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Lava Jato tirou R$ 142 
bilhões da economia 
só no primeiro ano
Demissões 
nas empresas 
investigadas e 
fornecedores 
chegaram a 2,5 
milhões

A Operação Lava Jato provocou 
impacto negativo na economia do 
país muitas vezes superior ao valor 
que se avalia ter sido recuperado 
com o combate aos desvios da cor-
rupção. A professora de Economia 
da PUC-SP Rosa Maria Marques, 
que analisou os efeitos da Opera-
ção na economia, destaca que hou-
ve uma grande movimentação nos 
setores empresariais para instaurar 
a agenda regressiva de reformas 
neoliberais, e que a Lava Jato foi 
parte dessa engrenagem.

Em Conde Entrevista, no You-
Tube, Rosa Marques citou estudo 
de Nozaki (2018), do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis, 
que mostra que a Operação pro-
vocou o desmantelamento de “im-
portantes setores da economia na-
cional, principalmente da indústria 
petrolífera e da sua cadeia de forne-
cedores, como a construção civil, a 
metal-mecânica, a indústria naval, 
a engenharia pesada, além do pro-
grama nuclear brasileiro”.

Apenas em seu primeiro ano, 
estima-se que a Lava Jato retirou 
cerca de R$ 142,6 bilhões da eco-
nomia brasileira. “Ou seja: a opera-
ção produziu pelo menos três vezes 

mais prejuízos econômicos do que 
aquilo que ela avalia ter sido des-
viado com corrupção”, afirma a 
professora.

“Walde Junior (2019)”, prosse-
gue Rosa Marques, “por sua vez, 
estima que, nos três primeiros anos, 
ocorreram mais de 2,5 milhões de 
demissões ligadas às empresas in-
vestigadas pela Operação Lava 
Jato ou a suas fornecedoras”.

Dois exemplos trazidos por este 
pesquisador: a Petrobras teria redu-
zido o número de seus funcionários 
de 446 mil, em dezembro de 2013, 
para pouco mais de 186 mil em de-
zembro de 2016; e a construtora 
Engevix teria, no mesmo período, 

demitido 82% dos trabalhadores de 
seu quadro (de 17 mil para 3 mil).

“Talvez seja mais importante en-
fatizar que, para além dos números 
das empresas diretamente afetadas, 
tais como retração do investimento, 
do total de trabalhadores e do fatu-
ramento, fruto da não preservação 
das empresas ao ter sido feito o 
combate à corrupção realizada por 
indivíduos, é importante se atentar 
para seu resultado: o desmantela-
mento do setor da construção civil 
e do petróleo e do gás no país. Este 
último já está vivendo um franco 
processo de entrega para o grande 
capital estrangeiro via os leilões do 
pré-sal”, acusa.

Operação conduzida pelo ex-juiz Sergio Moro derrubou finanças do país

Taxa de ocupação preocupa, 
com piora em relação a maio

Governo deixou  
40 milhões de 
pessoas sem  
renda alguma

“Estamos caminhando 
para ficar como no México, 
onde 80% dos idosos não têm 
renda. Devemos estar alertas 
para o que eles estão queren-
do fazer”, denunciou a econo-
mista e ex-ministra do Desen-
volvimento Social e Combate 
à Fome (2011/2016), Tereza 
Campello.

Em live realizada pelo PT, 
a ex-ministra disse que, ao di-
ficultar a aprovação e acesso 
ao auxílio emergencial, bem 
como ao crédito para micro 
e pequenos empresários, Jair 
Bolsonaro conseguiu criar o 
“programa renda zero”. “O 
governo deixou 40 milhões de 
pessoas sem renda alguma. E 
fechou 716 mil microempre-
sas no país”.

Tereza Campello afirmou 
que o projeto do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
não é acabar com o Bolsa Fa-
mília porque é uma marca 
dos governos petistas, mas 
sim desmontar toda a estru-
tura articulada que permite 
o funcionamento de um pro-
grama barato e que atende há 
17 anos aos mais pobres em 
todo o país.

A substituição pelo Renda 
Brasil seria uma política, se-
gundo a economista, de aca-
bar com os direitos à saúde, 
educação, assistência social, 
previdência e outros, consa-
grados pela Constituição de 
1988, em troca de uma renda 
ainda não explicada.

A ex-ministra afirmou ain-
da que a distribuição do au-
xílio emergencial foi cheia de 
erros, falhas e de corrupção. 
“Um monte de militar e rico, 
que não precisam, entre os 
beneficiados. E milhares de 
pobres que não conseguiram 
receber.”

O nível de ocupação da popu-
lação brasileira foi de 48,1% na 
semana de 28 de junho a 4 de ju-
lho, percentual considerado estável 
frente à semana anterior (48,5%) 
mas com queda em relação à sema-
na de 3 a 9 de maio (49,4%). Os 
dados da Pnad Covid-19, do IBGE, 
mostram 81,8 milhões de pessoas 
ocupadas, queda de 2,1 milhões de 
pessoas.

A população ocupada e não afas-
tada do trabalho foi estimada em 
71 milhões, com aumento tanto em 
relação à semana anterior (69,2 mi-
lhões) quanto frente à semana de 
3 a 9 de maio (63,9 milhões). En-
tre essas pessoas, 8,9 milhões (ou 
12,5%) trabalhavam remotamente.

A taxa de informalidade foi de 
34,2%, estável em relação à sema-
na anterior (34,5%), porém recuan-
do frente à semana de 3 a 9 de maio 
(35,7%).

Cerca de 8,3 milhões (10,1% da 
população ocupada) estavam afas-

tados do trabalho devido ao distan-
ciamento social. Esse contingente 
teve redução em relação à semana 
anterior (10,3 milhões ou 12,5% 
da população ocupada) e frente à 
semana de 3 a 9 de maio (16,6 mi-
lhões ou 19,8% dos ocupados).

A população desocupada foi es-
timada em 11,5 milhões de pessoas, 
recuando frente à semana anterior 
(12,4 milhões), mas cresceu em re-
lação à semana de 3 a 9 de maio 
(9,8 milhões). Com isso, a taxa de 
desocupação ficou em 12,3% para 
o período de 28 de junho e 4 de ju-
lho, estável em relação à semana 
anterior (13,1%) e com alta frente à 
primeira semana de maio (10,5%).

A população fora da força de tra-
balho (que não estava trabalhando 
nem procurava por trabalho) era 
de 76,8 milhões de pessoas, com 
aumento em relação à semana an-
terior (75,1 milhões) e estabilidade 
frente à semana de 3 a 9 de maio 
(76,2 milhões).

Nessa população, cerca de 
28,7 milhões de pessoas (ou 
37,4% da população fora da 
força de trabalho) disseram que 
gostariam de trabalhar. Esse 
contingente aumentou em re-
lação à semana anterior (26,9 
milhões ou 35,9%) e, também, 
frente à semana de 3 a 9 de maio 
(27,1 milhões ou 35,5%).

Cerca de 19,4 milhões de pes-
soas fora da força que gostariam 
de trabalhar e não procuraram tra-
balho não o fizeram por causa da 
pandemia ou por não encontrarem 
uma ocupação na localidade em 
que moravam. Elas correspondiam 
a 67,4% das pessoas não ocupa-
das que não buscaram por traba-
lho e gostariam de trabalhar. Esse 
contingente aumentou em relação 
à semana anterior (17,8 milhões 
ou 66,2%), mas permaneceu está-
vel em comparação com a semana 
de 3 a 9 de maio (19,1 milhões ou 
70,7%).

Entregadores 
fazem greve  
neste  
sábado

Os entregadores de aplicativos 
realizam neste sábado nova paral-
isação nacional por melhores 
condições de trabalho. Assim como 
ocorreu no dia 1º, além de sus-
pender as atividades, motoboys e 
ciclistas farão manifestações pelas 
cidades do país.

O movimento preferiu parar em 
um sábado, porque a procura pelos 
serviços de delivery de comida é 
maior nos finais de semana. 

Os entregadores, além de pedir 
para a população apoiar a greve não 
fazendo pedidos nesse dia, infor-
mam que o objetivo da paralisação 
é fazer com que empresas como 
IFood, Uber Eats, Rappi, Loggi e 
James negociem. A reivindicação é 
por aumento da taxa de entrega, do 
valor pago por quilômetro rodado 
e pelo fim dos bloqueios indevidos. 
Muitos trabalhadores denunciam 
que são excluídos dos aplicativos e 
impedidos de trabalhar de maneira 
arbitrária, sem nenhuma justificati-
va. Página 6

Rubens  
Novaes  
renuncia sem  
privatizar o BB

Sem conseguir levar adiante a 
proposta que lhe dada por Paulo 
Guedes, o presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, decidiu re-
nunciar ao cargo nesta sexta-feira e 
já encaminhou uma carta de demis-
são a Jair Bolsonaro e ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

Em comunicado ao mercado, o 
banco informa o “pedido de renún-
cia ao cargo de presidente do BB, 
com efeitos a partir de agosto, em 
data a ser definida e oportunamente 
comunicada ao mercado, entenden-
do que a companhia precisa de re-
novação para enfrentar os momen-
tos futuros de muitas inovações no 
sistema bancário”.

Caso Bolsonaro aceite a renún-
cia, outro nome deve ser indicado 
para o cargo. “Sendo aceita a re-
núncia pelo Presidente da Repúbli-
ca, a indicação do novo presidente 
do BB deverá acontecer na forma 
do artigo 24, inciso I do Estatuto 
Social do BB”. 

Fabio Pozzebom / ABr
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Iam L. Boyd, biólogo e 
professor da Universidade de 
Saint Andrews na Escócia, 
em artigo publicado na revista 
Science, afirma que no par-
lamento britânico – que tem 
650 membros – apenas um 
(0,15%) possui doutorado em 
ciências. Parece um número 
surpreendentemente pe-
queno em uma democracia 
madura. Cerca de 0,8% das 
pessoas no Reino Unido têm 
doutorado em ciências, o que 
indica que a ciência está se-
riamente sub-representada. 
Isso é correto? Quais são as 
consequências?

O autor acrescenta: “A 
menos que a comunidade 
científica compreenda esse 
problema de desempodera-
mento sistêmico no governo 
e na política, a ciência con-
tinuará sendo manipulada 
dentro de um jogo político 
dominado por interesses. Pa-
rece que a sub-representação 
da ciência continua, a me-
nos que o processo do pró-
prio governo se torne mais 
diversificado. Os próprios 
cientistas podem ajudar de-
monstrando maior liderança 
de pensamento, demonstran-
do mais entusiasmo em se 

tornar parte do governo em 
todas as suas formas e valo-
rizando as contribuições dos 
colegas que se envolvem”.

No Brasil, assim como 
no Reino Unido, temos uma 
baixa representatividade dos 
cientistas no parlamento e 
na política. A ciência brasi-
leira é relativamente recente 
e teve como marcos impor-
tantes a criação do Instituto 
Oswaldo Cruz no início do 
século XX, a criação da Aca-
demia Brasileira de Ciências 
(ABC) em 1916, a criação 
da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência 
(SBPC) em 1948, a criação 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) em 
1951, a criação da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 

do Pessoal de Ensino Su-
perior (CAPES) em 1951, 
a criação da Financiadora e 
Estudos de Projetos (FINEP) 
em 1967 e a criação do Mi-
nistério de Ciência e Tecno-
logia (MCT) em 1985.

A ciência brasileira é res-
peitada e já contribuiu de 
forma significativa com a 
produção do saber em vá-
rias áreas de conhecimento. 
No entanto, temos que criar 
instrumentos para que o co-
nhecimento científico possa 
ser uma bússola no objetivo 
de aperfeiçoamento das po-
líticas públicas que possam 
contribuir com o bem-estar 
físico e psicológico de to-
das brasileiras e todos bra-
sileiros. É pertinente que se 
estabeleça um diálogo per-
manente entre a comunida-
de científica e o parlamento 
brasileiro. É extremamente 
importante que o executivo 
busque na ciência os cami-
nhos para a resolução dos 
problemas do presente e as 
ações que visem a felicidade 
das futuras gerações.

Considero importante que 
os debates e propostas da 
SBPC e ABC sejam consi-
derados pelos governantes, 

como também a participação 
dos cientistas no ambiente 
político. Podemos nos ins-
pirar na história revisitando 
dois exemplos de cientistas 
que exerceram o cargo de 
presidente e que contribuí-
ram de forma significativa 
para o progresso de seus res-
pectivos países.

O primeiro, o do químico 
Chain Weizmann, que foi o 
primeiro presidente de Israel 
(1948-1952), que consolidou 
e semeou as bases da nova 
nação judaica. O segundo, o 
engenheiro aeronáutico Avul 
Pakir Jainulabdeen Abdul 
Kalan, que foi presidente da 
Índia (2002-2007).

