,
onde a ética é o horizonte
da política e vice-versa.
Os partidos políticos
surgiram como produto da
ação de pessoas nas arenas
decisórias e nas eleitorais,
portanto, se deve avaliar o
sistema partidário brasileiro tanto em sua eficácia em
manter a governabilidade
democrática, como em sua
capacidade de estruturar a
competição eleitoral.
No Brasil, o grande número de partidos, alguns
nanicos, é um entrave ao
desenvolvimento do país.
Talvez se tivéssemos menos
partidos e eles fossem mais
robustos, o regime parlamentarista poderia ser uma
opção ao país.
Pensa-se, fala-se em reforma política para, senão solucionar, ao menos apaziguar
os problemas e os permanentes escândalos políticos
que explodem dia após dia
no país e, principalmente,
que venha fortalecer o caráter republicano do sistema
político-eleitoral do Brasil.
O brasileiro, de um modo
geral, não acredita em seus
políticos, e nem poderia. Eles
são, em grande quantidade,
um retrato da imoralidade, da
falta de ética e da corrupção
reinante.
Por isso, e como estamos
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gação de que não é um bom
negócio manter a Petrobras
integrada “do poço ao posto”.
Sim, é muito fácil destruir
um castelo que levou décadas para ser construído.
Sim, é muito fácil acabar com uma cultura que
despendeu muita energia e
esforço intelectual para ser
materializada.
Sim, é muito fácil macular
a boa imagem de uma empresa, que por décadas alavancou a indústria nacional,
com discursos falaciosos
ou se aproveitando de erros
conjunturais ou ingerências
políticas nefastas.
Sim, é possível matar a
galinha dos ovos de ouro por
ganância ou por desamor a
uma nação!
Que bom que não estamos
tomando parte desse processo destrutivo da Petrobras
que fizemos grande!
Uma homenagem aos
profissionais que ajudaram
a construir a maior empresa
brasileira, orgulho de uma
nação.

q João de Deus
Souto Filho
Geólogo de petróleo, exfuncionário da Petrobras.

muito próximos das eleições municipais, devemos
analisar bem os candidatos,
assistir aos horários políticos e observar e perceber o
que cada um dos candidatos
já fez pela nossa cidade, estado ou pelo país ou tentar
entender os que se lançam
nessa arena pela primeira
vez e o que demonstram
querer fazer em prol da sociedade.
A política, a mais nobre
das ocupações humanas, é
o empenho na realização do
bem comum, do bem da coletividade ao qual se aplica
como a um propósito final,
é a concepção de Platão
e de Aristóteles. Deve ser
feita, consequentemente,
com devoção, honestidade
e honradez.
Eleição direta é um princípio da democracia. Estamos a poucos meses de
exercer o direito de votar
em quem julgamos estar
apto a nos representar. Para
que possamos, com esse direito, mudar o Brasil, faz-se
mister votar com consciência e sabedores de que, com
os nossos votos, somos capazes de promover grandes
e necessárias transformações na vida nacional. Sigamos, pois, os ensinamentos
do poeta Carlos Drummond
de Andrade, “uma eleição é
feita para corrigir o erro da
eleição anterior, mesmo que
o agrave”.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

www.monitormercantil.com.br

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Correio eletrônico
Administração/Redação/Comercial
Redação:
Avenida São Gabriel, 149/902
redacao@monitormercantil.com.br
Itaim - CEP 01435-001
Negócios e Empresas
Telefones: (11) 3165-6192
empresas@monitormercantil.com.br
(11) 3165-6233 / 3165-6252
Monitor Financeiro:
Fax: (11) 3168-6817
monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Correio eletrônico: monitor.interpress@
hipernetelecom.com.br
Pautas:
pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:
Brasília
cartas@monitormercantil.com.br
Armazém de Comunicação
Publicidade:
SCS – Ed. Denasa S/1301
Tel/Fax: 61-33213440
publicidade@monitor.inf.br
CEP: 70398-900
Gráfica:
e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br
grafica@monitormercantil.com.br

CONSELHO EDITORIAL
Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães
(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos
(em memória)

Filiado à

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br
Assinatura trimestral ...............................................................R$ 99,00
Assinatura semestral ...............................................................R$ 198,00
Assinatura anual ......................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ)..............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)............................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Monitor Mercantil n Sexta-feira, 24 de julho de 2020

Conjuntura

3

Governo demora a decidir
sobre vacina contra coronavírus
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Oyá-delivery de drinks
Renar Cabrero e Paula Matos acabam de lançar um
projeto superinovador. Estão elaborando drinks com
e sem álcool para entrega na casa dos clientes. Supercriativos, com frutas e preparados na hora, têm inspiração na cultura e culinária africana, com uma pegada
de muita brasilidade. No @OYA_drinks é possível ter
acesso a todas as opções de bebidas.

Isabelita dos Patins
Personagem conhecida do Rio de Janeiro e do
Brasil, Isabelita acaba de lançar máscaras com sua
logo, que, além de lindíssimas, são superconfortáveis. Com preço de dez reais cada, são uma forma
de ajudar a Embaixadora do Rio e da solidariedade
durante a pandemia.

Proibição das praias
Embora estejam proibidas, o fim de semana foi
mais uma vez de falta de fiscalização. A da Barra,
com estacionamento lotado, tinha grande número de
pessoas nas areias e andando no calçadão sem máscara. A única que mereceu atenção especial foi a da
Urca, onde um contingente de policiais orientava os
possíveis banhistas.

Universidade Santa Úrsula
Uma das mais conceituadas instituições de ensino
do Rio, a Santa Úrsula, cujo reitor é o experiente
professor Paulo Alonso, tem conseguido cumprir o
calendário escolar, com inovações na modalidade
EAD, que foram colocadas em prática rapidamente.
Fora que continua desenvolvendo projetos na área
social, como o recente convênio assinado com o
Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá
para promover cursos de extensão gratuitos na área
de saúde e palestras sobre carreiras.

Conheça o Rio a pé
Nesta sexta, o projeto Conheça o Rio a pé voltará a
ser ofertado com um tour mensal, de forma virtual, no
Google Meets. Com coordenação de Gustavo Delesderrier e Viviane Fernandes, as visitas são conduzidas
pela professora de História e guia de turismo Priscila
Monteiro. Cada tour estará aberto para 40 pessoas, e
recomenda-se inscrição consciente, ou seja, participar
de um tour apenas, em 2020, para possibilitar a outras
pessoas a experiência. Uma iniciativa da Associação
dos Embaixadores de Turismo do RJ, com o apoio da
Fundação Cesgranrio.

Cetur da CNC
O Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, presidido por Alexandre Sampaio, que
vem prestando relevantes serviços ao turismo nacional, como a consolidação de propostas para a Lei Geral do Turismo e a construção de documentos para os
presidenciáveis sobre o setor, comemora 65 anos em
agosto, com uma série de atividades online.

Bolos de laranja feitos à moda caseira
A agente de viagens Monica Teijeira encontrou
uma nova aptidão. Está vendendo deliciosos bolos
de casca de laranja, feitos com açúcar demerara,
sem glúten, com farinha de arroz e flambados no
licor. O sucesso tem sido tão grande que acaba de
criar um segundo produto: casquinhas de laranja
com chocolate belga.

Guia de gastronomia e hospedagem de
Petrópolis
Christiane Michelin acaba de lançar a vigésima edição do famoso guia de entretenimento de Petrópolis.
Entre as novidades da nova obra estão os estabelecimentos que adotaram os serviços de delivery, além de
ótimas dicas da Cidade Imperial.
A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Trump deu
preferência por
laboratório dos
EUA por preço
mais caro

O governo federal anunciou a parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca e com a Universidade
de Oxford, no Reino Unido,
para o desenvolvimento da
vacina contra a Covid-19,
com direito a transferência
de tecnologia para fabricação no Brasil, na Fundação
Oswaldo Cruz (Fio Cruz).
Isso aconteceu no dia 27 de
junho e até hoje esse contrato não foi assinado
Paralelamente, o governo

de São Paulo firmou acordo
do Instituo Butatan com o
laboratório chinês Sinovac
Biotech para a realização do
estudo clínico de uma possível vacina contra o coronavírus mas que não garante
que a instituição produza o
imunizante em larga escala
para todo o Brasil. Segundo
o presidente da entidade, Dimas Covas, as partes envolvidas ainda devem assinar
termos aditivos conforme as
etapas sejam superadas

a Covid-19 por US$ 19,50,
quatro vezes o preço da AstraZeneca. Foram 100 milhões de doses pelo total de
US$ 1,950 bilhão.
Se o Brasil conseguisse o
mesmo preço, gastaria, para
vacinar 80% da população,
pouco mais de R$ 16 bilhões, sem levar em consideração o custo de distribuição
em todo território nacional
e da aplicação. Mas dificilmente o Brasil conseguiria o
mesmo valor pago pelo Governo Trump

Concorrente mais caro
Transferência de tecnologia
A demora para assinatura
desses contratos fez surgir
mais um forte concorrente,
só que com interesse financeiro. Os laboratórios norteamericanos Pfizer/Biontech
venderam aos Estados Unidos cada dose da vacina que
estão desenvolvendo contra

O acordo que prevê a
transferência de tecnologia e
a compra de lotes da vacina
precisa da assinatura de três
documentos:
encomenda
de tecnologia, transferência
de tecnologia e um terceiro
documento de recebimento

de doses para a primeira remessa da produção local. Só
a partir da assinatura dessa
parceria e do aval da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é que o Brasil poderá produzir a vacina
de Oxford. Hoje, os resultados preliminares das Fases 1
e 2 dos testes da vacina para
a Covid-19 sugeriram que
ela é segura e induz uma rápida resposta imunológica.
Em nota, o Ministério da
Saúde disse que segue discutindo os termos da assinatura
do contrato com a Universidade de Oxford e AstraZeneca, que envolve a compra
de lotes da vacina e a transferência de tecnologia para
produção no Brasil. A pasta
da Saúde disse que não há
nenhum recuo por parte do
governo, mas a nota não deu
data e nem previsão de quando o acordo será assinado.

Desmatamento: Bolsonaro diz que Brasil é vítima de ‘campanha maldosa’
O desmatamento florestal cresceu 25% de janeiro a
junho em relação ao mesmo
intervalo no ano passado,
enquanto os focos de incêndio tiveram um aumento
de 19,5% no mesmo período. Os resultados recordes
divulgados pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão vinculado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia, não
foram suficientes para que
o presidente Jair Bolsonaro
minimizasse, em sua live
semanal nesta quinta-feira,

ao voltar a proferir a fake
news de que “a floresta não
pega fogo”.
Segundo ele, o Brasil é
vítima de uma “campanha
maldosa” com interesses
econômicos, mas admitiu a falha de seu governo
ao afirmar que “não tem
como você fiscalizar” toda
a floresta. “A floresta não
pega fogo. É uma campanha maldosa o tempo todo
contra o Brasil, porque isso
tem a ver com economia.
O Brasil é um gigante do
agronegócio. O agronegó-

cio não parou com a pandemia”, ressaltou.

Propaganda sem
limites da cloroquina

que deixava o comando do
Ministério da Educação, . A
Abraham Weintraub utilizou
o passaporte diplomático para
viajar aos EUA. Ainformação
foi passada ao Brasil de Fato,
via Lei de Acesso à Informação, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Brasileiros estão obrigados a cumprir quarentena
antes de entrar nos EUA,
por conta da pandemia do
coronavírus. Porém, ministros possuem direito a visto
especial que os eximem de
cumprir a norma sanitária

norte-americana. O documento recebido pela reportagem mostra que no dia 17
de junho, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, foi informado que
Weintraub havia sido indicado pelo governo federal,
via ministério da Economia,
para ocupar um cargo no
Banco Mundial.

A campanha pela cloroquina de Bolsonaro parece não
ter mais limites. A nova propaganda agora lida com o mundo
animal: Bolsonaro resolveu
correr atrás de uma ema com
uma caixa de cloroquina.

Weintraub entrou nos
EUA com diplomata
No dia 19 de junho deste ano, um dia após anunciar

OLIVEIRA MANES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ nº 22.760.123/0001-63
Comunicamos para fins de arquivamento na JUCERJA que no dia
quatorze de julho de dois mil e vinte, compareceram na sede da Empresa
OLIVEIRA MANES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ
nº 22.760.123/0001-63, NIRE nº 33.2.0999575-8 seus sócios ANA MARIA
VIEIRA DE OLIVEIRA, MARISTELA OLIVEIRA RODRIGUES DE ALMEIDA
e JORGE MANES DE OLIVEIRA, para deliberarem sobre a REDUÇÃO DE
CAPITAL SOCIAL de R$ 1.265.000,00 (Hum milhão, duzentos e sessenta
e cinco mil reais) para R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais),
representado por 14.400 (quatorze mil e quatrocentos) quotas de valor
unitário de R$ 1,00 (Um real), já inteiramente integralizadas e subscritas
pelos cotistas, sendo em moeda corrente, por entenderem ser excessivo
para a execução do seu objetivo social. Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2020.

Culpa dos habitantes
Bolsonaro acusou a cultura de habitantes da região
pelos incêndios. “Pessoal,
tem certas regiões aqui que
o foco de incêndio existe, e
vai existir todo o ano, que
é o cabloco, é o índio que
toca fogo. Se ele não tocar
fogo, é a cultura dele, ele
não vai ter o que comer no
ao seguinte. Mais ainda, o
tamanho da Amazônia é

Oi pode parar no
Digital Colony
A Highline, que tem

maior do que a europa toda.
Não tem como você fiscalizar”, disse.
Ele ainda acusou a imprensa de publicar “mentiras” que são repercutidas no
exterior.
“O que acontece, muitas
vezes? Um jornal, aqueles
conhecidos, que fazem de
tudo para derrubar o governo, falar mentiras, publica
uma mentira. A imprensa
de fora pega a mentira, publica lá na Europa”, declarou.

como principal controlador
o fundo norte-americano
Digital Colony, fez oferta
maior do que os R$ 15 bilhões mínimos pretendidos
pela Oi e ganhou o direito de exclusividade, até 03
de agosto, para avançar no
acordo.
O comunicado não diz,
mas fontes próximas à negociação afirmam que fundo de Cingapura e a Algar
Telecom também participam do negócio.

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.
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Mais um aumento no preço do gás de cozinha
A Petrobras reajustou
em 5% o preço médio do
gás liquefeito de petróleo
(GLP) nas suas refinarias.
O aumento já está valendo.
Com isso, o preço médio da
Petrobras será equivalente
a R$ 26,55 por botijão de
13kg.
No acumulado do ano, o
preço do gás de cozinha teve
uma queda de 4,5%, ou de
R$ 1,26 no botijão de 13 kg.
A companhia destacou que,
desde novembro de 2019,
igualou os preços de GLP
para os segmentos residencial e industrial/comercial.
A Petrobras acrescentou que
vende o GLP a granel.
A companhia informou
ainda que as distribuidoras
são as responsáveis pelo
envase em diferentes tipos
de botijão e, junto com as
revendas, são responsáveis
pelos preços ao consumidor
final.
De acordo com a Petrobras, os preços do GLP
vendidos às distribuidoras

têm como base o preço de
paridade de importação, formado pelas cotações internacionais destes produtos mais
os custos que importadores
teriam, como transporte e ta-

xas portuárias, por exemplo.
Para a empresa, a paridade é
necessária porque o mercado
brasileiro de combustíveis
é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras

a alternativa de importar os
produtos. Além disso, o preço considera uma margem
que cobre os riscos, como
volatilidade do câmbio e dos
preços.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Acionistas, convidados a
comparecerem dia 31.07.2020, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas,
463, 13º andar, as 10:00 horas, em AGO/AGE, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria, Demonstrações
Financeiras e Relatório do Auditor Independente; 2) Destinação do lucro
líquido do exercício e distribuição de dividendos; 3) Fixação do montante
global da remuneração dos Administradores. RJ, 24/07/2020 a Diretoria.

HAZTEC INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação de AGO - convidamos as Acionistas a comparecerem a AGO, a
ser realizada às 10 horas, do dia 31/07/2020, na sede da Haztec Investimentos
e Participações S.A (“Cia”), na Rua Joaquim Palhares, 40, 1º andar, Cidade
Nova/RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do dia – Em consonância
com a MP n.° 931, de 30/03/2020, em vigor, as Acionistas deliberarão sobre: As
contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre o relatório da administração, do Balanço Patrimonial da Cia. e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; Deliberar
sobre a destinação do resultado da Cia. referente ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração; ratificar a renúncia do Sr. Fernando Souza Ribeiro de Carvalho;
e, em virtude da renúncia, deliberar acerca da eleição de seu substituto; Deliberar sobre a definição da remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia., como também, da remuneração global anual
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria das suas controladas diretas e indiretas; e Deliberar sobre o primeiro relatório anual relativo ao
conteúdo do primeiro Relatório Anual relativo às atividades do Programa de
Compliance, desenvolvidas no período de 20/02/2019 a 30/04/2020. Os documentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas na sede
da Cia. RJ, 22/07/2020. Ismar Machado Assaly - Conselheiro Presidente.

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF nº 13.912.675/0001-59

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em R$)