Me pergunto, voltando à 
realidade de nosso país, se 
seria uma boa ideia termos 
um cientista na Presidência 
da República? Qual é a opi-
nião do leitor?

q Isaac Roitman
Professor emérito da 

Universidade de Brasília, 
pesquisador emérito do 

CNPq, membro da Academia 
Brasileira de Ciências, 

membro do Movimento 2022-
2030 O Brasil e Mundo que 

queremos.

O papel do 
cientista na 
política: sub-
representação 
continua
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Seria uma boa ideia termos um cientista na 
Presidência da República?

Saudades de viajar

A telemedicina ganha 
força na pandemia

Nasci para conhecer o 
desconhecido. Aprendi a 
ter prazer visitando o não 
convencional e buscando 
novas formas de compreen-
der a diversidade, a maior 
riqueza mundial, que me 
faz sonhar e pensar num 
mundo melhor. Viajar nos 
proporciona justamente 
uma nova visão da realida-
de, cercada de experiências 
culturais e naturais. Sem-
pre gostei de provar novas 
sensações de bem-estar que 
culturas totalmente opostas 
a minha são capazes de nos 
proporcionar. Por isso, me 
considero cidadão do mun-
do pela arte da resiliência 
que as viagens me ensina-
ram e ainda hão de me en-
sinar muito mais. 

Não me bastam hotéis, 
quero muito mais. Vivo em 
cada viagem, como se fosse 
um nativo. Ando de trans-
porte publico, me hospedo 
na casa de famílias e tento 
perguntar a cada um com 
quem me envolvo caracte-
rísticas peculiares daquela 
sociedade que a tornam tão 
sedutora. Às vezes, alugo 
um carro por dias com um 
motorista e guia para desco-
brir facetas não incluídas em 
nenhum guia turístico da-
quele destino. Cada viagem 
me traz um gosto diferente 
de amar, de ser amado e de 
encontrar na incidência do 
passear uma nova ideia para 
aprimorar meu interior e me 
provar que viver viajando 
pode fazer o individuo me-
lhor em todos os aspectos.

A fotografia me seduz. 
Vou clicando tudo que vejo 

desde rostos a casas, centros 
culturais, comidas nas ruas 
e nos restaurantes, belezas 
naturais, flores. Enfim, foto-
grafo a vida e quero compar-
tilhar rapidamente com todos 
meus amigos e conhecidos. 
Compartilhar conhecimento 
e informação faz parte das 
diretrizes que dou a minha 
arte de ser feliz. Como adoro 
escrever, vou contando dia-
riamente cada momento que 
vivo nas redes sociais, como 
um dever moral de mostrar 
a riqueza existente no con-
traditório cultural do mundo 
globalizado. 

No meu tempo livre, pla-
nejo novas incursões com 
amigos que vão me condu-
zir, tendo na sensação da 
descoberta do novo, uma ge-
nerosidade extrema e a pos-
sibilidade de juntos apreciar-
mos, mesmo que de forma 
diferente, os encantos que os 
caminhos ensolarados e chu-
vosos apontam para nosso 
engrandecimento interno e 
nossa sedução de respeito ao 
próximo. 

A pandemia mudou to-
talmente meu caminho que 
parecia traçado para sempre. 
Me ensinou a viajar dentro 
de casa, mais precisamente 
dentro de mim. Me trouxe 
uma viagem que eu desco-
nhecia e não tinha tempo 
para pensar: descobrir dentro 
de mim novas aptidões e dei-
xar meu blog parado, como 
se ele tivesse se calado para 
receber um novo Bayard, 
que sempre solidário com 
os outros, desconhecia algu-
mas de suas feridas e queria 
viver viajando sem que elas 

viessem à tona e passassem 
desapercebidas. Era o mo-
mento de curá-las e para isso 
surgiu uma ansiedade que 
nunca tinha me acometido 
e que me fez sentir muito 
medo mas foi a forma que 
encontrei para me descobrir.

Não me acho diferente 
mas estou aprendendo mui-
to com várias pessoas, com 
quem divido minhas dúvidas 
e vejo que não existem mais 
certezas. Sinto, para minha 
tristeza um ódio latente em 
várias pessoas que pareceu 
surgir repentinamente mas 
que no fundo existia e as re-
des sociais permitiram sua 
visibilidade.

Por outro lado, vi muita 
solidariedade, muita amiza-
de, muito discurso de com-
panheirismo que me fez e me 
faz acreditar que uma parte 
do mundo está mudando e se 
tornando mais humana. Tal 
fato me permite acordar todo 
dia, me levantar e lutar para 
que meus terremotos não me 
abalem e que fique imune ao 
discurso do ódio e das fake 
news, daqueles que apesar 
de tantas perdas, ainda não 
entenderam que o mundo é 
uma viagem pela criativi-
dade que cada cultura traz e 
deixa aberto para ser explo-
rado, entendido mas sobretu-
do espiritualizado, com base 
na evolução científica.

Hoje, sinto muita falta das 
viagens, mas não pretendo 
retomá-las antes de uma va-
cina que me dê segurança e 
de uma retomada verdadeira 
do turismo dentro da susten-
tabilidade e da ética. Sim, 
sinto saudades de estar den-

tro de um avião, num país 
bem longe ou simplesmente 
nas cidades convencionais 
como Paris e Nova York, 
aqui no Rio, no Brasil an-
dando sem rumo para poder 
contar alguma novidade.

No momento estou em 
casa, fazendo teletrabalho e 
acompanhando com triste-
za as politicas equivocadas 
que são levadas a cabo e 
defendidas sem argumentos 
racionais, com pessoas, que 
vivem uma emoção fora da 
realidade de que a “gripe-
zinha” vai passar e que não 
atingirá qualquer um. Des-
respeitam pesquisadores e 
circulam sem máscaras, com 
peito estufado, se achando 
seres diferentes e superiores. 
Viajam num mundo paralelo 
e não colocaram os pés no 
chão.

Tenho fé de que num futu-
ro próximo voltarei a viajar, 
perto ou longe de casa pois 
qualquer passeio me dá uma 
força grande para sentir o 
devir e continuar aprenden-
do com cada experiência que 
a vida me convidar. Sauda-
des eternas de tudo que vivi 
mas agora pronto para viver 
uma nova era, que espero 
traga menos ódio, democra-
cia e flexibilidade intelectual 
para um mundo melhor.

q Bayard Do 
Coutto Boiteux

Professor universitário, 
escritor, pesquisador, 

funcionário público e trabalha 
voluntariamente no Instituto 
Preservale e na Associação 

dos Embaixadores de  
Turismo do RJ.

A discussão sobre a polê-
mica forma de se praticar a 
medicina através do método 
da telemedicina permane-
ceu durante muito tempo no 
tubo de ensaio, pela falta de 
tomada de posição quanto à 
sua regulamentação. Mas de 
repente entrou na ordem do 
dia pela força da pandemia 
da Covid-19, e às pressas foi 
criada a Portaria de número 
467/20, que entrou em vigor 
em março deste ano pelo Mi-
nistério da Saúde, ainda na 
gestão Mandetta.

Em resumo, o documento 
dispõe, em caráter excepcio-
nal e temporário, sobre as 
ações de telemedicina, com 
o objetivo de regulamentar 
e operacionalizar as medidas 
de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de 
importância internacional 
previstas no art. 3º da Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, decorrente da epide-
mia de Covid-19.

No início do ano passado, 
porém, o CFM – Conselho 
Federal de Medicina revo-
gou sua própria regulamen-
tação sobre a telemedicina, 
devido aos intensos protes-
tos de toda a comunidade 
médica brasileira, que, se-
gundo ela, faltou uma dis-
cussão mais ampla acerca do 
desafio que envolve o tema.

Agora, em meio a pande-
mia foi o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) o primeiro a 
alertar e a divulgar documen-
to pedindo atenção especial à 
saúde de médicos e equipes de 
atendimento, sugerindo medi-
da através da implantação da 
telemedicina.

E foi nessa conjunção de 
defesa e proteção dos profis-
sionais de saúde e pacientes, 
que foi criado o TeleSUS, que 
é um serviço que disponibiliza 
a possibilidade de consultas 
virtuais nos postos de saúde 
de Atenção Primária. Dessa 
forma, o SUS faz o acompa-
nhamento de vários pacientes 
de doenças crônicas, manten-
do o distanciamento social 
para evitar a propagação do 
novo coronavírus. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, no início da medida, 
cerca de 20 mil médicos e 
enfermeiros das unidades de 
Saúde da Família foram trei-
nados para atender no sistema 
e suporte técnico 24 horas por 
dia. A ferramenta digital prio-
riza o cuidado de pacientes 
com hipertensão e diabetes, 
entre outras condições de ris-
co. E tudo de forma ágil, cô-
moda e segura.

E qual o futuro da Teleme-
dicina no Brasil pós pande-
mia? Uma das questões a ser 
levada em conta diz respeito 
a custos e despesas, que tan-
to na saúde pública como na 
suplementar, nunca deve ficar 
entre a decisão de gastos e a 
importância do valor da vida 
humana. Ou seja, a qualida-
de do atendimento não pode 
nunca ser comprometida em 
nome de preços menores, em 

qualquer etapa.
Porém, apesar da crise do 

setor, ruim há muito tempo, 
agravada agora pela pande-
mia, piora ainda mais o cená-
rio financeiro do Brasil, em 
todas as áreas da economia 
nacional. Em particular refle-
te um prejuízo exponencial 
quanto aos investimentos em 
saúde pública e privada no 
país, embora a evolução de 
técnicas e equipamentos sur-
jam como uma saída eficiente 
para a crise nesse setor, onde 
despesa pode ser melhor ad-
ministrada.

Um dos pontos positivos 
dessa modalidade está na pos-
sibilidade de fornecer suporte 
médico para além dos grandes 
centros, e que, ao contrário da 
medicina tradicional, nesse 
caso é o especialista que vai 
até os pacientes. Sendo assim, 
é possível notar uma redução 
no custo de transporte dos 
profissionais e demais deslo-
camentos. Além disso, é pos-
sível fazer exames complexos 
com laudo à distância na tele-
medicina.

É fato que a estrutura da 
telemedicina, por prover o 
atendimento remoto, auxilia 
sobretudo pessoas em fase de 
recuperação ou reintegração. 
Por isso, quando é implemen-
tado o suporte médico a distân-
cia, há uma queda no número 
de internações em hospitais, 
além de menos visitas aos 
consultórios médicos e setores 
emergenciais de saúde.

Em suma, a supervisão à 
distância de casos em regime 
ambulatorial reduz os gastos 
com internações; menos des-
pesas e maior eficiência no 
atendimento com base em sis-
tema de avaliação remota; as 
conferências online aprimo-
ram a etapa de triagem para 
que pacientes com enfermi-
dades menos complexas não 
precisem se deslocar até um 
centro de atendimento. Desse 
modo, o setor de urgência não 
é tão sobrecarregado.

Os Estados Unidos são 
um dos maiores representan-
tes da prática em telemedici-
na do mundo, e que segundo 
atesta o levantamento da ATA 
(American Telemedicine As-
sociation) há uma larga utili-
zação do método de suporte 
online em medicina remota 
que atinge a impressionante 
marca de 80% na quantidade 
de diagnósticos precisos para 
condições comuns no país.

Outro dado interessante 
é a satisfação da população 
usuária e adepta à prática 
da telemedicina, que fica 
em torno de 97% dos que 
aprovam o sistema. Contu-
do, esse movimento já é ob-
servado e sentido em várias 
outras nações, com compro-
vada eficiência. Portanto, já 
está na hora de o Brasil en-
trar na era da medicina do 
futuro.

q Izidoro Hiroki 
Flumingnan

Médico sanitarista.
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Identificação com  
Bolsonaro prejudica marca

Menções negativas associadas ao termo “Havan” 
cresceram 52% nos últimos 12 meses, mostra levanta-
mento feito pela Bateiah Estratégia e Reputação. Men-
ções negativas ao termo “Bolsonaro” cresceram 108%. 
O mesmo padrão não foi observado em relação a duas 
empresas que apareceram no noticiário recente asso-
ciadas ao bolsonarismo, “KFC” e “Wizard”. A pesquisa 
avaliou os últimos 12 meses, comparando a terceira se-
mana dos meses de junho/2019 e de junho/2020.

O levantamento mostra a associação por personalis-
mo, caso do Luciano Hang, o “Véio da Havan”, que tem 
a imagem diretamente ligada ao presidente Bolsonaro. 
As menções negativas à marca cresceram assim como 
ocorreu com o termo “Bolsonaro”. Para as empresas as-
sociadas ao empresário Carlos Wizard (fundador, mas 
que já vendeu a Wizard), a identificação não segue a 
mesma cadência da Havan.

“A possível associação entre avaliação de marcas em-
presariais e de governos pode nascer de fontes variadas. 
O posicionamento das marcas pode apresentar um apoio 
direto a um governo, os proprietários e líderes das em-
presas podem declarar apoio a políticos, ou se apresentar 
criticamente como oposição ao governo”, destaca Fábio 
Gomes, presidente da Bateiah.