Demonstração do Resultado em 31/12 (Em R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12 (Em R$)
2019
2018
2019
2018
Reservas de lucros
PreATIVO
22.268.459 24.800.734 Despesas Operacionais
(194.616) (231.453)
Re- Retenjuízos
Circulante
679.811 3.232.543 Gerais e administrativas (Nota 8)
(118.627) (144.376)
Capital serva ção de
acumuCaixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
648.941 3.184.489 Serviços prestados por terceiros (Nota 9)
(61.322) (71.725)
social legal lucros
Total lados
Total
Tributos a recuperar (Nota 5)
23.540
40.910 Encargos de depreciação e amortização
(5.678)
(6.490) Saldos em 31/12/2018 24.602.112 15.604 452.428 468.032
- 25.070.144
Outros créditos
7.330
7.144 Despesas tributárias
(8.989)
(8.862) Distribuição de Dividendos
- (222.354) (222.354)
- (222.354)
Não Circulante
21.588.648 21.568.191 Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro (194.616) (231.453) Prejuízo do exercício
- (60.112)
(60.112)
Tributos a recuperar (Nota 5)
360.683
334.548 Resultado Financeiro
165.730 171.341 Saldos em 31/12/2018 24.602.112 15.604 230.074 245.678 (60.112) 24.787.678
Imobilizado (Nota 6)
21.227.965 21.228.323 Receitas Financeiras (Nota 10)
(2.500.000)
- (2.500.000)
168.469 190.587 Redução de capital
Intangível
5.320 Despesas Financeiras (Nota 10)
(2.739) (19.246) Absorção de prejuízos
PASSIVO
22.268.459 24.800.734 Resultado do Exercício antes da Contribuição Social
acumulados
- (60.112) (60.112) 60.112
Circulante
12.492
13.056 e do Imposto de Renda
(432)
(432)
(28.885) (60.112) Ajuste de Exercício Anteriores
Fornecedores
6.642
6.629 Contribuição Social e Imposto de Renda
- (31.279)
(31.279)
(2.394)
- Prejuízo do exercício
Obrigações tributárias
1.092
1.827 Prejuízo do Exercício
(31.279) (60.112) Saldos em 31/12/2019 22.102.112 15.604 169.962 185.566 (31.711) 22.255.967
Obrigações trabalhistas
4.758
4.600 Prejuízo por lote de mil ações do capital social
(1,41)
(2,44)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12 (Em R$)
Patrimônio Líquido (Nota 7)
22.255.967 24.787.678 dos tributos (9,75% após os tributos), equivalente ao custo médio ponderado de capital, Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018
Capital social
22.102.112 24.602.112 que considera a estrutura de capital da Companhia e o custo de cada fonte de recursos; Prejuízo do exercício
(31.279) (60.112)
Reservas de Lucros
185.566
245.678 .• Prazo utilizado para fluxo de caixa: prazo de 20 anos, conforme descrito na Nota Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
Prejuízos acumulados
31.711
60.112 Explicativa nº 01. No exercício findo em 31/12/20 19, após proceder a revisão do teste geradas pelas atividades operacionais:
Notas Explicativas às Demonstrações financeiras em 31/12/19 e 2018 (Em R$) de recuperabilidade dos ativos não fin anceiros, a Administração concluiu que o valor Depreciações e amortizações
5.678
6.490
1. Contexto Operacional. A BRF Biorefino de Lubrificantes S.A. é uma sociedade contábil líquido registrado dos ativos é recuperável e, portanto, não houve necessidade Baixa Líquida de Imobilizado
- 279.496
anônima de capital fechado, constituída em 21/03/2011, com prazo inicial de duração de registro de provisão para redução ao valor recuperável. f) Imposto de renda e con- Atualização Monetária
(3.908)
de 20 anos de operação, com sede e foro na cidade de Duque de Caixias - RJ. Tem tribuição social. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido Lucro do exercício ajustado
(25.601) 221.966
como objeto social específico: • A construção e operação de planta de rerrefino de óleo são calculados com base nos lucros tributáveis, ajustados de acordo com a legislação Variações nos ativos e passivos operacionais:
lubrificante usado ou contaminado (OLUC), no estado do Rio de Janeiro; • Atuar na tributária brasileira, à taxa de 15% de imposto de renda, com adicional de 10% sobre Aumento / Redução nos tributos a recuperar
(8.765)
15.544
operação e comercialização de serviços de coleta de OLUC, para suprimento da planta o excedente à R$ 240.000 anual e 9% de contribuição social. Foram utilizados no ano Aumento / Redução em Outros créditos
(186)
5.598
de rerrefino, localizada no estado do Rio de Janeiro; • Aquisição de OLUC e demais base de 2019, a dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda e a contribuição Aumento em Fornecedores
13
1.956
insumos necessários à operação da planta de rerrefino;• Compra e venda de óleo social sobre o líquido o percentual de 30% dos prejuízos apurados até 31/12/2014, Redução em Obrigações tributárias
(735) (19.741)
básico rerrefinado. A BRF tem por objetivo principal, produzir óleo básico por meio de conforme previsto na legislação tributária vigente. g) Demais ativos e passivos cir- Aumento em Obrigações trabalhistas
158
61
processo de rerrefino de óleos lubrificantes usados e contaminados (OLUC). A fábrica culantes e não circulantes. Os demais ativos e passivos circulante e não circulantes, Redução em Dividendos a Pagar
(74.118)
terá uma capacidade anual nominal de processamento de 33.000 toneladas de OLUC. são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e Ajuste de Exercício Anterior
(432)
Em razão de fatores externos, a exemplo da dificuldade na liberação de financiamento variações monetárias incorridos, quando aplicável. h) Política sobre dividendos. A Caixa líquido (aplicado nas) proveniente
junto ao BNDS e a própria situação da economia brasileira, levaram a Administração Companhia tem como política destinar dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre das atividades operacionais
(35.548) 151.266
da Companhia, em 2015, a desacelerar o ritmo de implantação do projeto e paralisar o lucro líquido do exercício, após a destinação de 5% para a Reserva Legal.
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
a execução das obras da planta. Os sócios estão reavaliando suas participações acio- 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
2019
2018 Redução de capital
(2.500.000)
nárias na BRF e decidiram por buscar novos sócios investidores para aportar o capital Banco conta movimento
19.179
15.777 Pagamentos de Dividendos
- (222.354)
necessário, para dar continuidade ao projeto de construção da planta de rerrefino de Aplicações financeiras
629.762 3.168.712 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(2.500.000)
OLUC, assim como formalizar contratos de comercialização do óleo. Em função do Total
648.941 3.184.489 Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
(2.535.548) (71.088)
estado atual do projeto BRF, o Conselho de Administração decidiu manter vaga a po- As aplicações financeiras estão representadas por Fundos de Investimentos, com Saldo de caixa e quivalentes de caixa no início do exercício 3.184.489 3.255.577
sição de Diretor Presidente, até que seja decidida a retomada da construção da planta taxas que variam entre 100% e 110% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
Saldo de caixa e quivalentes de caixa no final do exercício
648.941 3.184.489
de rerrefino. A planta de rerrefino da BRF, cuja vida útil é de 20 anos, será construída no 5. Tributos a Recuperar
2019
2018 Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
(2.535.548) (71.088)
bairro de Campos Elíseos, Município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. A Saldo negativo de IRPJ 2016
238.718 238.718 Administração, os acionistas decidiram, através da Assembleia Geral Extraordinária
localização do empreendimento foi definida estrategicamente em função dos seguintes Saldo negativo de IRPJ 2017
75.451
92.820 realizada no dia 16/12/2016, reduzir o capital no montante de R$ 20.317.888, passando
fatores: a) Proximidade à planta de óleos lubrificantes da Petrobrás Distribuidora S.A.; b) RRF sobre aplicações financeiras
12.726
28.290 de R$ 44.920.000 para R$ 24.602.112, sendo considerado o valor de R$ 20.000.000
Localização em região industrial, minimizando os impactos à população; c) Infraestrutu- IRPJ a recuperar
6.209
6.209 de pagamento aos acionistas e R$ 317.888 para absorção de prejuízo existente em
ra existente no local. Com base no volume anual de processamento de OLUC, e consi- CSLL por estimativa
2.224
2.702 30/09/2016. O ato societário foi registrado em 2017, já que o trâmite do processo na
derando os preços médios do óleo básico rerrefinado praticado no mercado brasileiro, Provisão IRF s/ resgate de aplicação financeira
810
2.463 Junta Comercial somente foi encerrado no referido exercício. Em 13/09/2019, mediante
a receita bruta anual da BRF é estimada em aproximadamente R$ 87 milhões de reais. Saldo negativo de IRPJ 2015
327
530 Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foi aprovada a redução de capital, no monA expectativa para que a Companhia comece a gerar lucros é a partir do segundo ano Saldo negativo de IRPJ 2018
29.054
- tante de R$ 2.500.000,00, de acordo com o percentual de participação dos acionistas. O
de operação. As principais metas da BRF são: • Atingir, no segundo ano de operação, Saldo negativo de IRPJ 2019
14.176
- capital social subscrito e integralizado em 31/12/2019 é de R$ 22.102.112 representado
95% da sua capacidade de processamento de óleo usado ou contaminado; • Produzir Outros
4.528
3.726 por 22.102. 112 ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal.
óleo básico rerrefinado de qualidade, superior ao óleo básico de primeiro refino; Ser Total
384.223 375.458 Descrição
Ações subscritas e integralizadas Valor - R$
modelo de eficiência no mercado de rerrefino brasileiro. 2. Base de Preparação e Circulante
23.540
40.910 RRF Participações e AdmiApresentação das Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras Não circulante
360.683 334.548 nistração de Empresas S.A.
11.272.077 11.272.077
foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se mencionado ao contrário Os saldos negativos de exercícios anteriores referem-se a recolhimentos por estimati10.830.035 10.830.035
nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo va, da contribuição social sobre o lucro, realizados no ano de 2015 e de retenções de Petrobrás Distribuidora S.A.
22.102.112 22.102.112
das contraprestações pagas em troca de ativos. As demonstrações financeiras são imposto de renda na fonte, ocorridos nos anos de 2013, 2015 e 2016, os quais prescreb) Reserva Legal. Foi constituída nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, reapresentadas em reais (R$) que é a moeda funcional e de apresentação. 3. Resumo verão a partir do exercício de 2019.
presentando 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer outra destinação. c)
das Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na 6. Imobilizado
Taxa de de2019
2018 Retenção de Lucros. Representa os valores retidos dos lucros da Companhia, cuja
elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir: a) Estimatipreciação
Depreciação
destinação será deliberada pelos acionistas na Assembleia Geral.
vas contábeis. A elaboração das demonstrações financeiras está de acordo com as Descrição
(%) a. a
Custo acumulada
Líquido Líquido 8. Gerais e Administrativas
2019
2018
normas estabelecidas pelos órgãos regulamentadores e requer que a Administração Móveis e utensílios
10
3.146
(1.574)
1.572
1.887 Pessoal
(35.928) (41.361)
utilize de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Computadores
Administrativas
(40.665) (48.787)
passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem valor recupe- e periféricos
20
15.830
(15.830)
- Seguros
(15.459) (22.168)
rável de ativos (tributos a recuperar e imobilizado) e provisão para imposto de renda, Equipamentos
Informática
- (14.144)
entre outros. A liquidação das operações envolvendo essas estimativas poderá resultar de comunicação
20
531
(531)
43 Viagens e estadias
(3.267)
em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo Softwares
548
(548)
- Outros
(26.575) (14.649)
e sua determinação. b) Demonstração do resultado. As receitas e despesas estão Imobilizações em andamento
21.226.393
- 21.226.393 21.226.393 Total
(118.627) (144.376)
demonstradas pelo regime de competência e mensuradas pelo valor justo. c) Caixa e Total
21.246.448
(18.483) 21.227.965 21.228.323 9. Serviços Prestados por Terceiros
2019
2018
equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos bancários e
Saldos em
Saldos em Serviços prestados - Pessoa jurídica
(21.452) (36.665)
aplicações financeiras de liquidez imediata, com risco irrelevante de mudança de seu Contas
31/12/2018 Adição Baixa 31/12/2019 Serviços contábeis
(21.157) (25.004)
valor de mercado. As aplicações financeiras são demonstradas ao custo acrescido dos Custo
21.246.448
- 21.246.448 Serviços advocatícios
(18.713) (10.056)
rendimentos auferidos até a data do balanço. d) Imobilizado. Os bens integrantes do Móveis e utensílios
3.146
3.146 Total
(61.322) (123.120)
ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção deduzido Computadores e periféricos
15.830
15.830 10. Resultado Financeiro
2019
2018
da depreciação calculada sobre o valor de cada bem pelo método linear, às taxas Equipamentos de comunicação
531
531 Receitas financeiras
168.469 190.587
que levam em consideração a vida útil remanescente dos bens. e) Redução a valor Softwares
548
548 Rendimentos de aplicação financeira
166.839 186.677
recuperável de ativos não financeiros - impairment. É reconhecida urna perda por Imobilizações em andamento
21.226.393
- 21.226.393 Juros ativos
1.630
3.910
(18.125)
(358)
(18.482) Despesas financeiras
irnpairment se o valor contabilizado de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa Depreciacão
(2.739) (19.246)
(1.259)
(315)
(1.573) Multas sobre pagamentos de títulos
excede seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo iden- Móveis e utensílios
(1.548) (9.875)
(15.830)
(15.830) Juros sobre dividendos
tificável de ativos que gera fluxos de caixa substancialmente independentes de outros Computadores e periféricos
(8.145)
(488)
(43)
(531) Multa sobre pagamento de tributos
ativos e grupo de ativos. Perdas por irnpairment, quando aplicáveis, são reconhecidas Equipamentos de comunicação
(96)
(548)
(548) Outros
no resultado do exercício. A Companhia avaliou a recuperação do valor contábil dos Softwares
(1.095) (1.226)
21.228.323
(358)
21.227.965 11. Contingências. De acordo com informações apresentadas pela assessoria jurídiativos não financeiros com base no seu valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de Total do imobilizado líquido
caixa descontado da unidade geradora de caixa. Nesta base, para efeito dos testes, A despesa com depreciação contabilizada no exercício findo em 31/12/2019 montou ca, em 31/12/2019, não há processos ativos e passivos
foram definidos um conjunto de premissas de forma a determinar o valor recuperável a R$ 358 (no exercício de 2018, R$ 1.171). 7. Patrimônio Líquido. a) Capital Social.
Assinaturas
do ativo imobilizado em andamento: • Base de determinação do valor recuperável: Em 22/09/2016, mediante a 66ª reunião do Conselho de Administração, foi aprovada
Luis Gustavo Poli - Diretor Administrativo e Financeiro - CPF: 102.536.917-37
valor em uso - equity value; .• Determinação dos fluxos de caixa: volume de produção, a redução de capital, no montante de R$ 20.000.000, de acordo com o percentual de
consumo e receitas projetadas; .• Taxa de desconto utilizada: Taxa de 15,09% antes participação dos acionistas. Posteriormente à realização da reunião do Conselho de Paulo Moreira de Sena - Contador - CRC/RJ 53.441/O-9 - CPF 543.115.007-34.
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos acionistas e administradores da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., Rio de Janeiro – RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações operacional”. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A administração é responsácontábeis da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demons- vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e
trações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon- pelos controles internos que ela determinou necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção reledentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRF Biorefino de Lubri- pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
ficantes S.A. , em 31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretencom as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e da liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a BRF Biorefino de Lu- demonstrações contábeis Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter
brificantes S.A. , de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases. Incerteza mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
relacionada a continuidade operacional. Em razão da dificuldade na liberação de financiamento junto ao BNDES e da própria situação distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individubrasileira, conforme nota nº 1, a administração da Companhia, em 2015, desacelerou o ritmo de implantação do projeto inicial de atividades almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
e paralisou a execução das obras previstas na planta. Os possíveis efeitos econômicos e financeiros relacionados a pandemia decorren- base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internaciote da Covid-19, em conjunto com a paralisação das obras da planta e a liberação de financiamento, podem impactar sobre a capacidade nais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.Além disso: • Identificamos
de continuidade operacional da Companhia. As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade normal e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejados negócios e não incluem quaisquer ajustes decorrentes desta incerteza. Os planos da administração da Companhia visam buscar mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiennovos sócios investidores para aportar o capital necessário, para dar continuidade ao projeto de construção da planta de rerrefino de te para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
OLUC, assim como formalizar contratos de comercialização do óleo. Nossa opinião não contém ressalva em relação a esse assunto. erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencioValor recuperável de ativos não financeiros - impairment. AAvaliação realizada pela Administração da Companhia sobre a recupera- nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
bilidade dos ativos imobilizados, no montante de R$ 21.227 mil, representando 95% do total do ativo, está amparada no plano de negócios nas circunstancias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
e orçamento, aprovados pelos órgãos de governança corporativa. A avaliação envolve julgamentos complexos e subjetivos e pressupos- a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administos sobre os resultados futuros, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado da unidade geradora de caixa. AAdministração concluiu tração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evique em 31/12/2019, após revisar os testes de recuperabilidade dos ativos não financeiros, que o valor contábil líquido registrado dos ativos dencias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstancias que possa causar dúvida signié recuperável e, portanto, não houve necessidade de registro de provisão para redução ao valor recuperável, conforme nota 3 (e). Os jul- ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias
gamentos utilizados nos testes de recuperabilidade dos ativos não financeiros, envolvem projeções sobre volume de produção, preços, da auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
consumo e receitas, em um fluxo de caixa , projetado para um prazo de 20 anos; projeções essas sujeitas aos efeitos economicos e finan- em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as diceiros das incertezas da economia mundial, agravados, neste momento, por possíveis reflexos gerados pela pandemia decorrente da vulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
Covid-19, bem como dependem do sucesso dos planos da administração da Companhia em buscar novos sócios investidores para objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alaportar o capital necessário, para dar continuidade ao projeto de construção da planta de rerrefino de OLUC. Nossa opinião não contém cance planejado, da época da auditoria e das constatações sign ificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
ressalva em relação a esse assunto. Outros Assuntos. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. Os valores controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 25/05/2020.
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentados para fins de comparação, foram auditados por outros auditores inde- WH AUDITORES INDEPENDENTES CRC-SP 000319-O-8 - CNPJ n° 42.465.302/0001-85.
pendentes, com relatório datado de 17/05/2019, enfatizando o mesmo assunto citado no tópico “incerteza relacionada a continuidade GILSON MIGUEL DE BESSA MENEZES - CONTADOR - CRC RJ 017511 /T-7 SP
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INBRANDS INDÚSTRIA DE ROUPAS S.A.
CNPJ/MF nº 06.368.154/0001-17
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Senhores Acionistas: Atendendo disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de apresentar e submeter à apreciação, os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
Rio de Janeiro (RJ), 24 de Julho de 2020.
A Administração
BALANÇOS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Ativo
Notas
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Notas
2019
2018
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
196
20 Fornecedores
10.970 11.275
Contas a receber
7 45.942 38.451 Obrigações Decorrente de Compra
Estoques
8 52.360 52.799
de Mercadoria e Serviços
13
6.956
698
Impostos a recuperar
9 19.350
9.375 Obrigações trabalhistas
14
545
785
Outros ativos
112
119 Impostos a recolher
15
943
2.194
Total do ativo circulante
117.960 100.764 Contas a pagar
16
783
383
Não circulante
Parcelamento de tributos
17
3.515
1.315
Imposto de renda e contribuição
Dividendos a pagar
11
7.045
social diferidos
10.a
1.610
1.607 Partes relacionadas
11
302
Depósitos judiciais
67
54 Total do passivo circulante
24.014 23.695
Impostos a recuperar
9
8.270
- Não circulante
Partes relacionadas
11
2.671 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
22
68
75
Imobilizado
12
159
200 Impostos a recolher
15
4.623
Total do ativo não circulante
10.106
4.532 Parcelamento de tributos
17 12.579
8.135
Dividendos a pagar
11
7.045
Total do passivo não circulante
19.692 12.833
Patrimônio líquido
Capital social
18 44.419 44.419
Reservas de lucros
39.941 24.349
Total do patrimônio líquido
84.360 68.768
Total do ativo
128.066 105.296 Total do passivo e patrimônio líquido
128.066 105.296
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Reserva de lucros
Capital Reserva Especial
Reserva Lucros/prejuízos Ajustes de Avaliação Patrimônio
Notas social
de ágio Reserva legal de lucros
acumulados
Patrimonial
líquido
Saldos em 1º de janeiro de 2018
44.419
29.960
2.283
(10.267)
(11.817)
54.578
Constituição de reserva legal
18
930
(930)
Lucro líquido do exercício
18.609
18.609
Dividendos propostos
18
(4.419)
(4.419)
Retenção para reserva de lucro
13.260
(13.260)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
44.419
29.960
3.213
2.993
(11.817)
68.768
Constituição de reserva legal
18
779
(779)
Lucro líquido do exercício
15.592
15.592
Retenção para reserva de lucro
14.813
(14.813)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
44.419
29.960
3.992
17.806
(11.817)
84.360
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Inbrands Indústria de Roupas S.A. (“Inbrands In- de Cartão de Crédito). Valor justo por meio do resultado: Instrumentos financeiros dústria”) tem por objetivo a atuação na confecção de roupas e no comércio atacadista hedge de valor justo. Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: Adminisde artigos do vestuário e seus acessórios, de roupas e outros fins. 2. APRESENTA- tradoras de Cartão de Crédito. ii) Reconhecimento e mensuração passivo financeiro
ÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: a) Declaração de conformidade e não derivativo: A Companhia reconhece um passivo financeiro na data em que são
base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com originados, são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e
as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), que compreendem as disposi- financiamentos, líquido aos custos da operação diretamente atribuíveis, conforme
ções da legislação societária brasileira previstas na Lei 6.404/76 com alterações da Lei cada caso. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: emnº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, orientações e as in- préstimos e financiamentos e contas a pagar a fornecedores. iii) Mensuração subseterpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), quente: A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros é realizada a cada
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e as Normas Internacionais data do balanço de acordo com a sua classificação, conforme CPC 48 / IFRS 9 nas
de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidos pelo “Internacional Accounting Standards seguintes categorias: a) Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados
Board (IASB)”. b) Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram elabora- abrangentes: O ativo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio de outros
das com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros resultados abrangentes se ambas seguintes condições forem atendidas: (i) O ativo fimensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis (nota nanceiro for mantido dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto
explicativa nº 3). O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapres- pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeitações pagas em troca de ativos. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: As ros; e (ii) Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificademonstrações financeiras são apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional das, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros
da Companhia, representando o principal ambiente econômico no qual as empresas sobre o valor principal em aberto. b) Ativos e passivos financeiros a custo amortizado:
atuam. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas O ativo financeiro ou passivo financeiro deve ser mensurado ao custo amortizado se
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. d) Transações e ambas as seguintes condições forem atendidas: (i) O ativo ou passivo financeiro for
saldos em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas mantido dentro do modelo de negócios cujo o objetivo seja manter instrumentos finanpara a moeda funcional da Companhia utilizando as taxas de câmbio vigentes nas da- ceiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (ii) Os termos contratuais do
tas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de ativo ou passivo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa
câmbio vigente na data de encerramento de cada período de relatório. Os ganhos e as que constituam, exclusivamente, pagamentos do principal e juros sobre o valor do
perdas de variação cambial resultante da liquidação dessas transações e da conver- principal em aberto. c) Ativos e passivos a valor justo por meio do resultado: O ativo e
são de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reco- passivo financeiro deve ser mensurado ao valor justo por meio do resultado, a menos
nhecidos no resultado do exercício. e) Segregação entre circulante e não circulante: que seja mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultaCom exceção dos impostos diferidos, a Companhia efetuou a segregação de itens dos abrangentes. iv) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A
patrimoniais em circulante quando se espera que seja realizado até doze meses após Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos para administrar a exposição a
a data das demonstrações financeiras. 3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS risco de câmbio. Os instrumentos derivativos são incialmente reconhecidos ao valor
CONTÁBEIS: As principais práticas contábeis, descritas a seguir, foram aplicadas de justo na data de contratação e são posteriormente mensurados pelo valor justo no enforma consistente para todos os exercícios apresentados nas demonstrações financei- cerramento de cada exercício. Os ganhos ou perdas são reconhecidos imediatamente
ras da Companhia: a) Reconhecimento de receita: O CPC 47 / IFRS 15 - Receita de no resultado. i) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, deContratos de Clientes, passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2018 apresentando pósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data da
uma nova abordagem para o reconhecimento das receitas provenientes das opera- aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante coções com clientes. A norma estabelece um modelo que busca evidenciar se os critérios nhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os
para a contabilização foram ou não atendidos. São definidos pela norma as seguintes quais são registrados pelos valores de custo auferidos na data de encerramento de
etapas: i) A identificação do contrato com o cliente; ii) A identificação das obrigações de cada período de relatório, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.
desempenho; iii) A determinação do preço da transação; iv) A alocação do preço da ii) Estoques: Registrados pelo custo de aquisição ou produção de cada coleção, valoritransação; e v) O reconhecimento da receita mediante o atendimento da obrigação de zados ao custo médio, quando aplicável, deduzidos de provisão para ajustá-los ao vadesempenho. Avaliando os aspectos acima descritos, as receitas deverão ser registra- lor líquido de realização, quando este for inferior, ou para perdas de itens excessivos ou
das pelo valor que reflete a expectativa que a Companhia espera ter direito no momen- não realizáveis, mediante análises periódicas conduzidas pela Administração. iii) Conto em que concluir a transferência de controle de bens ou serviços e satisfazer todas as tas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa: As contas a receber são
obrigações performance previstas nos contratos junto a seus clientes. As receitas de registradas e mantidas nos balanços pelo valor nominal dos títulos e de cartões reprevendas de mercadorias e os correspondentes custos são registrados, deduzindo de sentativos desses créditos. As contas a receber de títulos a receber de clientes franquaisquer estimativas de devoluções ou descontos comerciais. b) Imposto de renda e queados e multimarcas são monitoradas individualmente, sendo as perdas estimadas
contribuição social: A despesa com Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contri- são calculadas com base na experiência real da perda de crédito histórica da Compabuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL representa a soma dos impostos correntes nhia, utilizando o percentual de inadimplência após o vencimento. Para as operações
e diferidos. Impostos correntes: A provisão para IRPJ e CSLL está baseada no lucro que envolvem as Administradoras de cartão de crédito, os valores são mensurados a
tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração valor justo por meio de outros resultados abrangentes conforme requerido pelo CPC
do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros 48 / IFRS 09. As contas a receber de clientes são ajustadas a valor presente quando
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanen- apresentarem vencimentos de longo prazo, ou, no curto prazo, possuírem efeitos mate. A provisão é calculada individualmente por empresa com base nas alíquotas vigen- teriais sobre as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. iv) Provisão para
tes no fim do exercício. Na Companhia, a provisão para IRPJ foi constituída à alíquota riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões são reconhecidas para obrigações
de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240. A presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível
provisão para CSLL foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Impostos estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. A avaliação da
diferidos: O IRPJ e a CSLL diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
diferenças temporárias no fim de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relereconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usa- vância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
das na apuração do lucro tributável e sobre o saldo de prejuízos fiscais e base negativa, provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstânquando aplicável. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou expofim de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros sições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requerido ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. A apresentação das para liquidar a obrigação no fim de cada exercício, considerando-se os riscos e as
dos valores de impostos diferidos é efetuada pelo valor líquido, a nível de entidade le- incertezas relativos à obrigação. 4. NORMAS E INTERPRETAÇÕES VIGENTES: a)
gal, sempre que aplicável. c) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos que IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Arrendamentos: A norma IFRS 16 / CPC 06 (R2) substitui a IAS
estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada 17 - Operações de Arrendamento Mercantil e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019,
como passivo circulante na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser considerada uma determina um modelo único de arrendamento mercantil, estabelecendo que os arrenobrigação legal prevista no Estatuto Social da Companhia; entretanto, a parcela dos datários passem a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do
dividendos superior ao dividendo mínimo obrigatório, declarada pela Administração ativo arrendado para os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacioapós o exercício contábil a que se referem as demonstrações financeiras, mas antes nais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto
da data de autorização para emissão das referidas demonstrações financeiras, é regis- prazo ou que possuam valor imaterial ou que tenham como base valores variáveis dos
trada na rubrica “Dividendos adicionais propostos”, no patrimônio líquido. d) Imobiliza- ativos envolvidos na operação. Os juros sobre o passivo de arrendamento e a amortido: Registrado ao valor de custo de aquisição ou construção, deduzido de depreciação zação do ativo deverão ser reconhecidos na demonstração do resultado. A Companhia
e, quando aplicável, perda por redução ao valor de recuperação. Esse custo inclui os avaliou a nova interpretação e concluiu que não haverá qualquer impacto em suas decustos de financiamentos para projetos de construção de longo prazo se os critérios de monstrações financeiras. b) IFRIC 23 / ICPC 22 - Incertezas sobre tratamento de tribureconhecimento forem atendidos. A depreciação inicia-se quando da abertura da loja e tos sobre o lucro: A nova interpretação estabelece como aplicar requisitos de reconhedo início de sua utilização. Os terrenos não sofrem depreciação. A depreciação é reco- cimento e mensuração em situações onde a Companhia está incerta sobre o
nhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, conforme ta- tratamento de tributos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição social). A Compaxas demonstradas na nota explicativa nº 12. A vida útil estimada, os valores residuais e nhia avaliou a nova interpretação e concluiu que não há qualquer impacto em suas
os métodos de depreciação são revisados no fim do exercício e o efeito de quaisquer demonstrações financeiras. 5. PRINCIPAIS FONTES DE JULGAMENTO E ESTIMAmudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado TIVAS: A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item Companhia no processo de aplicação das práticas contábeis. As estimativas e premisdo imobilizado são reconhecidos no resultado pela diferença entre os valores recebi- sas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e
dos na venda, deduzidos os custos coma venda, e o valor contábil do ativo. e) Redução em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis
ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis: i. Ativos financeiros (incluindo para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados eferecebíveis): Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado tivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos
é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que no resultado do exercício. a) Redução dos valores de recuperação dos ativos: Os itens
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recu- do imobilizado e do ativo intangível com prazo de vida útil definida que apresentam inperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reco- dicadores de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros e econhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda terá um efeito negativo nos nômicos e considerando o prazo de maturação dos investimentos, têm seus valores
fluxos de caixa futuros projetados que possam ser estimados de maneira confiável. A contábeis anualmente revisados, através de estudo detalhado para cada unidade geevidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perde- radora de caixa pelo cálculo do fluxo de caixa futuro descontado e pela utilização de
ram valor pode incluir: o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor; taxa para desconto a valor presente, para assegurar que eventual provisão para pera reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições de que a Companhia das do valor contábil seja registrada no resultado do exercício analisado. b) Provisão
não consideraria em outras transações; indicações de que o devedor ou emissor entra- para perdas com estoques: É estimada com base no histórico de perdas e analisada
rá em processo de falência; ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. para cada grupo dos estoques. c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A
Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado perda estimada em crédito é constituída com base na análise periódica da carteira de
em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao clientes, em montante considerado suficiente para a Companhia, para fazer frente a
valor recuperável. ii. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não finan- eventuais perdas na realização dos créditos, para tanto a Companhia adota a política
ceiros da Companhia, que não os estoques e imposto de renda e contribuição social interna baseada nos históricos de realização da carteira de clientes. A metodologia
diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de avalia as estimativas de perdas das carteiras, atendendo os conceitos da norma interperda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do nacional IFRS 09 / CPC 48. Nossa política define que as contas a receber de clientes
ativo é estimado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor franqueados e multimarcas são monitoradas individualmente. Para clientes franquearecuperável é estimado todo ano. Uma perda por redução no valor recuperável é reco- dos com títulos vencidos há mais de 365 dias, a Companhia constitui provisão de 50%,
nhecida se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável. O valor recuperá- e para títulos vencidos há mais de 540 dias, a Companhia constitui provisão de 100%.
vel de um ativo é o maior entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de ven- Para clientes multimarcas com títulos vencidos há mais de 180 dias, a Companhia
da. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados efetua provisão de 50% e para títulos vencidos há mais de 360 dias, a Companhia
aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de impostos que reflita constitui 100% de provisão. No caso de clientes que celebraram acordo de confissão
as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e de dívida, uma provisão de 100% é constituída para os títulos vencidos há mais de 720
os riscos específicos do ativo. Nesta base, para efeitos destes testes, foi definido um dias, excluindo-se os clientes que possuem acordos de recebimento e se encontram
conjunto de premissas de forma a determinar o valor recuperável dos principais adimplentes. d) Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: As provisões
ativos:e) Ativos e passivos financeiros não derivativos. i) Reconhecimento e mensura- constituídas para processos judiciais que representam perdas prováveis são estimação ativo financeiro não derivativo: Os ativos financeiros são reconhecidos inicialmente das com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda é amparada
e mensurados de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguin- pela opinião dos assessores jurídicos internos e externos da Companhia. e) IRPJ e
tes categorias: (i) custo amortizado; (ii) valor justo por meio de outros resultados abran- CSLL diferidos: O IRPJ e a CSLL ativos diferidos são calculados com base em estudo
gentes e (iii) valor justo por meio do resultado. A Companhia classifica os ativos finan- sobre a expectativa de realização do lucro tributável futuro e deduzido de todas as difeceiros de acordo com a norma CPC 48 / IFRS 9 através da avaliação do modelo de renças temporárias, anualmente revisado e aprovado pela Administração. As projenegócio no qual o ativo financeiro é gerenciado e suas características de fluxos de cai- ções dos resultados futuros consideram as principais variáveis de desempenho da
xa contratuais. Os empréstimos, recebíveis e depósitos são reconhecidos incialmente economia brasileira, o volume e o preço das vendas e as alíquotas dos tributos. As esna data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros, inclusive os ativos timativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na expemensurados pelo valor justo por meio do resultado são reconhecidos incialmente na riência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros considedata da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições radas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos
contratuais do instrumento. A baixa de um ativo financeiro ocorre quando os direitos resultados efetivos.
2019
2018
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao 6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
35
3
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transa- Bancos conta movimento
161
17
ção no qual todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transfe- Aplicações financeiras (*)
196
20
ridos. A Companhia avalia mensalmente as estimativas de perdas pela não realização Total
de ativos financeiros. Uma estimativa de perda é reconhecida no resultado do exercício (*) As aplicações financeiras efetuadas pela Companhia são indexadas em CDI,
quando há evidências objetivas que não será possível receber todos os montantes a possuem mercado de liquidez imediata e/ou prazo de vencimento inferior ou igual a 90
vencer ou vencidos. Os ativos financeiros estão classificados da seguinte forma: Custo dias, com insignificante risco de alteração de valor em caso de resgate antecipado, os
amortizado: Caixa e equivalente de caixa e contas a receber (exceto Administradoras quais foram remunerados por taxas de 101% sobre a variação do CDI (de 101% em

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Notas
2019
2018
Receita operacional líquida
19 148.525 195.481
Custo das mercadorias vendidas
e dos serviços prestados
20 (68.361) (86.501)
Lucro bruto
80.164 108.980
Despesas operacionais
(64.602) (85.822)
Vendas
20 (34.406) (31.830)
Gerais e administrativas
20 (48.798) (53.831)
Depreciações e amortizações
12
(41)
(112)
Outras receitas e (despesas) operacionais, líquidas
18.643
(49)
Lucro antes do resultado financeiro
15.562
23.158
Resultado financeiro
4.665 (3.460)
Despesas financeiras
21 (2.650) (3.659)
Receitas financeiras
21
7.298
43
Variação cambial, líquida
21
17
156
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
e da contribuição social
20.227
19.698
Imposto de renda e contribuição social
(4.635) (1.089)
Correntes
10.b (4.637)
Diferidos
10.b
2 (1.089)
Lucro líquido do exercício
15.592
18.609
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Notas
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS
20.227
19.698
Depreciações e amortizações
12
41
110
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
7
67
170
Reversão de provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas
22
(7)
19
Juros sobre parcelamento de impostos
1.880
698
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber
(7.558) (1.090)
Estoques
439 (5.542)
Impostos a recuperar
(18.245)
1.733
Créditos diversos
7
48
Depósitos judiciais
(13)
(14)
Partes relacionadas
2.973 (12.493)
Fornecedores
(305)
189
Obrigações Decorrente de Compra de Mercadoria e Serviços
6.258
477
Salários, provisões e contribuições sociais
(240) (1.044)
Impostos a recolher
490 (1.253)
Contas a pagar
400
(207)
Adição de parcelamentos
2.689
Pagamento e baixa de parcelamento de tributos
(4.289) (1.368)
Adiantamento de clientes
(1)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.638)
(305)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
176
(175)
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa
176
(175)
Demonstração da variação nos saldos de caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial
20
195
Saldo final
196
20
Redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa
176
(175)
31 de dezembro de 2018).
2019
2018
7. CONTAS A RECEBER
Títulos e faturas a receber
46.572 39.014
Provisão para créditos de liquidação duvidosa:
(630)
(563)
Total
45.942 38.451
O prazo médio de recebimento na venda de produtos no atacado (“títulos e faturas a
receber”) é de 95 dias (60 dias em 31 de dezembro de 2018) A exposição máxima ao
risco de crédito nas datas de encerramento de cada período de relatório é o valor
contábil de cada faixa de idade de vencimento dos títulos e das faturas a receber
conforme demonstrado a seguir:
2019
2018
A vencer:
24.896 38.360
Vencidos: Até 30 dias
2.204
6
De 31 a 60 dias
2.605
6
De 61 a 90 dias
510
10
De 91 a 180 dias
15.534
23
De 181 a 360 dias
201
94
Acima de 360 dias
622
515
Total
46.572 39.014
8. ESTOQUES:
2019
2018
Matéria-prima
39.441 35.565
Estoque em poder de terceiros
11.447 13.695
Importação em Andamento
1.318
3.484
Produtos acabados
154
55
Total
52.360 52.799
9. IMPOSTOS A RECUPERAR
2019
2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços - ICMS a recuperar
9.513
8.763
PIS a recuperar (i)
2.955
COFINS a recuperar (i)
14.675
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
241
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
86
Outros impostos a recuperar
477
285
Total
27.620
9.375
Ativo circulante
19.350
9.375
Ativo não circulante
8.270
Total
27.620
9.375
i. No exercício de 2019, a Companhia, obteve decisão definitiva favorável transitada
em julgado em ação judicial, ajuizada em 2013, que discutia o direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de novembro de 2008, inclusive.
O valor total habilitado via procedimento administrativo perante a Receita Federal do
Brasil foi de R$ 25.008, sendo R$ 17.822 de principal registrados na rubrica Outras
Receitas (resultado) e R$ 7.186 de atualização monetária registrados na rubrica
Outras Receitas Financeiras (resultado). Parte do crédito apurado já foi utilizado para
a compensação na tributação da receita financeira proveniente desse crédito, além
disso a Companhia pretende compensar os créditos de PIS e COFINS registrados no
período de 36 meses. 10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DIFERIDOS: a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos (passivos)
2019
2018
IRPJ e CSLL sobre prejuízo fiscal e base negativa
1.369
1.369
Diferenças temporárias
241
238
Total
1.610
1.607
Ativo não circulante
1.610
1.607
Total
1.610
1.607
b) Conciliação da alíquota efetiva de IRPJ e CSLL
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL
20.227 19.698
Alíquota nominal vigente
34%
34%
Expectativa de (despesa) benefício do IRPJ e da CSLL
(6.877) (6.697)
Adições permanentes, líquidas de exclusões
6.790
9.165
IR e CS diferidos sobre prejuízo fiscal não constituídos
(4.518) (3.557)
IR e CS diferidos sobre diferenças temporárias de anos anteriores
(30)
(4.635) (1.089)
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício:
Correntes
(4.637)
Diferidos
2 (1.089)
(4.635) (1.089)
11. RELACIONADAS: As transações com partes relacionadas referem-se substancialmente a mútuos a pagar e a receber de controladas, sendo os principais saldos e
transações conforme a seguir descritos:
Saldos
2019
2018
Ativo não circulantePartes relacionadas:
Outras partes relacionadasPassivos indenizáveis - ex-acionistas da CDM (i)
633
Controladora:
Inbrands S.A.
2.038
Total
2.671
Saldos
2019
2018
Passivo circulantePartes relacionadas:
Controladora:
Inbrands S.A.
302
Total
302
Dividendos a pagarControladores (ii)
7.045
7.045
i. Referem-se a passivos indenizáveis de responsabilidade individual e sem
solidariedade dos ex-acionistas da CDM, conforme Contrato de Subscrição firmado
em 30 de novembro de 2011. A Companhia possui instrumentos contratuais como
garantia de reembolso dessas obrigações. ii. A Companhia reclassificou o saldo para
o ativo não circulante, pois o pagamento se encontra suspenso ate que a situação
financeira da Companhia assim o permita.
Taxa anual de
12. IMOBILIZADO
depreciação - %
2019
2018
Benfeitorias
10
37
57
Máquinas e equipamentos
10
25
37
Móveis e utensílios
10
29
38
Instalações
10
68
68
Total
159
200
13. OBRIGAÇÕES DECORRENTE DE COMPRA DE MERCADORIA E SERVIÇOS:
Companhia firmou contratos com bancos e fundos de investimento para estruturar
com os seus fornecedores que quisessem e aceitassem a operação de risco sacado,
assim conhecida no mercado. Nessa operação, os fornecedores transferem o direito
de recebimento dos títulos das vendas de mercadoria à Companhia, sem direito de
regresso e a taxas de juros média de 1,44% a.m. “pré-fixada”, para os bancos e
fundos de investimentos, que por sua vez, passam a ser credores destes títulos. A
Companhia entende que esta operação ajuda a sua cadeia de fornecedores a buscar
financiamentos para eles próprios mais eficientes que o tradicional mercado de
“factoring” e ”shadow banking”, ao qual a cadeia de fornecedores da Companhia
sempre recorreu de forma menos eficiente. O prazo médio de pagamento em 31 de
dezembro de 2019 é de 86 dias.
14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2019
2018
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a recolher
105
151
Provisão de férias e encargos
347
449
Salários
68
142
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a recolher
23
37
Outros
2
6
Total
545
785
continua
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15. IMPOSTOS A RECOLHER
2019
2018
Impostos Correntes:
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
512
380
Contribuição para o financiamento da seguridade social - COFINS 323
27
Programa de Integração Social - PIS
70
6
Provisão IRPJ e CSLL
30
30
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
4
8
Imposto sobre Serviços - ISS
1
Outros
3
2
Total impostos a recolher
943
453
16. CONTAS A PAGAR
2019
2018
Fretes
334
214
Serviços contratados a pagar
449
169
Total Passivo circulante
783
383
17. PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
2019
2018
REFIS IV (a)
8.425
9.271
ICMS (a)
62
179
ICMS Parcelamento Ordinário
2.010
COFINS Parcelamento Ordinário
548
712
PIS Parcelamento Ordinário
119
154
PERT - MP 783
4.282
5.235
PRT - MP 766
126
263
Parcelamento simplificado - CDA
522
Total
16.094 15.814
Passivo circulante
3.515
3.056
Passivo não circulante
12.579 12.758
Total
16.094 15.814
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2019, o capital
social da Companhia, no montante de R$44.419 (R$44.419 em 31 de dezembro de
2018), estava representado por 44.418.515 ações (44.418.515 ações em 31 de
dezembro de 2018), todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. b) Reserva
legal: Constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e
não poderá exceder 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
incorreu em lucro de R$ 15.592, devendo ser constituído o valor de R$ 779, cuja
destinação será aprovada em Assembleia Geral Ordinária. c) Política de distribuição
de lucros: A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu Estatuto Social,
bem como à Lei das Sociedades Anônimas, o qual contém as seguintes destinações:
• 5% para reserva legal, nos termos do item “c” acima; • Distribuição de dividendos
mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido em Assembleia Geral, entretanto,
respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro líquido
do exercício, após a constituição de reserva legal e a formação de reserva para
contingências. Conforme deliberações tomadas na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 30 de dezembro de 2016 e na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 20 de janeiro de 2017, tendo em vista a
modificação material da situação financeira da Companhia desde a declaração dos
dividendos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada
a suspensão do pagamento dos referidos dividendos até 31 de dezembro de 2017 ou
até que a situação financeira da Companhia assim o permita.
18. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2018
Receita de venda de mercadorias
175.987 232.391
Tributos estaduais
(14.035) (19.557)
(13.427) (17.353)
Tributos federais
Receita operacional líquida
148.525 195.481
19. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DAS DESPESAS: A Companhia
apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas
com base na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas
reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:
2019
2018
Custo das mercadorias e dos serviços vendidos
(68.361)
(86.501)
Despesa com pessoal e encargos
(35.995)
(33.430)
Despesa com ocupação e manutenção predial
(9.923)
(8.754)
Serviços de terceiros
(9.956)
(12.559)
Fretes e logística
(3.628)
(8.256)
Informática e Telecomunicações
(3.745)
(3.255)
Viagens
(835)
(539)
Despesas Jurídicas
(4.812)
(2.436)
Outras despesas
4.334
(16.481)
Total
(132.922) (172.211)