“O que o bolsonarismo representará para o Brasil no 
futuro? Os efeitos poderão representar a consagração ou 
a profanação das esperanças. Uma marca identificada 
com o futuro promissor construído por um governo tem 
muito a ganhar. Já uma marca vinculada a um cenário 
(econômico, social e de saúde) trágico pode ser dura-
mente penalizada”, avalia Gomes.

Violência
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou 

nota em que condena o atentado sofrido na noite de 
quinta-feira pelo jornalista Alex Braga, do Grupo Diário 
de Comunicação, de Manaus, e aguarda rápida apuração 
do crime, com a identificação dos autores e mandantes, 
e seu encaminhamento à Justiça. “É preocupante que a 
atividade jornalística seja alvo de violências como essa, 
pois elas atingem não apenas os profissionais da imp-
rensa e as empresas de comunicação, mas sobretudo o 
direito da sociedade de ser livremente informada.”

Zuckerberg e Madonna
O artista plástico Anderson Thives, famoso por suas 

colagens e um dos únicos artistas brasileiros a trabalhar 
exclusivamente com técnica que consiste em juntar mil-
hares de quadrados de papel, nas mais variadas cores, 
tons e tamanhos, ganhou exposição no Facebook, pro-
movida pela Associação dos Embaixadores de Turismo 
do RJ e Fundação Cesgranrio.

Com curadoria de Bayard Boiteux e Viviane Fernandes, 
as obras podem ser vistas em diversos museus e galerias 
do mundo todo e também na casa de diversas celebri-
dades como Mark Zuckerberg e Madonna. A exposição 
pode ser visitada em facebook.com/Exposição-Virtual-
Colagens-de-Anderson-Thives-100371075107000

Não é só álcool em gel
Alguns países e companhias aéreas estão exigindo o 

exame de PCR de Covid-19, com antecedência de 72 horas 
antes do embarque. No laboratório e clínica Lach, no Jardim 
Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro, 20% dos pedidos em 
junho foram para laudo do exame em outro idioma.

Gol contra
Tudo que um recebedor de spam mensal da Gol Linhas 

Aéreas conseguiu clicando em “cancelar envio” foi pas-
sar a receber semanal. Clicou de novo e passou a receber 
diário. Preferiu não arriscar nova tentativa. Desde então, 
sua caixa acumula 365 gols contra, da Gol, em 365 dias.

Rápidas
A ACT Promoção da Saúde está organizando, em par-

ceria com a Opas e o Ieps, nesta segunda-feira, às 17h, 
webinar “Tributos Saudáveis: Bom para a Saúde e Bom 
para Economia”, com o economista Arminio Fraga, en-
tre outros. Detalhes: bit.ly/WebSaudeEconomia *** 
Alan Victor entrevista Marco Simões, managing partner 
MSDpar Investimentos, nesta terça-feira, às 18h, no In-
stagram @riofaciloficial *** O presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito do Seguro (IBDS), Ernesto Tzir-
ulnik, participará do I Congresso Digital Covid-19: Re-
percussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, promovido 
pela OAB Nacional e pela ESA, desta segunda até 31 
de julho. Mais informações: oab.org.br/congressodigital 
*** A Aasp realiza nesta segunda-feira, às 18h, o webinar 
“Governança, Compliance e Proteção de Dados no Des-
porto”, com o ministro do TCU Augusto Nardes, o vele-
jador Lars Grael e o ministro Wagner de Campos Rosário 
(CGU), entre outrois. Inscrições: mla.bs/ae76f306

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andrea Maciel Pacha - Juiz Titular do 
Cartório da 4ª Vara de Orfãos e Sucessões da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento tiverem, 
que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº 0097295-59.2005.8.19
.0001 (2005.001.098854-1), foi determinado o levantamento da interdição 
de RAPHAEL VERAS DE ARAUJO (CPF: 108.503.947-16; RG: 020.272
.477-9), brasileiro, solteiro, residente na Rua Manoel Luiz, 520, Nova 
Iguaçu, filho de Atila Viana de Araujo e Edna Maria Veras de Araujo. Este 
edital será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no 
Órgão Oficial.                                                                                    .

Eu, __________ Roberto Carlos Baptista Campos -
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/30628, o subscrevo. 

Rio de Janeiro, 04/12/2019. 

Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 13.349.677/0001-81

Convocação AGE: A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 13.349.677/0001-81, convoca os seus acionistas para Assem-
bleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 11 de agosto de 2020, às 10 horas, na 
sede da Sociedade, na Avenida Rio Branco, nº 181, sala 711, Centro, Rio de Janei-
ro, RJ, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Reeleição de membros para 
o Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.

Pedidos de recuperações judiciais caíram 2,8% no semestre
De acordo com o Indica-

dor Serasa Experian de Fa-
lências e Recuperações, o 
Brasil registrou 601 pedidos 
de recuperações judiciais no 
primeiro semestre de 2020. 
Isso significa uma diminui-
ção de 2,8% em relação ao 
mesmo período de 2019, 
quando foram protocolados 
618 pedidos.

Em 2020, as pequenas e 
médias empresas seguem li-
derando a lista de requisições, 
com 377 casos. As médias 
respondem por 148 ocorrên-
cias e as grandes companhias 
por 64 pedidos efetuados. Na 
comparação com maio, hou-

ve um aumento de 38,3% no 
número de pedidos de recu-
peração judicial.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, “o 
dado mensal demonstra o 
quanto a pandemia influen-
ciou o desempenho econô-
micos das PMEs, que ge-
ralmente têm menos fôlego 
financeiro. Porém, na com-
paração anual, fica evidente 
que tem havido um esforço 
das empresas para diminuí-
ram seu endividamento. As 
taxas de juros mais baixas 
observadas no mercado de 
crédito também colaboram 
para que as empresas e con-

sigam negociar com seus 
credores e se afastem gradu-
almente da insolvência”.

As PMEs, lideraram no 
número de pedidos de recu-
peração judicial no primeiro 
semestre. em junho. Do total 
de 601, 377 foram feitos por 
micro e pequenas empresas. 
As médias empresas apare-
cem com 148 solicitações, 
seguidas das grandes compa-
nhias, com 76 requisições. Na 
variação anual - junho 2020 
contra junho 2019 - o Brasil 
registrou uma queda de 9,7% 
no volume total de pedidos de 
recuperação judicial. Ano pas-
sado, foram 144 solicitações.

No primeiro semestre de 
2020, serviços foi o único se-
tor que apresentou aumento 
no número de requisições de 
recuperação judicial, com 310 
pedidos contra 252 no ano 
passado. Nos demais setores - 
indústria, comércio e primário 
-, os números caíram de: 127 
para 108, 176 para 135 e 63 
para 48, respectivamente.

Para Luiz Rabi, é impor-
tante observar que os núme-
ros da variação anual “mos-
tram, no geral, resultados 
positivos, mesmo levando-se 
em conta que serviços foram 
um dos mais atingidos pela 
pandemia”.

Impacto da Covid em faturamento de empresas pode ser de 10% a 25%
Em pesquisa realizada 

pela KPMG, a maioria dos 
empresários brasileiros en-
trevistados (25,2%) apontou 
que o impacto do isolamen-
to social provocado pela co-
vid-19 pode gerar uma queda 
de 10% a 25% no faturamen-
to deste ano das empresas. 
Já para 18,6% deles, essa 
arrecadação deve se manter 
próxima a do ano anterior. 

Apenas 3,3% deles acreditam 
que deverá ter um aumento 
superior a 25%. Os dados são 
do levantamento realizado 
com executivos de 11 setores 
da economia brasileira, entre 
eles, agronegócio, consumo, 
energia e governo.

Com relação à receita, os 
empresários disseram ainda 
que, em comparação com o 
mesmo período do ano pas-

sado, 26,3% das empresas ti-
veram uma redução de 10% 
a 30% em maio. Por outro 
lado, 17,5% das companhias 
registraram um aumento de 
receita nesse mesmo mês.

“Os dados refletem o im-
pacto da covid-19 em mais de 
dez setores brasileiros. Alguns 
deles registraram uma queda 
significativa no faturamento 
e na receita, como os segmen-

tos de consumo e mercado in-
dustrial, mas outros acabaram 
ganhando lugar de destaque 
como tecnologia e telecomu-
nicações. Neste caso, houve 
aumento de demanda à me-
dida que o isolamento social 
era mantido pelos governos”, 
explica o sócio-líder de clien-
tes e mercados da KPMG no 
Brasil e na América do Sul, 
André Coutinho.

China tem plano para enfrentar  
e recuperar AL e Caribe 
Brasil, apesar de 
convidado, não 
compareceu

Para consolidar seus laços 
de cooperação com a Améri-
ca Latina e o Caribe em ter-
mos econômicos, sociais e 
políticos e no enfrentamento 
e recuperação da pandemia 
de Covid-19, a China apre-
sentou nesta quinta-feira um 
plano específico. 

Em uma reunião virtual 
com seus colegas nessa área, 
o ministro das Relações Ex-
teriores, Wang Yi, destacou 
o apoio mútuo desde o surgi-
mento de uma doença mortal 
que apresentou desafios sem 
precedentes para o desenvol-

vimento e a estabilidade do 
planeta. O Brasil, apesar de 
convidado, não compareceu.

Para superar os desafios, 
o chanceler propôs que cada 
projeto em conjunto fosse 
orientado para o bem-estar 
das pessoas e aprofundasse a 
solidariedade e a colaboração 
na batalha epidemiológica.

Ele reiterou a disposição da 
China de apoiar a pesquisa de 
vacinas na região com equi-
pes médicas, conceder em-
préstimos especiais para obras 
de infraestrutura de saúde pú-
blica e fundos para a execução 
de programas da Organização 
das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação.

Ele propôs manter o co-
mércio e os investimentos 
de maneira flexível, a expor-
tação de produtos da Amé-
rica Latina e do Caribe que 

atendam aos altos padrões 
de qualidade e quarentena do 
país asiático, promover voos 
comerciais e abrir canais de 
acesso rápido para a transfe-
rência de funcionários.

Ele pediu progresso na 
construção da iniciativa “Um 
Cinturão e Uma Rota”, tam-
bém conhecida como “nova 
rota da seda”, especialmente 
em setores como agricultura, 
energia, saúde pública e eco-
nomia digital.

Wang Yi assegurou que 
seu país está pronto para 
fortalecer o diálogo e a co-
municação no contexto do 
Fórum China-Celac (Comu-
nidade dos Estados da Amé-
rica Latina e do Caribe), do 
Mercado Comum do Sul e 
da Aliança do Pacífico.

Entre outras questões, ele 
pediu posições de coordena-

ção na arena internacional a 
favor do multilateralismo e da 
economia aberta, mas contra o 
avanço do unilateralismo, do 
protecionismo e do assédio.A 
videoconferência foi copresi-
dida pelo Ministro das Rela-
ções Exteriores do México e 
incluiu a participação de Cuba, 
Argentina, Barbados, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Domi-
nica, Panamá, Peru, Trinidad e 
Tobago, Uruguai e Equador.

O Brasil de Bolsonaro op-
tou por não comparecer, se-
guindo, contra os interesses 
nacionais, as ordens de Do-
nald Trump, presidente esta-
dunidense cujo governo está 
em uma escalada de con-
fronto com a China. A reu-
nião terminou com a adoção 
de uma declaração conjunta 
sobre a resposta à pandemia 
de Covid-19.
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Mercado se reinventa 
para abastecer e ganhar 
consumidores

No último dia 17 de abril, publiquei nesta coluna um 
artigo em que eu contava a minha passagem pelo Uruguai, 
surpreendentemente atravessada pela chegada explosiva 
da Covid-19 na América do Sul, que, de certo modo, que-
ríamos acreditar pudesse ser diferente pelas bandas de cá. 
Três meses depois do meu artigo e quatro depois da minha 
viagem, já lidamos menos surpresos com o problema, não 
porque sua dimensão tivesse sido menor, mas porque fo-
mos obrigados a fazê-lo.

No dia 20 de julho participei de uma coletiva de impren-
sa, convocada pela ViniPortugal, que realiza há alguns 
anos o Festival de Vinhos de Portugal, no eixo Rio-São 
Paulo. Diante da provável impossibilidade de trânsito re-
gular em outubro deste ano, o evento, que conta normal-
mente com a presença de inúmeros produtores portugue-
ses no Brasil, ganhou um formato híbrido e inédito, com 
eventos virtuais e ações focadas no varejo, em parceria 
com a Abras – Associação Brasileira de Supermercados.

A coletiva contou com a participação de Carlos Cabral, 
responsável pelo setor de vinhos do Grupo Pão de Açúcar, 
Márcio Milan, superintendente da Abras, e Frederico Fal-
cão, presidente da Viniportugal, que anunciaram a nova 
data de realização do Festival de Vinhos de Portugal: de 
23 de outubro a 1º de novembro. Estima-se que haverá 
um investimento na ordem de meio milhão de euros para 
a realização das ações, envolvendo mídia, material pro-
mocional de ponto de venda, treinamentos, entre outros, 
visando a apresentação e promoção de mais de mil rótulos 
de 14 regiões vitivinícolas de Portugal junto aos 96 mil 
estabelecimentos associados à Abras.