2019
2018
Classificadas como:
Custo das mercadorias e dos serviços vendidos
(68.361)
(86.501)
Despesas com vendas
(34.406)
(31.830)
Despesas gerais e administrativas
(48.798)
(53.831)
18.643
(49)
Outras receitas e despesas operacionais, líquidas
Total
(132.922) (172.211)
20. RESULTADO FINANCEIRO
2019
2018
Despesas financeiras:
Juros passivos
(2.622)
(3.616)
Despesas e tarifas bancárias
(28)
(43)
Total
(2.650)
(3.659)
Receitas financeiras:
Juros ativos
24
43
Outras receitas (i)
7.274
Total
7.298
43
Variação cambial
Variação cambial ativa
92
206
Variação cambial passiva
(75)
(50)
Total
17
156
i. Refere-se a atualização monetária sobre o direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS conforme divulgado na Nota Explicativa nº 9. 21. PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia possuía riscos de natureza tributária, cível e trabalhista, cuja possibilidade de desfecho foi considerada desfavorável pela Administração,
amparada por seus assessores jurídicos externos e pela controladoria interna, sendo:
2019
2018
Trabalhistas
49
49
Tributária
18
18
Cíveis
1
8
Total
68
75
Processos possíveis: A Administração da Companhia não considerou necessária a
constituição de provisão para eventual perda sobre os processos judiciais em
andamento no montante de R$475 (R$667 em 31 de dezembro de 2018), para os
quais, na avaliação de seus assessores jurídicos, a probabilidade de perda é possível.
22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Os valores de realização estimados de ativos
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto,
considerável julgamento da Administração foi requerido na interpretação dos dados
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como
consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes
que poderiam ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de metodologias de
mercado pode produzir efeitos diferentes nos valores de realização estimados. a)
Gestão do risco de capital: Os objetivos da Companhia, ao administrar seu capital,
são os de assegurar a continuidade das operações para oferecer retorno aos
acionistas, além de manter uma estrutura de capital adequada para minimizar os
custos a ela associados. A estrutura de capital da Companhia consiste em saldos de
caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 6) e patrimônio líquido (nota
explicativa nº 18). Periodicamente, a Administração revisa a estrutura de capital e sua
habilidade de liquidar os seus passivos, bem como monitora tempestivamente o prazo
médio de contas a receber, fornecedores e estoques, tomando as ações necessárias
para mantê-los em níveis considerados adequados para a gestão financeira.
b) Categorias de instrumentos financeiros
2019
2018
2019
2018
Valor contábil
Valor justo
Ativos financeirosEmpréstimos e recebíveis:
Caixa e equivalentes de caixa
196
20
196
20
Contas a receber de clientes
45.942 38.451 45.492 38.451
Total
46.138 38.471 46.138 38.471
Passivos financeirosOutros passivos financeiros:
Fornecedores
10.970 11.275 10.970 11.275
Total
10.970 11.275 10.970 11.275
c) Valor justo de instrumentos financeiros: Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as informações de mercado disponíveis e metodologias
apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é necessário para
interpretar informações de mercado e estimar o valor justo. Assim, as estimativas aqui
apresentadas não são necessariamente indicativas dos montantes que a Companhia

poderia realizar no mercado atual. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou
metodologias de estimativas podem ter um efeito significativo nos valores justos estimados. O prazo médio de pagamento de 58 dias (38 dias em 31 de dezembro de
2018). A Administração é de opinião de que os instrumentos financeiros, que estão
reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação aos respectivos valores de mercado na
data de encerramento de cada período de relatório. d) Riscos financeiros: As atividades da Companhia estão expostas a alguns riscos financeiros, tais como risco de
mercado (juros e câmbio), risco de crédito, risco de liquidez e risco limitado ao valor do
prêmio pago do derivativo que visa proteger a exposição de variação de preço da
moeda. A gestão de risco é realizada pela Administração da Companhia segundo as
políticas aprovadas pela Diretoria. A área de Tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades
operacionais da Companhia.e) Gestão do risco de taxa de juros: A Companhia está
exposta a riscos normais de mercado em decorrência de mudanças nas taxas de juros sobre os empréstimos tomados. Análise de sensibilidade da taxa de juros: A análise de sensibilidade foi determinada com base na exposição às taxas de juros dos ativos e passivos com taxas pós-fixadas e foi preparada assumindo que o valor do ativo
e do passivo em aberto na data de encerramento de cada período de relatório esteve
em aberto durante todo o exercício. Uma redução ou um aumento de 3% é utilizado
para apresentar internamente os riscos de taxa de juros ao pessoal-chave da Administração e corresponde à avaliação da Administração das possíveis mudanças nas
taxas de juros. Se as taxas de juros fossem 3% mais baixas/altas e todas as outras
variáveis se mantivessem constantes, considerando que a Companhia apresenta
uma posição de caixa positiva (aplicações financeiras em relação aos empréstimos
tomados), o resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 diminuiria/aumentaria em R$6 (R$1 em 31 de dezembro de 2018). f) Gestão de risco de taxa de
câmbio: As receitas da Companhia são em reais; o risco cambial decorre de eventuais
operações comerciais, geradas, principalmente, pela importação de mercadorias em
dólar norte-americano (US$). Para minimizar sua exposição cambial, a Companhia
faz o acompanhamento diário de sua condição. Uma vez definida uma importação
relevante, são tomados por base o nível de preço de moeda que viabiliza a comercialização das mercadorias no mercado local dentro dos padrões de margem de lucros
esperados e os prazos de entrega prováveis; a partir desse fato, define-se o preço de
exercício e o vencimento que nortearão a contratação das opções de compra de dólar
norte-americano. Em 2019, não ocorreram transações com instrumentos financeiros
derivativos. g) Gestão de risco de crédito: As operações da Companhia compreendem o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. As vendas são suportadas legalmente por pedidos de compra, contratos e outros instrumentos legais que
venham a ser necessários. A Companhia adota procedimentos específicos de seletividade e análise da carteira de clientes, visando prevenir perdas por inadimplência. h)
Gerenciamento do risco de liquidez: A Administração monitora as previsões contínuas
das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que se tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Em virtude da dinâmica de seus negócios, a Companhia mantém flexibilidade na captação de recursos, mediante manutenção de linhas de crédito bancárias, com algumas instituições. A tabela a seguir
demonstra em detalhes o vencimento dos passivos financeiros contratados:
Operação
Até 1 ano 2 a 5 anos
Total
Fornecedores
10.970
- 10.970
Parcelamento de tributos
3.515
12.579 16.094
24. COBERTURA DE SEGUROS: A Companhia adota uma política de seguros que
considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância. As coberturas
dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2019, são assim demonstradas:
Limites contratados
Lucros cessantes
58.000
Incêndio - estabelecimentos (lojas, Centro de Distribuição e Matriz)
120.000
Responsabilidade de diretores - “Directors and Officers - D&O”
30.000
Veículos - apenas responsabilidade civil - importância máxima por veículo
300
25. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:
Em 24 de julho de 2020, a Administração da Companhia irá deliberar AGO para divulgação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Convenções partidárias
começam dia 31
ALLIANCE HOLDING S.A.
CNPJ: 27.700.286/0001-74 - NIRE: 33300323431
Ata da AGO realizada em 15/07/2020. 1. Data, hora e local: No dia
15/07/2020, às 12h, na Rua Almirante Grenfall nº 405, Lj 02, Vila São Luiz,
Duque de Caxias/RJ. 2. Convocação e Presenças: Presença de todos os
acionistas, Srs. Rogério da Silva Basílio e Ricardo Silva Rezende, que foram
devidamente convocados e estão ambos presentes, havendo quórum para instalação e deliberações, conforme se verifica pelas assinaturas ao final desta
ata. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rogério da Silva Basílio; Secretário: Sr. Rodrigo
Lopes Garcia. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
i. Tomar as contas da Administração e deliberação sobre o balanço patrimonial
e resultado econômico da Sociedade para o exercício social encerrado em
31/12/19; ii. Proposta de ratificação da decisão da Administração para destinação do resultado do exercício em i. acima; iii. Deliberação sobre proposta
de antecipação de lucros para cada acionista para o exercício de 2020; e iv.
Outros assuntos de interesse da Sociedade. 5. Deliberações tomadas pela
unanimidade dos presentes: 5.1. Quanto ao item i. da Ordem do Dia, foram
apresentadas as contas relativas ao exercício social findos em 31/12/19. Após
análise e discussão, os acionistas aprovaram o balanço patrimonial e todas as
demais contas, ratificando todos os atos anteriormente praticados. 5.2. Quanto
ao item ii da Ordem do Dia, considerando que a sociedade apurou prejuízo no
exercício social encerrado em 31/12/19 não haverá distribuição de dividendos
aos acionistas. 5.3. Quanto ao item iii da Ordem do Dia, foi deliberada a antecipação de lucros para cada acionista no exercício de 2020 nos valores mensais
que sejam deliberados pela Diretoria da Sociedade, por registro em ata da Diretoria. 5.4. Quanto ao item iv da Ordem do Dia, não há nenhum outro assunto
de interesse da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente Ata, a qual, depois
de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas Rogério da Silva Basílio e
Ricardo Silva Rezende. Duque de Caxias/RJ, 15/07/2020. Rogério da Silva
Basílio; Ricardo Silva Rezende - Secretário: Rodrigo Lopes Garcia. Jucerja
nº 3900420 em 22/07/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário-Geral.