Uma iniciativa como esta reflete dois aspectos do mer-
cado em tempos de pandemia: o cancelamento dos even-
tos presenciais e o crescimento das vendas concentradas 
no grande varejo, que continuaram abertos para abaste-
cimento da população. Segundo dados apresentados, os 
supermercados registraram aumento de 50% de vendas 
de vinhos nas regiões Sul e Sudeste e 35% nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Outro fenômeno em face da Covid-19 é o aumento ex-
pressivo do e-commerce de vinhos, na falta dos espaços 
de consumo do entretenimento gastronômico (restauran-
tes, bares, eventos, hotéis). Uma pesquisa junto a impor-
tadores e distribuidores de vinhos nacionais e importados 
mostra que a perda com o pequeno varejo foi compensada 
pela venda direta ao consumidor final, pelo e-commerce. 
Com um atendimento mais especializado do que os su-
permercados e produtos mais exclusivos, não comerciali-
zados em larga escala, as vendas diretas, com um suporte 
de lives de produtores e consultores, combinadas com 
promoções, atraíram novos adeptos e fidelizaram clientes 
habituais.

O diretor Comercial da Monvin, de São Paulo, Geova-
nini Neves, afirma que, apesar do mercado de restaurantes 
ter sido seriamente afetado, alguns grandes empórios, que 
trabalham com produtos mais sofisticados (Santa Maria, 
Saint Marché), aumentaram as vendas de forma significa-
tiva e se somaram ao e-commerce, para garantir a receita 
da importadora. Cátia Gramuglia, proprietária da Impor-
tadora Wine Lovers, ficou surpresa com o crescimento 
da empresa em 3%, num período em que temiam sérias 
perdas. Para tal, o trabalho com promoções e fretes grátis 
para todo o país foi fundamental, permitindo um ganho 
em escala.

A iniciativa portuguesa (Festival de Vinhos de Portu-
gal) vem num momento em que há grande preocupação de 
manutenção do mercado interno de vinhos em Portugal, 
sacrificado também pelo fechamento do entretenimento 
gastronômico local, que retorna lentamente, sem contar 
com o mesmo fluxo de turismo internacional do verão. 
Em artigo da Revista de Vinhos, de Portugal, José João 
dos Santos avalia que, desde 2008, este mercado encon-
trou uma saída para crises internas com as exportações, 
onde ganha crescente destaque. No entanto, os estoques 
concentrados pela pandemia, frente a chegada de nova 
safra no segundo semestre, podem gerar uma desvaloriza-
ção dos preços dos vinhos, pela necessidade de giro. Do 
lado de cá, isso poderá ser combinado à necessidade de 
negociação de muitos importadores, que precisam repor 
seus estoques, mas temem o repasse ao consumidor dos 
câmbios inflacionados pelas altas do euro e do dólar nesse 
período.

Participe das minhas Masters Class Online e do CAFA 
Passaporte 1 Online, certificado pela Cafa Formations, 
de Bordeaux. Siga a série de Podcasts Vinhos etc, dis-
ponível em 8 plataformas. Instagram: @miriamaguiar.
vinhos, e-mail: maguiarvinhos@gmail.com

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.

Leilão online (com transmissão ao vivo).
Aceitamos também lances prévios e por telefone.

Cadastre-se e lance em: www.iarremate.com/valdirteixeira

Todas as peças com foto e descrição no site:
https://www.iarremate.com/valdirteixeira

“Somente, aceitaremos lance prévio por telefone ou
e-mail, até as 18:00h do dia do lote”

Captação permanente de peças para leilão.
Basta nos ligar, enviar por Whatsapp ou por email.

LEILÃO (4 dias) – Início 
segunda-feira, dia 27 de 
julho de 2020, às 15:00h.

Continuação: Dias 28, 
29 e 30 de julho de 2020, 
terça, quarta e quinta-fei-
ra, às 15:00h.

LOCAL: Rua Assunção, 210 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.251-
030 Tels.: (21) 2537-4040, (21) 2539-4907 e (21) 95904-4325 (Whatsapp)  
E-mail: leiloeiro@valdirteixeiraleiloeiro.com.br

Procon-SP: R$ 3 milhões em multas por práticas abusivas

Transportadoras sofrem com crise da Covid-19

O Procon de São Paulo apli-
cou mais de R$ 3 milhões em 
multas por práticas abusivas 
em todo o estado desde o início 
da pandemia de coronavírus. 
Segundo balanço divulgado 
nesta sexta-feira, 12 farmácias 
receberam a maior parte das 
autuações: R$ 2,3 milhões. 
Também foram multados 12 
supermercados, em um total 
de R$ 800 mil. Além disso, 
foram aplicadas sanções a oito 
revendedores de gás.

Desde março, o órgão de de-

fesa do consumidor fiscalizou 
mais de 5 mil estabelecimen-
tos comerciais em 302 muni-
cípios paulistas. O Procon-SP 
tem atuado para coibir preços 
abusivos, especialmente em 
itens essenciais, como álcool 
em gel, máscaras de proteção, 
alimentos e gás de cozinha.

Além das fiscalizações, o 
órgão de defesa do consumi-
dor registrou aumento de 45% 
nas reclamações até junho. 
Foram mais de 300 mil aten-
dimentos, sendo 120 mil rela-

cionados a vendas online, 47,5 
mil a energia elétrica e 7,9 mil 
sobre escolas e faculdades.

Há cerca de duas semanas, 
o Procon-SP multou em R$ 
10,2 milhões a concessionária 
de energia Enel, após receber, 
de 1º de junho a 7 de julho, 
mais de 21 mil queixas sobre 
valores elevados nas contas de 
luz. De março a maio, a distri-
buidora deixou de fazer a lei-
tura de consumo de forma pre-
sencial, por causa da situação 
de calamidade pública, e fez as 

cobranças com base na média 
dos meses anteriores.

Segundo o Procon-SP, o 
método adotado pela conces-
sionária “gerou faturamentos 
incorretos e transtornos aos 
consumidores”. Além disso, 
para conseguir o parcelamento 
das contas sob questionamento 
e evitar a suspensão dos servi-
ços, os solicitantes precisaram 
fazer uma “confissão de dívi-
da”, prática considerada abu-
siva, acrescentou o órgão de 
defesa do consumidor.

O setor de transporte regis-
trou queda de demanda pelo 
quarto mês consecutivo. Se-
gundo a nova rodada da Pes-
quisa de Impacto no Trans-
porte - Covid-19, divulgada 
pela Confederação Nacional 
do Transporte (CNT), 74,6% 
das transportadoras aponta-
ram que houve diminuição 
da demanda em junho, sen-
do que mais da metade delas 
(57,2%) avaliou que essa re-
tração foi grande. A pesquisa 
revela ainda que, diante das 
dificuldades de acesso a cré-
dito enfrentadas pelos trans-
portadores desde o início da 
pandemia, mais de um terço 
das empresas (34,0%) pre-
cisou recorrer ao crédito ro-

tativo. Essa é a linha com as 
taxas de juros mais elevadas 
do mercado.

O levantamento, que ou-
viu 858 empresas de cargas 
e de passageiros, de todos os 
modais de transporte, entre os 
dias 9 e 15 de julho, mostra 
que 79,8% das transportado-
ras projetam impactos nega-
tivos da crise em sua empresa 
por pelo menos mais quatro 
meses - nível mais alto na 
série de pesquisas de impacto 
da Covid-19; 26,4% das em-
presas de transporte conse-
guem permanecer operando 
com recursos próprios por, 
no máximo, mais um mês, 
sendo que, até meados de 
julho, 21,3% já precisaram 

recorrer a linhas de financia-
mento para complementar 
o fluxo de caixa e cobrir as 
suas operações.

A queda de faturamento 
foi apontada por 60,7% das 
empresas de transporte con-
sultadas pela CNT. Além 
disso, 41,8% das transporta-
doras declararam que estão 
com sua capacidade de pa-
gamento comprometida - de 
folha de pagamento, parcelas 
de financiamentos, tributos, 
alugueis, entre outros.

O presidente da CNT, 
Vander Costa, avalia que os 
resultados dessa nova roda-
da reforçam ainda mais o 
cenário de diminuição drás-
tica da demanda e do fatura-

mento do setor, além de re-
velar grandes dificuldades, 
por parte dos transportado-
res, para pagar obrigações 
rotineiras. Segundo ele, é 
urgente a apresentação de 
um plano de socorro ime-
diato às transportadoras, de 
modo a oferecer uma linha 
de crédito exclusiva e pré-
-aprovada, com taxas de 
juros reduzidas e carência 
estendida. Desde o início da 
crise, 52% das empresas de 
transporte solicitaram aos 
bancos algum tipo de finan-
ciamento, sendo que mais 
da metade delas (54,3%) 
teve a sua solicitação ne-
gada. E 59,8% afirmam co-
nhecer o Pronampe.
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Fluxo de caixa das atividades operacionais Nota 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (158) 17.949
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização    8 3.418 3.826
Créditos de PIS/COFINS de depreciação e amortização 8 34 39
Valor residual do ativo imobilizado baixado 8.3 - 42
Provisão de IRPJ e CSLL diferidos 52 234
Reversão de provisão para impairment 8.2 - (18.637)

3.346 3.453
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (234) (66)
Impostos a recuperar (126) (23)
Outros ativos 24 (30)
Fornecedores 6 74
Salários e encargos 148 (35)
Impostos a recolher 50 (29)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (52) (234)
Receita diferida (120) (240)

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais 3.042 2.870
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (266) (377)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento (266) (377)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 2.776 2.493
Demonstração da variação no caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 4.506 2.013
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 7.282 4.506

2.776 2.493

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao exercício social em 31/12/2019. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante 7.935 4.818
Caixa e equivalentes de caixa 4 7.282 4.506
Contas a receber 5 371 137
Impostos a recuperar 6 237 106
Outros ativos 45 69

Não circulante 21.410 24.549
Realizavel a longo prazo
Imposto diferidos 7 285 234
Impostos antecipados 6 25 30

Imobilizado e intangível 8 21.100 24.285
Total do ativo 29.345 29.367
Passivo Nota 2019 2018
Circulante 1.223 1.043
Fornecedores 9 134 128
Salários e encargos 10 294 146
Impostos a recolher 11 143 93
Receita diferida 12 652 676

Não circulante 506 602
Receita diferida 12 506 602

Patrimônio líquido 27.616 27.722
Capital social 14 60.275 60.275
Prejuízos acumulados (32.659) (32.553)

Total do passivo 29.345 29.367

Notas 2019 2018
Receita operacional líquida 15 7.442 6.191
Custo dos serviços prestados 16 (5.926) (6.374)
Lucro (prejuízo) operacional 1.516 (183)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas operacionais 16 (2.157) (750)
Reversão de provisão para impairment 8.2 - 18.637
Outras receitas 131 73

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro (510) 17.777
Receitas financeiras 17 356 177
Despesas financeiras 17 (4) (5)

Resultado financeiro líquido 352 172
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (158) 17.949
Imposto de renda e contribuição social diferidos 18 52 234
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (106) 18.183
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação (0,0018) 0,3017

Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018  
(Em MR$)

Capital 
social AFAC*

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2018 47.045 13.230 (50.736) 9.539
Aumento de capital com AFAC 13.230 (13.230) - -
Lucro líquido do exercício - - 18.183 18.183
Saldos em 31 de dezembro de 2018 60.275 - (32.553) 27.722
Prejuízo do exercício - - (106) (106)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 60.275 - (32.659) 27.616
*Adiantamento para futuro aumento de capital