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

A partir da próxima sexta-feira, 31 de julho, começa
o prazo para as convenções partidárias, que este ano têm
uma novidade: poderão ser realizadas de forma virtual,
com autorização do TSE, para evitar aglomerações. A
data limite para a escolha dos candidatos às eleições de
novembro é 16 de setembro. No Rio, há 11 postulantes ao
cargo de prefeito. Esse número pode cair, pois algumas
legendas discutem coligações. Em Niterói há seis précandidatos à sucessão do prefeito Rodrigo Neves e uma
curiosidade: três deles são delegados de polícia: Amorno
Rayol (PSD), Deuler da Rocha Gonçalves Junior (PSL)e
José Carlos Pires (PMN).

Eleição fora da ordem do dia
A esta altura, em anos anteriores, as pessoas estariam
começando a prestar atenção na eleição de prefeito e
vereador. Mas o país está absorvido pelas disputas políticas
em torno da pandemia da Covid-19, de seus efeitos nas
estatísticas sanitária e econômica. Por isso, por mais que se
esforcem os pré-candidatos não conseguem atrair a atenção
dos eleitores. Este ano teremos uma campanha curtíssima,
centrada nas redes sociais e com número recorde de
candidatos ao cargo majoritário.

Lei limita gastos com publicidade
O prefeito do
Rio, Marcelo Crivella, sancionou
a lei assinada por
20
vereadores,
tendo à frente o
vereador Junior
da Lucinha (PL),
que suspende, enquanto perdurar o
decreto de calamidade pública ou de
situação de emergência, despesas
com publicidade
ou
propaganda
institucional
da
Prefeitura. A lei,
Vereador Junior da Lucinha
no entanto, deixa
brechas para esse
tipo de gasto para preservação da ordem e segurança pública, para divulgar programas sociais da prefeitura, entre
outras. E, claro, a prefeitura pode gastar à vontade para divulgar as ações contra o novo coronavírus.

Deputado André Ceciliano

Fórum político do estado
O Rio terá um Fórum Político para discutir o desenvolvimento econômico no estado no período pós-pandemia de
Covid-19. A iniciativa é do presidente da Alerj, deputado
André Ceciliano (PT). Segundo ele, a ideia é reunir representantes dos legislativos estadual e federal e da sociedade para discutir as grandes cadeias produtivas do estado,
incluindo estratégias de desenvolvimento do complexo de
petróleo e gás, indústria naval, saúde, agricultura, turismo e
meio ambiente, entre outros temas. Os primeiros encontros
devem ser virtuais.

Estudantes terão opção de ficar em casa
Projeto de lei assinado pelo presidente da Alerj,
deputado André Ceciliano (PT), e pelo deputado
Waldeck Carneiro (PT) garante aos alunos das
redes pública e privada de ensino de todo o Estado
do Rio de Janeiro a opção de permanecer com a
aprendizagem remota até que haja uma vacina
contra a Covid-19. Segundo os parlamentares,
em vários municípios já há o planejamento para
a retomada das aulas presenciais, mas é preciso
garantir o direito de opção para quem não se
sente seguro o suficiente para frequentar as aulas
presenciais. Para alunos menores de 18 anos, a
decisão ficará a cargo dos pais.

Solução pela metade
Tramita na Alerj projeto de lei do deputado Marcelo
Cabeleireiro (DC) que determina a criação de um serviço
telefônico disque denúncia de maus tratos contra animais
domésticos no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma
linha telefônica com WhatsApp para recebimento de
denúncias de maus tratos a animais domésticos, incluindo
envio de fotos e vídeos. A iniciativa é bem-vinda, mas o
estado não dispõe de estrutura para recolher, tratar e acolher
esses animais. O projeto de lei apenas autoriza o estado a
firmar convênios com os municípios para instituir políticas
conjuntas para o enfrentamento aos maus tratos aos animais
domésticos.
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Embraer capta US$ 300
milhões com cinco bancos
Desembolsos já
iniciaram e devem
ser concluídos até
o final de julho

A Embraer informou
nesta quinta-feira que concluiu assinatura para financiamento de US$ 300
milhões com cinco bancos
públicos e privados (Banco
do Brasil, Bradesco, Morgan Stanley, Natixis e Santander), como parte de sua

operação de financiamento
ao capital de giro para exportações.
A captação tem justificativa. A fabricante entregou
menos aviões comerciais
e jatos executivos no segundo trimestre do que em
anos anteriores no mesmo
período, principalmente por
causa da pandemia do coronavírus. Foram 17 jatos,
sendo quatro comerciais e
13 executivos (nove leves e
quatro grandes). Em comparação com o mesmo período
do ano passado, os números
foram bem menores. No segundo trimestre de 2019, a

companhia entregou 51 jatos
dos quais 28 comerciais e 25
executivos.
O mercado interpretou
os números como resultado
do impacto que a decisão
da Boeing causou em abril,
quando a aérea desistiu de
comprar a divisão comercial
da Embraer. Fato que obrigou a companhia e passar
por uma reestruturação.
“Os desembolsos...já começaram e devem ser concluídos até o final de julho
de 2020, reforçando a posição de caixa da companhia
durante o segundo semestre
de 2020 e 2021”, afirmou

em comunicado ao mercado.
De acordo com a fabricante de aviões, essas linhas
de financiamento ao capital
de giro têm prazos de 2 a 4
anos e os recursos serão usados durante toda a fase de
produção até o momento do
embarque dos produtos para
o mercado externo.
A Embraer acrescentou
que “continuará avaliando formas adicionais de
financiamento de maneira
a manter um perfil de endividamento de longo prazo e
condizente com seu ciclo de
negócios”.

Liber Capital adquire fatia majoritária da Adianta
A Liber Capital, fintech
de antecipação de recebíveis, oficializou a compra de
60% da Adianta, do mesmo
setor. “Diante deste cenário
(da pandemia do novo coronavírus), ambas encontraram
uma oportunidade no mercado. Com seus modelos complementares, a expectativa é
ampliar suas carteiras ativas,
diversificando a originação
do crédito e trazendo mais
soluções para os clientes”,
destacou comunicado da Li-

ber nesta quinta-feira.
A empresa não revelou
o valor da operação. O fato
é que este é um segmento
que movimenta bilhões. Por
hora, não haverá fusão das
duas fintechs que atuam em
mercados distintos e complementares de antecipação
de recebíveis.
Resumidamente, a antecipação de recebíveis é um
recurso que permite à empresa efetuar o recebimento
de valores que só chegariam

até ela mais tarde.
A Liber Capital atende
grandes cadeias de fornecedores, por meio da intermediação entre empresas e
financiadores, com base na
triangulação de informações
entre a companhia dona do
crédito, a empresa sacada e
o financiador.
Por este modelo, só é possível antecipar os recebíveis
detidos contra empresas conveniadas, que corresponde a
menos de 20% do contas a

receber dos clientes, que já
demandam mais crédito.
“Com a Adianta a gente
pode avaliar e antecipar os
outros 80%, aumentando o
volume transacionado e também a satisfação dos clientes
ao serem atendidos de forma
mais ampla.” conta Victor
Morandini Stabile, CEO e
cofundador da Liber Capital.
Este ano a empresa operou
mais de R$ 3,3 bilhões e tem
saldo atual em de R$ 2,7 bilhões.

Petrobras marca para 15 de dezembro remuneração aos acionistas

A Assembleia Geral Ordinária da Petrobras aprovou
remuneração aos seus acionistas sob a forma de dividendos no valor de R$ 1,7 bilhão para as ações ordinárias
(R$ 0,233649 por ação) e R$
2,5 milhões para as ações
preferenciais (R$ 0,000449
por ação) em circulação,
com base no resultado anual de 2019. O pagamento do
dividendo será realizado em
15 de dezembro de 2020.
A decisão foi tomada em

reunião na última quartafeira. Segundo a petroleira,
os valores foram aprovados
atualizados pela variação
da taxa Selic do período de
31/12/2019 até 22/07/2020,
o que representou um acréscimo nas ações ordinárias de
R$ 0,004420 por ação e um
acréscimo nas ações preferenciais de R$ 0,000008 por
ação. Desta forma, o valor
total distribuído aos acionistas será de R$ 0,238069 por
ação ordinária e R$ 0,000457

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A - COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90
AVISO AOS ACIONISTAS: Encontram-se à disposição dos senhores
acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2019.
Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2020. ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA Presidente do Conselho de Administração

por ação preferencial.
Os acionistas terão direito
à remuneração, na seguinte
forma: A data de corte para
os detentores de ações de
emissão da Petrobras negociadas na B3 será no dia 22
de julho de 2020 e a record
date para os detentores de
American Depositary Receipts (ADRs) negociadas
na New York Stock Exchange – Nyse será o dia 24 de
julho de 2020. 2. As ações
da Petrobras serão negocia-

das ex-direitos na B3 e Nyse
a partir do dia 23 de julho de
2020. A Política de Remuneração aos Acionistas pode
ser acessada pela internet
no site da companhia http://
www.petrobras.com.br/ri.
Resultados
A Petrobras irá divulgar o
resultado do segundo trimestre dia 30 de julho. Lembrando que o resultado do primeiro trimestre não foi bom.

ASSOCIAÇÃO DE CASAS DE REPOUSO E INSTITUIÇÔES DE LONGA
PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E ASSEMELHADOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
CNPJ: EM CONSTITUIÇÃO
CONVOCAÇÃO
CONVOCAMOS todos os gestores de CASAS DE REPOUSO E
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS E
ASSEMELHADOS SITUADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO a
comparecerem na Assembleia Geral de Constituição da ASSOCIAÇÃO
DE CASAS DE REPOUSO E INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS E ASSEMELHADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ACRERJ, a ser realizada na Rua Bornéo, nº. 74, Madureira, Rio de
Janeiro/RJ, no dia 05/08/2020 às 16:00 horas em primeira convocação
e às 16:30 horas em segunda convocação, quando, com a presença de
qualquer número de presentes será deliberada a seguinte ordem do dia:
A) Constituição da Associação; B) Aprovação do Estatuto da Associação;
C) Eleição para Conselho Fiscal para o biênio de 2020/2021; D) Instituição
do Conselho de Administração; E) Eleição da Diretoria composta de
Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro
e 2º Tesoureiro, todas para o biênio 2020/2021; F) Contratação dos
advogados que atuarão como Diretores Jurídicos da Associação. O prazo
para registro das chapas será de 05 (cinco) dias a partir da publicação
deste edital, devendo as chapas interessadas em concorrer a todas
as vagas, exceto ao Conselho Fiscal, serem enviadas para o e-mail
advocacia@lopeseotoni.com, com os nomes de cada um dos gestores
interessados e instituição que faz parte com CNPJ e qualificação completa
do gestor, indicando o cargo que deseja concorrer. No caso de ser inscrita
chapa única a eleição será realizada às 16:30 horas por aclamação.
BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ. 31.597.552/0001-52
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Raquel da Fonseca Cantarino, CPF 025.407.357-38. DECLARAM, nos
termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2
de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração
no(a) Banco Clássico S.A., CNPJ 31.597.552/0001-52. 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 quinze 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). 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 DEORF/GTRJA. Local e data. Rio de Janeiro, 10 de
julho de 2020. Raquel da Fonseca Cantarino - CPF: 025.407.357-38
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Credit Suisse ainda acredita
que operadoras ficarão com Oi

Os analistas do Credit Suisse continuam apostando que a
Vivo, TIM e Claro serão as como as mais prováveis vencedoras na disputa pela Oi Móvel, pois não acreditam que a
Highline será transformada numa operadora de celular, após
ganhar o leilão. Em relatório, se baseiam na informação que
a empresa norte-americana quer comprar a Oi inteira, da operação móvel à rede de fibra que vai virar a InfraCo e também
a unidade de torres, pela qual já fez oferta de R$ 1,07 bilhão.
Assim, seu plano não é se transformar numa operadora de
serviços ao consumidor final, mas sim operadora de rede.
A ideia da controlada da Digital Colony é produzir um projeto inédito no Brasil, tornando a operadora neutra em todos
os níveis. Bom, na realidade o plano dos norte-americanos
é, rapidamente, se preparar para vender a rede móvel para
as concorrentes em um leilão estruturado, em que um dos
itens será o compromisso das compradoras de utilizarem a
infraestrutura de torres, rádio e espectro da Oi Móvel.

O que vai acontecer para a Oi Oca?
Essa história da preferência da Oi pela proposta dos
norte-americanos está um pouco sem nexo. Quais foram as
vantagens obtidas pelos acionistas da futura Oi Oca com a
exclusividade assumida com os norte-americanos. Porque a
oferta deles somente será revelada quando terminar o prazo da preferência? E a anterior proposta do consórcio foi
de quanto, o piso mínimo dos R$ 15 bilhões? As ações ordinárias da futura Oi Oca registraram alta de 17%, sem que
houvesse motivo para tal, pois no fato relevante consta que o
fundo que está por trás da negociação quer todos os ativos da
operadora brasileira. Assim, sobrará um caixa que é menor
que as dívidas e os credores rapidamente vão querer se ressarcir. E qual a explicação para a baixa de mais de 9% nas
ações da TIM e de mais de 4% nas da Vivo?

Cyrela deitando e rolando na pandemia
Vender mais apartamento é culpa do coronavírus, mas
vender ações de subsidiárias que nunca ninguém ouvir falar
tem sido a distração principal dos membros do Conselho de
Administração da Cyrela. Pouco tempo depois de anunciar
o pedido para o registro para realizar a oferta pública inicial
da Lavvy Empreendimentos e da Cury, a companhia voltou
a fazer anúncio semelhante, desta vez que a solicitação foi da
Plano & Plano, controlada pela incorporadora e atua, principalmente, no segmento de imóveis do Minha Casa, Minha
Vida. A Lavvi Empreendimentos tem como controladores a
Cyrela e a RH Empreendimentos Imobiliários, atuando no
desenvolvimento de projetos no segmento médio e alto padrão na cidade de São Paulo. Já a Cury é uma joint venture
entre Cyrela e a antiga Curi Engenharia e atua no segmento
de baixa e média renda. Alguns analistas aconselham a companhia a parar de abrir capital de subsidiárias, pois daqui a
pouco estarão todos cantando: uma Cyrela incomoda muita
gente, três Cyrelas incomodam muito mais...

Helbor não manterá nível de geração de caixa
Os analistas do Bradesco BBI acreditam que a Helbor
não conseguirá mais entregar os mesmos níveis de geração de caixa que registrava anteriormente, na faixa de
R$ 100 milhões no segundo trimestre de 2019, pois está
com um ritmo de construção mais forte. Assim, mantem a
classificação de compra e elevaram o preço-alvo de R$ 3
para R$ 4,50 após incorporar os números operacionais do
segundo trimestre. Para os do Itaú BBA, o resultado foi
neutro, mas destacaram como positivo a queda do nível de
cancelamento das vendas, que recuou 64%.

Dimed captou R$ 480 milhões
No follow on da Dimed, controladora da Panvel, e
acionistas foram levantados R$ 1,04 bilhão, sendo R$
480 milhões para a empresa e R$ 556,7 milhões para o
Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, Fundação Petrobras de
Seguridade Social – Petros e pessoas físicas. A oferta foi
via Bradesco BBI, BTG Pactual e Itaú BBA. A Dimed pretende usar os recursos para investimento em novas lojas;
investimento em recursos de tecnologia da informação e
investimento na infraestrutura de logística.

Movida: BBA espera resultados auditados
Os analistas do Itaú BBA acham que será necessário
entender melhor como a composição de venda de carros
usados impactou as margens da Movida. Acreditam que
isso será esclarecido com a divulgação dos resultados auditados, mas consideraram os números positivos.
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B3 e Tesouro Nacional zeram
taxa de custódia do Tesouro Selic
O Tesouro Nacional e a
B3 reduziram, de 0,25%
para 0% ao ano, a taxa de
custódia para os investimentos no Tesouro Selic
até o estoque de R$ 10 mil.
“A taxa de custódia será
cobrada apenas sobre os
valores que excederem o
estoque de R$ 10 mil por
investidor; medida beneficia mais de 53% de todos
os investidores ativos do

programa”, informou a B3
nesta quinta-feira. A mudança entrará em vigor a
partir de 1º de agosto.
A taxa de custódia havia
diminuído pela última vez,
de 0,30% para 0,25% para
todos os títulos, em 1º de
janeiro de 2019. O Tesouro Direto tem hoje quase
1,3 milhão de investidores
ativos. Com a zeragem da
taxa, um terço deles fica-

riam completamente isentos de tarifa. Mas, como a
medida isenta o pagamento
para todos os investidores
em Tesouro Selic até o limite de R$ 10 mil em estoque, todos que possuem
esse título, e que respondem por 53% da base de
investidores ativos do programa, acabarão de alguma
maneira sendo beneficiados.

Para ilustrar o efeito da
alteração, considere três investidores: um com R$ 9 mil,
outro com R$ 11 mil e um terceiro com R$ 20 mil aplicados
em Tesouro Selic. O primeiro
ficará totalmente isento de
taxa. O segundo só terá custo
referente à taxa de custódia
sobre o valor de R$ 1 mil que
excede os R$ 10 mil. O terceiro pagará taxa referente aos
R$ 10 mil excedentes.

Banco Mercedes-Benz incluiu BNDES Finame Selic em seu portfólio
O Banco MercedesBenz tem agora em seu
portfólio de produtos financeiros o BNDES Finame Selic. O produto permite financiar até 100%
do valor dos caminhões e
ônibus 0km da MercedesBenz, com prazo de até 60
meses, incluídos até 6 meses de carência.
“Com a Selic no patamar mais baixo da história,
o BNDES Finame Selic se
destaca como uma das opções com custo-benefício
mais atrativo do mercado.
Com este lançamento, o

Banco reforça seu compromisso de oferecer soluções
cada vez mais completas
para atender às necessidades
dos nossos clientes”, afirma
Cristina Rensi, gerente de
Marketing & Produtos do
Banco Mercedes-Benz.
Apesar de ser um produto pós-fixado, as parcelas
de financiamento do cliente
ficam menos sensíveis às
oscilações de mercado dada
a metodologia de cálculo do
produto, que considera a capitalização do saldo devedor
utilizando o acúmulo da Selic diária.

As condições de financiamento estão sujeitas à
análise de crédito do Banco
Mercedes-Benz.
Capilaridade
O Banco MercedesBenz, desde 1996 no Brasil, atua no segmento de
veículos comerciais (caminhões, ônibus e linha
Sprinter) e de automóveis
de passeio da marca Mercedes-Benz e é líder em
financiamento em todos
os segmentos de atuação.
O Banco Mercedes-Benz

também oferece produtos de seguro integrado e
prestamista para os planos
de financiamentos de seus
clientes, além de financiar
os estoques de seus concessionários.
A instituição está presente no país por meio
de suas regionais em São
Paulo (SP), Recife (PE) e
Porto Alegre (RS). A sede
fica na cidade de São Paulo, no Centro Empresarial
do Aço. No total, emprega
280 colaboradores e atende a mais de 220 concessionários da marca.
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CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614
Ata da AGO realizada em 24/06/20. 1. Data, hora e local: Em 24/06/20,
às 10h, na sede social, na Rua do Parque, nº 31, São Cristóvão/RJ. 2. Presença: Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia.
representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei
nº 6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes,
representante da BKR - Lopes Machado Auditores, auditor independente
da Cia. 3. Mesa: Presidente: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro; Secretário:
Genilson Silva Melo. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade
de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes
deliberações: 4.1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores
e as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em
31/12/19, com o parecer sem ressalva dos auditores independentes publicadas em 30/04/20 no DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02). 4.2.
Consignar que a Cia. não distribuirá dividendos, considerando que a Cia.
apurou prejuízo contábil no exercício de 2019. 4.3. Fixar a remuneração
global anual dos membros da Diretoria para o exercício social de 2020 em
até R$ 4.000.000,00. 4.4. Consignar em ata a apresentação feita pela Área
de Compliance dos trabalhos executados pela Área e Comitê de Ética no
exercício de 2019, tendo os representantes da Acionista presentes agradecido, elogiado os trabalhos e as medidas de aperfeiçoamento implantadas
no exercício, reforçando a importância da continuidade de medidas para fortalecimento do Programa de Compliance em 2020, questão prioritária para
a Cia. e seus acionistas. 4.5. Designar como membros da gerência técnica
da Cia., na forma do § único do Art. 3º do Estatuto Social, os engenheiros
a seguir indicados, devidamente registrados junto aos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia: (i) Eduardo Backheuser, brasileiro, casado,
engenheiro civil, RG 2001507780 e no CPF 013.865.967-28; (ii) Gustavo
Rodrigues Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 2004831448
e no CPF 009.101.367-42; (iii) Fabio Medeiros Junqueira Meirelles, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, RG 1401383904 e no CPF 588.233.60668; (iv) Diogo da Silva Cunha, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG
2000414095 e no CPF 102.234.087-51; (v) Renata Lima Gonçalves, brasileira, solteira, engenheira civil, RG 2004982640 e no CPF 078.021.087-56;
(vi) Carlos Eduardo Campello de Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro de segurança do trabalho, RG 2001708432 e no CPF 052.979.287-70.
5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada
pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro; Secretário: Genilson Silva Melo. Acionista: Santo Avito Participações
S.A., por seus diretores Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Diretores Presentes: Eduardo Backheuser, Genilson Silva
Melo e Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. Representante do auditor independente da Cia., BKR - Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. RJ,
24/06/20. Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro - Presidente, Genilson Silva Melo
- Secretário. Jucerja em 21/07/2020 sob o nº 00003899772. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