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido  
em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional e Informações Gerais: A 
TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A (“Cia.”) é uma sociedade anô-
nima de capital fechado, constituída em 13/05/2013 na qualidade de subsidiá-
ria integral da Concessionária Porto Novo S.A. (“Controladora”). A Cia. é pres-
tadora de serviços de telecomunicações licenciada pela Anatel e tem como 
objeto implantar, operar, manter e gerenciar a principal infraestrutura compar-
tilhada de telecomunicações da AEIU criada pela Lei Complementar 101, de 
23/11/2009 do Município do RJ. A Cia. tem como clientes, exclusivamente, as 
operadoras licenciadas pela Anatel, que desejam prestar serviços de teleco-
municações nessa região. A Concessionária Porto Novo S.A. (Controladora 
da Cia.) tem como objeto exclusivo, através de contrato de PPP, a prestação 
de serviços visando à revitalização, operação e manutenção da AEIU Portuá-
ria, de acordo com o Edital de Concorrência Pública, 001/2010 da Prefeitura 
do Município do RJ, Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento e CDURP. 
A Concessionária Porto Novo S.A., está autorizada a exploração de receitas 
acessórias na área sob sua concessão conforme cláusula 8ª do Contrato de 
PPP, Concorrência Pública 001/2010. A exploração de receitas acessórias de 
SCM, inclusive as atividades de transmissão, emissão e recepção de informa-
ções multimídia, através da utilização de fibra óptica e demais atividades do 
Contrato de PPP (“Projeto associado”), está sendo explorada pela Cia. e foi 
autorizada através do ofício CDURP/DOP 049/2013 de 18/04/2013, com vi-
gência até 14/06/2026. Em 20/09/2013 foi publicada a autorização concedida 
pela ANATEL para exploração de suas atividades, data de início de suas ope-
rações. Situação atual da Cia.: Em virtude das mudanças no cenário econômi-
co do país e do setor imobiliário, aprofundados no exercício de 2016, a Admi-
nistração reavaliou sua estratégia de investimentos e seu plano de negócio, 
pois, anteriormente, este plano da Cia. era baseada em três principais premis-
sas: (i) futuros empreendimentos comerciais e residenciais que ainda não ini-
ciaram construção na região do Porto Maravilha; (ii) o crescimento populacio-
nal na região, tendo em vista o projeto de revitalização do Porto Maravilha, o 
que ainda não ocorreu como esperado; e (iii) sinergias operacionais com as 
atuais funções da Concessionária Porto Novo S.A. na região, cujo volume de 
obras foi reduzido significativamente desde o ano de 2016, diante da falta de 
liquidez dos ativos do FII Porto Maravilha (financiador do projeto) e às ativida-
des de construção foram reprogramadas para o exercício de 2021. Com base 
nos fatos mencionados acima, a Administração traçou um plano de ação foca-
do em 4 iniciativas principais: • Disponibilidade de rede de fibra óptica de últi-
ma geração para todas as prestadoras de serviços de telecomunicações inte-
ressadas; • Aluguel de dutos e subdutos; • Equalização dos custos e despesas 
administrativas; e • Adequação dos novos investimentos à realidade atual. Em 
31/12/2019, a Cia. apresentava prejuízos acumulados no montante de 
R$32.659 (R$ 32.553 em 2018). Adicionalmente, os recursos necessários 
para manutenção das atividades operacionais, em caso de déficit do fluxo de 
caixa da Cia., serão financiados pelos seus acionistas. 1.1. Termo de autori-
zação: A Cia. assinou em 04/09/2013 o “termo de autorização de uso de rede 
de galeria, dutos e caixas de passagem para prestação de serviço público de 
telecomunicação com solução FTTH e FTTB de alta capacidade” junto 
CDURP, autorizando a Cia. o direito de uso da rede de galerias, dutos e caixas 
de passagem constante de projeto de telecomunicações, a ser implementado 
pela Cia. no âmbito do contrato de PPP, visando a execução do projeto asso-
ciado objeto da autorização. As galerias, dutos e caixas de passagens se des-
tinarão, exclusivamente, à utilização pela Cia. com a seguinte finalidade: • 
Operação e manutenção da infraestrutura subterrânea de telecomunicações. 
• Instalação e manutenção de cabos de fibras ópticas. • Prestação de serviços 
de telecomunicações a outras empresas desse setor, mediante a oferta de 
capacidade de transporte (fibras ópticas acesas). • Oferta de capacidade de 
rede (fibras ópticas apagadas). • Prestação de serviços de telecomunicações 
no âmbito do programa nacional de banda larga e do projeto Cidades Digitais. 
1.1.1. Vigência: O presente termo de autorização vigorará até a data de 
14/06/2026. 1.1.2. Pagamento da autorização de exploração de receitas 
acessórias: Conforme cláusula oitava do Contrato de PPP, caso a execução 
das atividades venha gerar receitas acessórias, esta deverá ser compartilhada 
com o poder Concedente, num montante de 50% do lucro líquido para cada 
parte. Em 23/12/2013, a Cia. repassou à CDURP a quantia de R$ 19.184, 
conforme cláusula sétima do Termo de Autorização, referente à estimativa de 
50% do lucro líquido equivalentes a todo o prazo de vigência do Projeto Asso-
ciado. Nesta mesma data a Cia. recebeu de sua controladora, a título de 
Adiantamento para futuro aumento de capital, esse montante, considerando 
que esta é quem vai explorar as atividades de TELECOM e foi contabilizado 
como Autorização de Exploração, conforme nota explicativa nº 7 e vem sendo 
amortizado linearmente até o final do prazo de autorização. 1.1.3. Reversão 
de bens: Findo o prazo de Autorização, a Cia. deverá restituir à CDURP a 
posse dos bens objeto da autorização, tais como: rede de galerias, dutos e 
caixas de passagem, fibra óptica, sem que lhe caiba ressarcimento por qual-
quer benfeitoria que tenha sido realizada. 1.2. Operação Lava Jato nas con-
troladoras indiretas: Como é de conhecimento público, desde 2014, encon-
tram-se em andamento investigações e outros procedimentos legais 
conduzidos pelo Ministério Público Federal, e outras autoridades públicas, no 
contexto da chamada Operação Lava Jato, que investiga atos ilícitos que en-
volvem empresas, ex-executivos e executivos das acionistas controladoras 
indiretas. A Administração, neste momento, entende que tais efeitos, se exis-
tentes, não deverão afetar significativamente as demonstrações financeiras 
da Cia. Ademais, a Cia. até o momento não foi notificada de estar sendo inves-
tigada em conexão com tal operação e também não tem conhecimento da 
propositura de qualquer processo judicial contra a ela como consequência 
dessas investigações. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Cia. 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S/As, os pronunciamentos, as orien-
tações e as interpretações emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC. 2.2. 
Base de mensuração: As demonstrações financeiras da Cia. foram prepara-
das com base no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização 
de certos ativos não correntes como instrumentos financeiros, os quais são 
mensurados pelo valor justo. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As 
demonstrações financeiras da Cia. são apresentadas em reais (R$), que é a 
sua moeda funcional. Todas as informações financeiras foram apresentadas 
em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Resulta-
dos abrangentes: Em 2019 e 2018 a Cia. não apresentou resultados abran-
gentes, motivo pelo qual não está sendo apresentada essa demonstração. 3. 
Sumário das Principais Práticas Contábeis: 3.1. Instrumentos financei-
ros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Cia. for par-
te das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financei-
ros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no 
resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos 
financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Categoria de instru-
mentos financeiros: 3.1.1. Ativos financeiros: Os ativos financeiros mantidos 
pela Cia., quando aplicável, são classificados sob as seguintes categorias: (a) 
ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de resultado; (b) ativos 
financeiros mantidos até o vencimento; (c) ativos financeiros disponíveis para 
venda; e (d) empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. 
A Cia. não possui instrumentos financeiros para as categorias classificadas 
nos itens (a), (b) e (c) mencionadas acima. Categoria (d) - Empréstimos e re-
cebíveis: São incluídos nesta classificação os ativos financeiros não derivati-
vos, com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um 
mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor do 
custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qual-
quer perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida 
através da aplicação da taxa de juros efetiva. Os ativos financeiros compreen-
dem: 3.1.1.1 Caixa e equivalentes de caixa: O Caixa e equivalentes de caixa 
abrangem saldos de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimenta-
ção e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insig-
nificante de alteração do valor e são utilizados na gestão das obrigações de 
curto prazo. 3.1.1.2 Contas a receber: Representados pelos respectivos va-
lores de realização, podendo incluir, caso seja julgado necessário, a provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é baseado em estimativa 
suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, 
considerando o histórico de recebimentos, a situação de cada cliente e as 
respectivas garantias oferecidas. 3.1.1.3 Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). São consi-
derados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos 
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que te-
nham impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A Cia. não 
operou com instrumentos financeiros derivativos 2019 e 2018. 3.1.2. Passi-
vos financeiros: Os passivos financeiros mantidos pela Cia., quando aplicá-
vel, são classificados sob as seguintes categorias: (a) passivos financeiros 
mensurados a valor justo por meio de resultado; e (b) outros passivos financei-
ros. A classificação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros 
foram adquiridos ou contratados. A Cia. não possui instrumentos financeiros 
classificados como passivos financeiros mensurados a valor justo por meio de 
resultado. Os passivos financeiros da Cia. são, substancialmente, representa-
dos por fornecedores. Estão demonstrados pelos valores de contratação, 
acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização monetá-
ria incorridos, conforme demonstrado na nota explicativa nº 9 às demonstra-
ções financeiras. 3.2. Imobilizado e intangível: Registrados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzido da respectiva depreciação/amortização, a 
qual se inicia quando estão prontos para uso pretendido, e reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o 
valor do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente 
baixado (exceto para terrenos que não sofrem depreciação). A vida útil esti-
mada, os valores residuais e os métodos de depreciação/amortização são 
revisados no final de cada balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudan-

ças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O valor contábil dos 
ativos é ajustado para seu valor recuperável, sempre que os eventos ou cir-
cunstâncias indicarem que seu valor contábil não pode ser recuperável. Os 
ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela compa-
ração com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado 
na conta “outras receitas”. Os direitos que tenham por objeto, bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da Cia., originados por operações de 
arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma 
compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobi-
lizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos submetidos às depre-
ciações. 3.3. Ativos e passivos contingentes: Uma provisão é reconhecida 
quando a Cia. possui uma obrigação contratual, ou não formalizada, como 
resultado de um evento passado, que pode ser estimada de maneira confiável, 
e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. O reconheci-
mento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e 
depósitos judiciais são efetuados de acordo com o CPC 25 - Provisões, passi-
vos contingentes e ativos contingentes, da seguinte forma: (i) ativos contin-
gentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administra-
ção, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos, julgar que o ganho 
é praticamente certo ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. (ii) passivos contingentes - 
as provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis são atualizadas até as 
datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observa-
das suas naturezas e apoiadas na opinião dos consultores jurídicos e da Ad-
ministração da Cia. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos 
trabalhistas e cíveis estão descritos na nota explicativa nº 13 às demonstra-
ções financeiras. 3.4. Apuração do resultado e reconhecimento da receita: 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil 
de competência do exercício. A receita é mensurada pelo valor justo da con-
trapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devo-
luções, descontos comerciais concedidos ao comprador e outras deduções 
similares, se houver. Uma receita não é reconhecida se há incerteza significa-
tiva na sua realização. 3.5. Receitas e despesas financeiras: O resultado fi-
nanceiro inclui, basicamente, rendimentos sobre aplicações financeiras, os 
quais são reconhecidos nos resultados dos exercícios pelo regime de compe-
tência. 3.6. IRPJ e CSLL: Corrente: A provisão para imposto de renda e con-
tribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tributável 
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui re-
ceitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. O IRPJ e 
a CSLL da Cia. foram calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para impos-
to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente é o impos-
to a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel. Diferido: O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“imposto 
diferido”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada 
período de relatório entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas 
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na 
apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando apli-
cável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre to-
das as diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quan-
do for provável que a Cia. apresentará lucro tributável futuro em montante 
suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis podem ser utiliza-
das. Os impostos diferidos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre 
diferenças temporárias resultantes de reconhecimento inicial (exceto para 
combinação de negócios) de ativos e passivos em uma transação que não 
afete o lucro tributável nem o lucro contábil. O saldo dos impostos diferidos 
ativos é revisado no fim de cada período de relatório e, quando não for mais 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a re-
cuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo 
montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e pas-
sivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício no qual se espe-
ra que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquo-
tas previstas na legislação tributária vigente no final de cada exercício, ou 
quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. Os impos-
tos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o direito 
legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e 
quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma au-
toridade fiscal e a Cia. pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e pas-
sivos fiscais correntes. 3.7. Tributação sobre as receitas: As receitas de 
serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguin-
tes alíquotas básicas: Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Forma de 
tributação 

cumulativa

Forma de tri-
butação não 

cumulativa
Fundo de Universalização dos 
 Serviços de Telecomunicações FUST 1% -
Fundo para o Desenvolvimento 
 Tecnológico das Telecomunicações

FUN-
TELL 0,5% -

Impostos sobre Circulação de Mercadorias ICMS 30% -
Contribuição para o Programa 
 de Integração Social PIS 0,65% 1,65%

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Forma de 
tributação 

cumulativa

Forma de tri-
butação não 

cumulativa
Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social

CO-
FINS 3,00% 7,60%

Imposto sobre serviço de qualquer natureza ISS - 5,00%
3.8. Principais fontes de julgamento e estimativas: Na preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil é requerido que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
significativamente dessas estimativas. As informações sobre incertezas das 
premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro do próximo exercício estão relacionadas, principalmen-
te, aos seguintes aspectos: constituição de provisões necessárias para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas, vida útil do ativo imobilizado e intangível e 
perdas relacionadas a contas a receber e recuperação do valor de ativos, as 
quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por 
parte da Administração da Cia., relacionadas à probabilidade de eventos futu-
ros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valo-
res reais. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Re-
visões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em 
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
3.9. Avaliação do valor recuperável dos ativos: Os bens do imobilizado, 
intangível e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para iden-
tificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos 
ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das 
situações em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, 
definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o valor líquido de 
venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do exercício. 3.10. Lucro 
ou prejuízo por ação: O lucro ou prejuízo por ação é calculado por meio da 
divisão do resultado do exercício atribuído aos detentores de ações ordinárias 
da Cia., pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis 
durante o exercício. 3.11. Novas normas e interpretações em vigor desde 
01/01/2019. CPC 06 (R2) - IFRS 16 - Arrendamentos: Esta norma introduziu 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. O arrendatário passou a reconhecer um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 
arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma 
anterior. A Administração da Cia. avaliou essa nova norma e não identificou 
efeitos relevantes em suas demonstrações financeiras. 
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2019 2018
Caixa 1 -
Bancos 28 77
Aplicações financeiras 7.253 4.429

7.282 4.506
As aplicações financeiras são de curto prazo e de alta liquidez e são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. Esses investimentos financeiros 
referem-se a instrumentos de renda fixa, remunerados em média a taxa que 
variam entre 93% a 98% do CDI. 5. Contas a Receber: 2019 2018
TELEFONICA 162 -
SAMM 8 26
CENTURYLINK 72 46
TIM 113 45
Outros 16 20

371 137
Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa: Em 31/12/2019, a Cia. 
não possuía expectativa de perda sobre esses valores, portanto, não foi cons-
tituída provisão para crédito de liquidação duvidosa. A composição dos 
valores a receber por idade de vencimento é a seguinte: 2019 2018
A vencer 72 87
vencidos até 30 dias 299 50

371 137

6. Impostos a Recuperar: 2019 2018
Circulante
Imposto de renda retido na fonte 175 72
ISS 33 34
CSLL antecipado 28 -
INSS a compensar 1 -

237 106
Não circulante   
ISS 25 30
7. IRPJ e CSLL diferidos: 2019 2018
IRPJ Diferido 210 172
CSLL Diferido 75 62

285 234
8. Imobilizado e Intangível: 2019 2018

Taxas
 (*) Custo

Depreciação e
Amortização

Saldo
Líqui-

do

Saldo
Líqui-

doImobilizado
Benfeitoria em 
 propriedades de terceiros 50% 605 (605) - -
Móveis e utensílios 10% 61 (36) 25 31
Equipamentos de informática 20% 161 (136) 25 6
Máquinas e equipamentos 10% 3.453 (1.847) 1.606 1.823
Instalações de rede 8,33% 17.196 (7.721) 9.475 10.781

21.476 (10.345) 11.131 12.641
11.131 12.641

Intangível
Autorização de exploração 8% 19.184 (9.259) 9.925 11.462
Software 20% 3.006 (2.964) 42 180
Marcas e patentes 20% 2 - 2 2

22.192 (12.223) 9.969 11.644
9.969 11.644

21.100 24.285
(*) média ponderada das taxas anuais de depreciação e amortização. 8.1. 
Ativos cedidos em garantia: A Cia. não possui bens dados em garantia. 8.2. 
Redução ao valor recuperável de ativos: A Cia. realizou em 31/12/2016 a 
revisão do valor recuperável de seu ativo imobilizado e intangível utilizando o 
método do valor em uso dos ativos. A taxa de desconto real (calculada pela 
metodologia wacc) usada para calcular o valor presente dos fluxos de caixa 
do projeto foi de 12,6% ao ano, no qual resultou em uma perda de R$ 21.388, 
no entanto, o Imobilizado foi depreciado e o Intangível amortizado pelas taxas 
usuais vigentes, sendo registrada a depreciação ou amortização acumulada. 
Em 2018, após a realização dos estudos, chegou-se a conclusão de que não 
haveria a necessidade de manter a provisão para perda de seus ativos. Por-
tanto, foi revertido o montante de R$ 18.637 da perda e registrada no resultado 
do exercício em linha específica. 8.3. Movimentação: A seguir demonstramos 
a movimentação dos ativos no exercício.

Imobilizado

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções Baixas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Custo
Benfeitoria em propriedades
 de terceiros                      605 - - 605 605
Móveis e utensílios 61 - - 61 61
Equipamentos de infor-
 mática                            135 - - 135 26 - 161
Máquinas e 
 equipamentos 3.292 43 - 3.335 118 - 3.453
Instalações de rede 16.738 342 (6) 17.074 122 - 17.196
Veículos 35 - (35) - - - -

20.866 385 (41) 21.210 266 - 21.476
Depreciação
Benfeitoria em propriedades
 de terceiros                           (605) - - (605) - - (605)
Móveis e utensílios (24) (6) - (30) (6) - (36)
Equipamentos 
 de informática (103) (26) - (129) (7) - (136)
Máquinas e 
 equipamentos (1.182) (331) - (1.513) (334) - (1.847)
Instalações de rede    (4.892) (1.400) - (6.292) (1.429) - (7.721)
Veículos (28) (3) 31 - - - -

(6.834) (1.765) 31 (8.569) (1.776) - (10.345)
(-) Redução ao 
 valor recuperável (4.854) - 4.854 - - - -

9.178 (1.380) 4.844 12.641 (1.510) - 11.131

Intangível
Custo

Saldos  
em 

31/12/17
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Autorização
 de exploração 19.184 - - 19.184 - - 19.184
Software 3.005 - - 3.006 - - 3.006
Marcas e patentes 2 - - 2 - - 2

22.191 - - 22.192 - - 22.192
Amortização
Autorização 
 de exploração (6.185) (1.537) - (7.722) (1.537) - (9.259)
Software (2.223) (602) - (2.825) (139) - (2.964)

(8.408) (2.139) - (10.547) (1.676) - (12.223)
(-) Redução ao valor
 recuperável (13.783) - 13.783 - - - -

- (2.139) 13.783 11.645 (1.676) - 9.969
9. Fornecedores: 2019 2018
Fornecedores de materiais e equipamentos 126 121
Retenção contratual 8 7

134 128
10. Salários e Encargos: 2019 2018
Salários, provisão para férias e encargos 229 115
INSS a recolher 49 23
FGTS a recolher 16 8

294 146
11. Impostos a Recolher: 2019 2018
IRRF 45 8
PIS 6 5
COFINS 28 25
INSS 7 -
ICMS 32 33
ISS 9 11
Outros 16 11

143 93
12. Receita Diferida: O montante de R$ 1.158, refere-se a valores antecipa-
dos de clientes por serviços a serem executados em períodos subsequentes a 
data base de 31/12/2019. 13. Provisão para Riscos Cíveis: Conforme descri-
to na nota explicativa nº 1, a Cia. tem o direito de exploração exclusiva sobre 
o serviço de comunicação multimídia na AEIU concedido através do Contrato 
de PPP. Entretanto, está sendo discutida judicialmente a decisão proferida 
pela ANATEL nos autos de Reclamação Administrativa nº 53500.014459/2013 
sobre o tema. Entre outros efeitos, a decisão da ANATEL assegura às demais 
empresas prestadoras do serviço de telecomunicações acesso a 25% da in-
fraestrutura de telecomunicações da região. Foi proferida decisão favorável 
à ANATEL em 1ª Instância; a Cia. aguarda julgamento do recurso interposto. 
Adicionalmente, a Cia. figura como ré em ação ordinária por meio da qual a 
Telemar Norte Leste S.A. (Autora) pretende, entre outros requerimentos, a 
declaração de inexistência de direito de exclusividade da Controladora e da 
Cia. na construção e exploração da infraestrutura de telefonia da região “Porto 
Maravilha” (AEIU). A Administração da Cia., tomando por base a opinião dos 
seus assessores legais, avalia que o êxito é possível em ambas as causas, 
não sendo constituída nenhuma provisão. 14. Patrimônio Líquido: a. Capital 
social: O capital social da Cia. em 31/12/2019, subscrito e integralizado em 
moeda corrente nacional, é de R$ 60.275, dividido em 60.274.770 ações ordi-
nárias, todas nominativas e sem valor nominal. Em 31/12/2019, a participação 
no capital social da Cia. era conforme segue:
Acionista %
Concessionária Porto Novo S.A. 100,00%
b. Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 07/12/2018, o acio-
nista aprovou o aumentou de capitalda social da Cia. em R$ 13.230, mediante 
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital.
15. Receita Operacional Líquida: 2019 2018
Prestação de serviços 8.437 7.091
(-) Impostos sobre serviços (995) (900)
Receita operacional líquida 7.442 6.191
16. Custos e Despesas por Natureza: 2019 2018
Serviços de terceiros (1.662) (1.222)
Materiais e equipamentos (18) (15)
Despesa com pessoal (2.605) (1.729)
Depreciação e amortização (3.418) (3.865)

2019 2018
Despesas com aluguéis (165) (141)
Comunicação e telefone (2) (2)
Seguros (121) (76)
Outros (92) (74)

(8.083) (7.124)
Classificado como:
Custos dos serviços prestados (5.926) (6.374)
Despesas operacionais (2.157) (750)

(8.083) (7.124)
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17. Resultado Financeiro, Líquido: 2019 2018
Receitas financeiras
Aplicações financeiras 327 173
Outras receitas 29 4

356 177
Despesas financeiras
Outros (4) (5)

(4) (5)
Resultado financeiro, líquido 352 172
18. IRPJ e CSLL: Os valores de IRPJ e CSLL correntes que afetaram o 
resultado do período são demonstrados como segue: 2019 2018
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (158) 17.949
Alíquota efetiva 34% 34%
IRPJ e CSLL às alíquotas da legislação (54) 6.102
Efeito dos impostos diferidos ativos não reconhecidos sobre:
Adições de provisões temporárias 6 -
Exclusões de provisões temporárias - (18.637)
Prejuízo fiscal e base negativa (152) (687)

Baixa dos impostos diferidos ativos - -
Imposto de renda e contribuição social registrado no resultado (52) 234
19. Instrumentos Financeiros: 19.1. Gerenciamento de risco: A Cia. possui 
exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: 
risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Esta nota apresenta 
informações sobre a exposição da Cia. para cada um dos riscos acima, os 
objetivos, políticas e processos de mensuração e gerenciamento de riscos 
e do capital da Cia. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram 
estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Cia. está expos-
ta, para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e nas atividades da Cia. 19.1.1. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco 

de a Cia. incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte 
em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com 
suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas 
a receber de clientes e de instrumentos financeiros. A Cia. mantém contas 
correntes bancárias e aplicações financeiras em diversas instituições financei-
ras, de acordo com as estratégias previamente aprovada pela Diretoria. Estas 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez, minimizando 
assim os riscos. 19.1.2  Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em 
que a Cia. poderá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações as-
sociadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos 
à vista. A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 
perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar sua reputação. A seguir, estão 
os vencimentos contratuais de passivos financeiros.

Até 12 meses De 1 a 3 anos Mais de 3 anos Total
Fornecedores 134 - - 134
19.1.3. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Cia. 
ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. 19.2. Classificações contábeis e valores justos: Os valo-
res constantes nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, 
encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2019 
e correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores 
estão representados substancialmente por disponibilidades e valores equiva-
lentes, e fornecedores. 20. Gestão de Capital: A Cia. controla sua estrutura 
de capital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais. Para 
manter ajustada esta estrutura, a Cia. pode efetuar pagamentos de dividendos 
e captação de empréstimos e financiamentos. 21. Partes Relacionadas: A 

Cia. não concede benefícios de longo prazo e pós-emprego a seus funcioná-
rios e administradores. A Administração da Cia. é a mesma da sua acionista 
Concessionária Porto Novo S.A. Em 31/12/2019, não houve despesa dessa 
natureza na Cia. 22. Cobertura de Seguros: A Cia. adota a política de con-
tratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes con-
siderados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Na opinião da Administração, todos os ativos e as respon-
sabilidades de valores relevantes e de alto risco estão cobertos por seguros. 
As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do 
escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis e, consequentemente, 
não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. Em 31/12/2019, 
as coberturas de seguros e seus respectivos limites máximos de indenização 
estão apresentados como segue:
Seguro Prazo de vigência Importância segurada
Directors & Officers - D&O 01/03/19 a 01/03/20 15.000
Responsabilidade Civil e Geral 01/03/19 a 01/03/20 5.000
Riscos Operacionais (Patri-
mônio) 01/03/19 a 01/03/20 7.600
23. Eventos subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data 
base da presente Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mes-
mas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas 
gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto. 24. Aprovação das De-
monstrações Financeiras: Estas demonstrações financeiras foram aprova-
das pela Administração da Cia. em 17/03/2020.
Composição da Diretoria: Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Fi-
nanceiro; Andrea Baptista Tosta da Silva - Diretora de Operações. Contro-
ladoria: Esequiel da Conceição - Gerente de Controladoria e Financ. CRC/
RJ: RJ-052950/O-0; Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora - CRC/RJ: 
111.320/O-2.

Relatório dos Auditores Independentes sobre as DFs: Aos Acionistas e 
Diretores da TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. - RJ Opinião 
sem ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da TCR Teleco-
municações da Cidade do Rio S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TCR Telecomuni-
cações da Cidade do Rio S.A., em 31/12/2019, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sem res-
salva: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório dos auditores: A Administração da Cia. é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 

trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Ad-
ministração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A Administração da Cia. é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. conti-
nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar 
a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos audito-
res independentes pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mante-
mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidencias obtidas de auditoria, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos 
que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria ob-
tidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estru-
tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de 
Janeiro, 17/03/2020. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC- RJ-060.611/O-0; 
José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ-036.737-0.

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 ad-
ministração, do Balanço Patrimonial da Cia. e das demais Demonstrações Fi-
nanceiras 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 Ad-
ministração; ratificar a renúncia do Sr. Fernando Souza Ribeiro de Carvalho; 
e, em virtude da renúncia, deliberar acerca da eleição de seu substituto; De-
liberar sobre a definição da remuneração global anual do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria da Cia., como também, da remuneração global anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria das suas controla-
das 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 docu-
mentos oriundos destas transações estão à disposição dos acionistas na sede 
da Cia. RJ, 22/07/2020. Ismar Machado Assaly - Conselheiro Presidente.

Entregadores de aplicativos pedem apoio a greve

Associação de aplicativos se posiciona

O “breque dos apps”, 
como a greve dos entrega-
dores de aplicativos deste 
sábado é chamada pelos or-
ganizadores, está ocupando 
as redes sociais para pedir 
a população que participe 
do movimento, em todo o 
Brasil, de forma indireta, 
ou seja, deixando de fazer 

pedidos em plataformas 
como Rappi, Loggi, Ifood e 
Uber Eats. A hashtag #bre-
quedosapps foi um dos as-
suntos mais comentados no 
Twitter, nesta sexta-feira e 
ganhou apoio de personali-
dades e líderes políticos.

A segunda greve de 24 
horas dos entregadores de 

aplicativos por melhores 
condições de trabalho e 
renda, tem, mais uma vez, 
apoio da CUT, demais cen-
trais sindicais, da Confede-
ração Nacional dos Traba-
lhadores em Transportes e 
Logística da CUT (CNT-
TL-CUT), que lutam pelos 
direitos de toda a classe 

trabalhadora, de parlamen-
tares da bancada de oposi-
ção e de parte da sociedade 
brasileira. A paralisação do 
dia 1° de julho ajudou a 
chamar a atenção dos bra-
sileiros para as péssimas 
condições de trabalho da 
categoria.

A categoria reclama da 

baixa remuneração por 
quilometragem rodada, 
das jornadas extenuantes 
– muitos chegam a traba-
lhar até 18 horas por dia 
por causa do sistema de 
ranking e pontuação que 
obriga os trabalhadores a 
fazer a jornada que o apli-
cativo impõe e reivindica 

também o fim dos blo-
queios injustos de entre-
gadores, seguros de vida e 
contra roubo e furto, base 
de apoio para descanso, 
alimentação e fim da pon-
tuação e ranking, sistema 
que obriga os trabalhado-
res a fazer a jornada que o 
aplicativo impõe.

A Associação Brasileira 
Online to Offline (ABO2O), 
principal entidade que reúne 
startups de mobilidade urba-
na e delivery de todo o país, 
em nota, afirmou que apoia a 
liberdade de expressão, res-
peita o direito constitucional 
de manifestação dos moto-
boys e entregadores de apli-
cativos, e reitera a abertura 
para o diálogo com todos os 
seus parceiros. 

“O trabalho desses profis-
sionais independentes é fun-
damental para empresas e 
modelos de negócios inova-
dores que conectam diversos 
públicos: estabelecimentos 
comerciais, profissionais in-
dependentes - que realizam 
as entregas -, e clientes”, diz 
a nota.

A entidade afirma ainda 
que “estamos empenhados 
em conversar com cada elo 
que compõe nosso ecossis-
tema para melhorar os ser-
viços prestados. Assim, cria-

mos um Grupo de Trabalho 
com a Abrasel – Associação 
Brasileira de Bares e Restau-
rantes – para debater a situa-
ção do segmento e continua-
remos nossas conversas com 
os entregadores e demais au-
tônomos.”

De acordo com a 
ABO2O, em meio aos es-
forços das empresas valem 
ser considerados: “a garan-
tia de segurança para esses 
profissionais na pandemia 
de Covid-19, desde o início 
da pandemia os aplicativos 
de entregas implementa-
ram formas para garantir a 
segurança desses profissio-
nais, assim como buscaram 
meios de promover o aces-
so a parcerias como consul-
tas médicas por telemedici-
na, seguro contra possíveis 
acidentes durante a reali-
zação de entregas, distri-
buição de kits de proteção 
(com máscaras e álcool em 
gel), além da elaboração 

do Guia para uma entrega 
segura em casa para todos, 
material criado para orien-
tar  empresas, clientes e 
autônomos a operarem com 
responsabilidade e segu-
rança para preservar a saú-
de de todos.”

Segundo ABO2O, as em-
presas se movimentaram 
para a realização de ações de 
suporte ao cumprimento das 
boas práticas propostas pelo 
guia, como a distribuição 
de máscaras e álcool em gel 
para entregadores e funcio-
nários de estabelecimentos, 
além de terem criado fundos 
para apoiar financeiramente 
os entregadores que forem 
diagnosticados com Co-
vid-19 e que precisam ficar 
em casa em razão de sus-
peita de infecção pelo vírus 
ou que forem colocados em 
quarentena por uma autori-
dade médica.

“Ao longo dos últimos 
meses, as plataformas foram 

se adaptando ao contexto 
sempre buscando solucionar 
rapidamente todas as adver-
sidades para garantir a pro-
teção de seus entregadores”, 
informa.

E continua: “Não hou-
ve redução das taxas de re-
muneração: as plataformas 
reiteram que não houve re-
dução de valores e disponibi-
lizam de forma transparente 
as taxas e valores destinados 
para os entregadores. A crise 
econômica no contexto da 
pandemia e o fechamento de 
quase 5 milhões de postos de 
trabalho, segundo o IBGE, 
prejudicou a renda das fa-
mílias e negócios no país. 
Nesse cenário, o modelo das 
plataformas de entrega foi 
ainda mais importante para 
que muitos brasileiros con-
seguissem gerar renda. Em-
bora as plataformas tenham 
registrado aumento conside-
rável no número de cadas-
tros de entregadores parcei-

ros, não houve alteração na 
forma como os valores das 
entregas são calculados e re-
passados.”

A promoção de um am-
biente com oportunidades 
de maiores ganhos para os 
entregadores e demais autô-
nomos é de pleno interesse 
para as empresas associadas 
à ABO2O.

“Termos e condições de 
uso: Os entregadores são 
profissionais independen-
tes com liberdade de esco-
lha para: usar e se vincular 
a qualquer aplicativo con-
corrente; estabelecer os 
próprios horários nos quais 
deseja trabalhar; ligar e 
desligar o aplicativo sem-
pre que quiser, entre outras. 
A inativação temporária 
ou, em último caso, o des-
credenciamento definitivo 
de um entregador aconte-
ce apenas em caso de des-
cumprimento dos termos 
de uso dos aplicativos. As 

empresas destacam que não 
suspendem ou desativam 
o cadastro de entregadores 
por participação em mani-
festações.

Liberdade de escolha: a 
liberdade de escolha é um 
dos principais benefícios no 
ecossistema digital. As no-
vas relações sociais criadas 
com a tecnologia não podem 
ser olhadas sob antigos vie-
ses. Os prestadores de ser-
viço não são subordinados a 
cumprir horários e têm o di-
reito de decidir se atendem a 
determinada plataforma, ou 
até mais de uma ao mesmo 
tempo.”

A ABO2O termina a nota 
dizendo que respeita o direi-
to à liberdade de expressão 
e manifestação, dentro dos 
limites legais, e está sempre 
aberta ao diálogo com todos 
os elos da cadeia: entregado-
res, restaurantes, estabeleci-
mentos comerciais e usuá-
rios.
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CNPJ 12.749.710/0001-06
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Atendendo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs. relativas ao 
exercício social em 31/12/2019. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante: 741.045 225.453 748.981 230.271
Caixa e equivalentes de caixa 5 18.465 42.684 25.747 47.190
Contas a receber 6 702.129 161.753 702.500 161.890
Estoques 1.254 1.397 1.254 1.397
Adiantamentos a fornecedores 7 521 509 521 509
Adiantamentos contratuais 7 e 21 6.678 6.678 6.678 6.678
Impostos a recuperar 8 10.830 11.149 11.067 11.255
Despesas antecipadas 592 631 592 631
Outros ativos 576 652 622 721

Não circulante: 277.012 734.409 277.322 734.673
Realizável a longo prazo:
Contas a receber 6 166.549 641.909 166.549 641.909
Adiantamentos contratuais 7 e 21 10.808 10.808 10.808 10.808
Impostos a recuperar 8 31.100 31.100 31.125 31.130
IR e CS Diferidos                        14.1 e 14.2 19.032 - 19.317 234
Garantia de Performance - 
CEPACS 15 - 5.846 - 5.846
Ativos financeiros de 
 natureza imobiliária restritos 15 49.523 43.677 49.523 43.677
Outros ativos - 1.069 - 1.069

Investimentos: 306.871 765.414 300.665 762.241
Controladas 9 27.616 27.722 - -
Outros investimentos 243 243 243 243

Imobilizado 10 - - 11.131 12.641
Intangível 10 2.000 3.040 11.969 14.684

Total do ativo 1.047.916 990.867 1.049.646 992.512

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante: 655.826 410.468 657.050 411.511
Fornecedores  11 113.791 125.772 113.925 125.900
Empréstimos e financiamentos 12 512.907 259.995 512.907 259.995
Salários e encargos 1.337 2.152 1.632 2.298
Impostos a recolher 13.1 339 678 482 771
PIS, COFINS e ISS diferidos 13.2 26.880 21.871 26.880 21.871
Receita diferida - - 652 676
Outros passivos 572 - 572 -

Não circulante: 496.206 653.806 496.712 654.408
Empréstimos e financiamentos 12 255.200 417.836 255.200 417.836
PIS, COFINS e ISS diferidos 13.2 65.056 65.672 65.056 65.672
IR e CS Diferidos 14.1 - 10.369 - 10.369
Receita diferida 175.387 159.929 175.893 160.531
Impostos a recolher 13.1 563 - 563 -

Patrimônio líquido (negativo): (104.116) (73.407) (104.116) (73.407)
Capital social 17.1 35.293 35.293 35.293 35.293
Prejuízos acumulados 17.4 (139.409) (108.700) (139.409) (108.700)

Total do passivo 1.047.916 990.867 1.049.646 992.512

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita operacional líquida 18 30.942 74.107 38.384 80.298
Custo dos serviços prestados 19 (27.790) (66.881) (33.716) (73.255)
Lucro bruto 3.152 7.226 4.668 7.043
Receitas (despesas) operacionais
Despesas operacionais (8) (59) (2.165) (809)
Outros resultados 60 (569) 191 (496)
Reversão ao valor recuperável 
 de ativo imobilizado e intangível - - - 18.637
Resultado de equivalência 
 patrimonial 9 (106) 18.183 - -

Lucro antes do resultado financeiro 3.098 24.781 2.694 24.375
Receitas financeiras 20 28.172 36.263 28.528 36.440
Despesas financeiras 20 (91.380) (56.475) (91.384) (56.480)

Resultado financeiro, líquido (63.208) (20.212) (62.856) (20.040)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL (60.110) 4.569 (60.162) 4.335
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos 14.3 29.401 15.733 29.453 15.967

29.401 15.733 29.453 15.967
Lucro (prejuízo) do exercício (30.709) 20.302 (30.709) 20.302
Lucro (prejuízo) do exercício por ação (0,8701) 0,5752

Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 
(Em MR$)

Nota
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados

Total controlado-
ra e consolidado

Saldos em 31/12/2017 17.1 35.293 (129.002) (93.709)
Lucro do exercício - 20.302 20.302
Saldos em 31/12/2018 17.1 35.293 (108.700) (73.407)
Prejuízo do exercício - (30.709) (30.709)
Saldos em 31/12/2019 17.1 e 17.4 35.293 (139.409) (104.116)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (negativo) 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e 
 da CSLL (60.110) 4.569 (60.162) 4.335
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades:
Depreciação e amortização 19 996 1.717 4.414 5.582
Valor residual de imobilizado 
 e intangível baixado 10 (34) 804 (34) 846
Créditos de PIS/COFINS de 
 depreciação e amortização - - 34 -
Redução ao valor recuperável de 
 ativo imobilizado e intangível   10 - - - (18.637)
Juros sobre empréstimos 
 e financiamento 12.2 91.345 56.007 91.345 56.007
Outros juros e variações monetárias,
 líquidas 35 112 39 112
Provisão de IRPJ e CSLL diferidos 29.401 15.733 29.453 15.967
Resultado de equivalência 
 patrimonial 9 106 (18.183) - -
Apropriação de custos na 
 captação de empréstimos 12.2 - 356 - 356

61.739 61.115 65.089 64.568
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (65.016) (206.160) (65.250) (206.226)
Adiantamentos a fornecedores e 
 contratuais (12) (61) (12) (61)
Impostos a recuperar 319 1.719 193 1.696
Despesas antecipadas 39 66 39 66
Estoques 143 (1.397) 143 (1.397)
Garantia de performance 5.846 (5.846) 5.846 (5.846)
Ativos financeiros de natureza 
 imobiliária restritos (5.846) 5.846 (5.846) 5.846
Outros ativos 1.145 (1.436) 1.169 (1.466)
Fornecedores (11.981) (40.844) (11.975) (40.770)
Salários e encargos (815) (101) (667) (136)
Impostos a recolher 224 (1.476) 274 (1.505)
PIS, Cofins e ISS diferidos 4.393 3.476 4.393 3.476
Receita diferida 15.458 159.929 15.338 159.689
IRPJ e CSLL diferidos (29.401) (15.733) (29.453) (15.967)
Outras contas a pagar 572 - 572 -

Recursos liquidos gerados (aplica-
 dos) nas atividades operacionais (23.193) (40.903) (20.147) (38.033)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de imobilizado e 
 intangível 10 78 (662) (188) (1.039)
Aquisição de outros investimentos - (243) - (243)

Recursos líquidos aplicados 
 nas atividades de investimento 78 (905) (188) (1.282)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de empréstimos 
 e financiamentos 12.2 90.276 57.432 90.276 57.432
Juros s/ empréstimos e finan- 
 ciamentos e outros juros 
 financeiros 12.2 (91.380) (56.475) (91.384) (56.475)

Recursos líquidos aplicados 
 nas atividades de financiamento (1.104) 957 (1.108) 957
Aumento (redução) no caixa 
 e equivalentes de caixa (24.219) (40.851) (21.443) (38.358)
Demonstração da variação 
 no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes 
 no início do exercício 5 42.684 83.535 47.190 85.548
Caixa e equivalentes no final do 
exercício 5 18.465 42.684 25.747 47.190

Aumento (redução) no caixa 
 e equivalentes de caixa (24.219) (40.851) (21.443) (38.358)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional e Informações Gerais: A Cia. 
tem como objeto exclusivo, através de Contrato de PPP, a prestação de servi-
ços visando a revitalização, operação e manutenção da AEIU, de acordo com 
o Edital de Concorrência Pública, 001/2010 da Prefeitura do Município do RJ, 
Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento e CDURP. A Lei Municipal 
101/2009 criou a Operação Urbana Consorciada da Área de Especial Interes-
se Urbanístico da Região Portuária do RJ. Sua finalidade é promover a rees-
truturação local, por meio da ampliação, articulação e requalificação dos espa-
ços públicos da região, visando a melhoria da qualidade de vida de seus atuais 
e futuros moradores e a sustentabilidade ambiental e socioeconômica da área. 
O projeto abrange uma área de 5 milhões de metros quadrados, que tem como 
limites as Avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, Rio Branco, e Fran-
cisco Bicalho. Em 15/06/2011, a Cia., com sede na Rua Pedro Alves, 307, 
Santo Cristo/RJ, começou suas operações conforme primeira Ordem de Início 
emitida pela CDURP, conforme estabelecido em contrato. Conforme nota ex-
plicativa nº 2, a Cia. possui contrato de execução de obras e prestação de 
serviços na região do Porto Maravilha até o ano de 2026. Conforme cláusula 
4.5.1.1. do Contrato de Parceria Público Privada, a exigibilidade de cada etapa 
de execução do contrato está condicionada à emissão de Ordem de Início 
específica pelo Poder Concedente à Cia., a qual somente será emitida depois 
de demonstrado que a Caixa FII Porto Maravilha dispõe de recursos, em mon-
tante igual ou superior às quantias de cada etapa. Situação atual da Cia.: Uma 
vez que as obras foram reprogramadas para 2021, o Plano de negócio da Cia., 
prevê a continuidade dos serviços operacionais relacionados na nota explica-
tiva 2.1., considerando o pagamento da contraprestação mensal pela CDURP. 
1.1. TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A.: Em 13/05/2013, a Cia. 
constituiu sua subsidiária integral TCR, que tem como objetivo a exploração 
de receitas acessórias de SCM, inclusive as atividades de transmissão, emis-
são e recepção de informações multimídia (“Projeto Associado”), através da 
utilização de fibra óptica e demais atividades do Contrato de PPP autorizada 
através do OFÍCIO CDURP/DOP 049/2013 de 18/04/2013. A TCR é uma Cia. 
prestadora de serviços de telecomunicações licenciada pela ANATEL e tem 
como objeto social, implantar, operar, manter e gerenciar a principal infraestru-
tura compartilhada de telecomunicações da AEIU, criada pela Lei Comple-
mentar 101, de 23/11/2009 do Município do RJ. A TCR tem como clientes, 
exclusivamente, as operadoras licenciadas pela Anatel, que desejam prestar 
serviços de telecomunicações nessa região. Em 20/09/2013, foi publicada a 
autorização concedida pela ANATEL para exploração de suas atividades, sen-
do a data de início de suas operações. Situação atual do Projeto Associado - 
TCR: Em virtude das mudanças no cenário econômico do país e do setor 
imobiliário, a Administração da TCR está reavaliando sua estratégia de inves-
timentos e seu plano de negócio, pois, anteriormente, este plano era baseado 
em três principais premissas: (i) futuros empreendimentos comerciais e resi-
denciais que ainda não iniciaram construção na região do Porto Maravilha; (ii) 
o crescimento populacional na região, tendo em vista, o projeto de revitaliza-
ção do Porto Maravilha, o que ainda não ocorreu como esperado; e (iii) siner-
gias operacionais com as atuais funções da Concessionária Porto Novo S.A. 
na região, cujo volume de obras foi reduzido significativamente diante da falta 
de liquidez dos ativos do FII Porto Maravilha (financiador do projeto) e às ativi-
dades de construção foram reprogramadas para o ano de 2021. Com base 
nos fatos acima mencionados, a Administração da TCR traçou um plano de 
ação focado em 4 iniciativas principais: • Disponibilidade de rede de fibra ópti-
ca de última geração para todas as prestadoras de serviços de telecomunica-
ções interessadas; • Aluguel de dutos e subdutos; • Equalização dos custos e 
despesas administrativas; e • Adequação dos novos investimentos à realidade 
atual. Em 31/12/2019, a TCR apresentava prejuízos acumulados no montante 
de R$32.659 (R$ 32.553 em 2018), apresentou prejuízo no exercício de R$ 
106 (lucro líquido de R$ 18.183 em 2018) e capital circulante líquido no mon-
tante de R$ 6.712 (R$ 3.775 em 2018). 1.2. Operação lava jato: Como é de 
conhecimento público, desde 2014, encontram-se em andamento investiga-
ções e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Fede-
ral, e outras autoridades públicas, no contexto da chamada Operação Lava 
Jato, que investiga atos ilícitos que envolvem empresas, ex-executivos e exe-
cutivos das acionistas controladoras indiretas. A Administração, neste mo-
mento, entende que tais efeitos, se existentes, não deverão afetar significati-
vamente as demonstrações financeiras da Cia. Ademais, a Cia. até o momen-
to não foi notificada de estar sendo investigada em conexão com tal operação 
e também não tem conhecimento da propositura de qualquer processo judicial 
contra ela como consequência dessas investigações. 2. Contrato de PPP: 
2.1. Concessionária Porto Novo S.A.: O Contrato de PPP, criado com base 
no Edital de Licitação Concorrência Pública 001/2010, tem como principais 
objetivos: estruturar a malha viária na área de intervenção, AEIU Portuária, e 
está com a área central da cidade e bairros do entorno, através da criação de 
novas vias, urbanização de vias existentes, construindo obras de arte e outros, 
que possibilitem que a região absorva o tráfego de veículos e substitua as vias 
mais importantes, hoje utilizadas, que atravessam a região. O objeto do con-
trato visa oferecer à população, áreas para uso social, turístico, cultural e de 
lazer, sem prejuízo de outros benefícios e externalidades advindas da revitali-
zação da AEIU Portuária, tais como a valorização imobiliária da região e de 
seu entorno. O Contrato de PPP não modifica a natureza jurídica de bens pú-
blicos de uso comum do povo ou especiais e, conforme o caso, dos Equipa-
mentos Públicos, nem transfere a propriedade dos mesmos à Concessionária, 
cabendo-lhe tão somente executar os serviços e as atividades autorizadas 
pelo Contrato de PPP. Quanto aos serviços de natureza contínua, poderá ser 
prorrogado, mediante termo aditivo, pelo mesmo prazo, observado o limite 
previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº 101/09, confor-
me análise do Poder Concedente que observará, dentre outras coisas, a per-
formance da Concessionária e a conveniência administrativa de manutenção 
do regime de contratação de PPP. Aditivo - PPP: Em 22/03/2013, a Cia. ce-
lebrou aditivo junto à CDURP. Esse aditivo tem por objeto a complementação 
das obras do sistema viário do Centro da Cidade do RJ, através da expansão 
do traçado da Via Expressa e complementação da remoção do elevado da 
Perimetral e respectiva urbanização. O aditivo acresce também os serviços de 
manutenção e conservação exclusivamente na nova extensão do Túnel da Via 
Expressa após a conclusão das obras, no que se refere às atividades de lim-
peza, pintura e manutenção, conforme descrito no Programa - Estrutura, Sub-
programa - Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas do Anexo 6 do Contrato de 
PPP - Proposta Econômica. Vigência do contrato: A vigência do contrato será 
de 15 anos contados do implemento da primeira ordem de início. Reversão de 
bens: Ao término do contrato, serão revertidos ao Poder Concedente todos os 
direitos e demais ativos associados aos bens de qualquer natureza, tais como, 
e não se limitando a, automóveis e equipamentos eletrônicos, softwares, da-
dos cadastrais e usuários, imóveis, fornecedores e todos os demais dados 
referentes aos serviços e obras, etc., sendo que quaisquer ônus ou garantias 
instituídas, e ainda não cancelados sobre tais bens se sub-rogarão no eventu-
al direito à indenização atribuível à Concessionária, preservada a ordem de 
preferência legal em função da precedência de registro dos respectivos ônus 
e garantia real. Os recebíveis contratuais serão contabilizados como ativo fi-
nanceiro, considerando que os bens recebidos e/ou construídos não são bens 
corpóreos destinados à manutenção das atividades da Concessionária, ou 
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operação que 
transfiram à Cia. os benefícios, riscos e controle desses bens. 2.2. Termo de 
autorização - TCR: A Cia. assinou em 4/09/2013, o “termo de autorização de 
uso de rede de galerias, dutos e caixas de passagem para prestação de servi-
ço público de telecomunicação com solução FTTH e FTTB de alta capacidade” 
com a CDURP, autorizando a Cia. ao direito de uso da rede de galerias, dutos 
e caixas de passagem constante de projeto de telecomunicações a ser imple-
mentado pela TCR no âmbito do contrato de PPP, visando a execução do 
projeto associado, objeto da autorização. As galerias, dutos e caixas de pas-
sagens se destinarão, exclusivamente, à utilização pela Cia. com a seguinte 
finalidade: • Operação e manutenção da infraestrutura subterrânea de teleco-
municações; • Instalação e manutenção de cabos de fibras ópticas; • Presta-
ção de serviços de telecomunicações a outras empresas desse setor, median-
te a oferta de capacidade de transporte (fibras ópticas acesas); • Oferta de 
capacidade de rede (fibras ópticas apagadas); e • Prestação de serviços de 
telecomunicações no âmbito do programa nacional de banda larga e do proje-
to Cidades Digitais. 2.2.1. Vigência: O presente termo de autorização vigorará 
até a data de 14/06/2026. 2.2.2. Pagamento da autorização de exploração 
de receitas acessórias: Conforme cláusula oitava do Contrato de PPP, caso 
a execução das atividades venha gerar receitas acessórias, esta deverá ser 
compartilhada com o Poder Concedente, num montante equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) do lucro líquido para cada parte. Em 23 de dezembro de 
2013, a Controlada repassou à CDURP a quantia de R$ 19.184, conforme 
cláusula sétima do Termo de Autorização, referente à estimativa de 50% do 
lucro líquido, equivalentes a todo o prazo de vigência do Projeto Associado. 
Nesta mesma data a Cia. repassou para sua controlada a título de Adianta-
mento para futuro aumento de capital esse montante, considerando que esta 
é quem vai explorar as atividades de TELECOM. Este montante foi contabili-
zado como Autorização de Exploração conforme nota explicativa nº 10.2 e 
vem sendo amortizado linearmente até o final do prazo de autorização. 2.2.3. 
Reversão de bens: Findo o prazo de Autorização, a TCR Telecomunicações 
da Cidade do Rio S.A. deverá restituir à CDURP a posse dos bens objeto da 
autorização, tais como, rede de galerias, dutos e caixas de passagem e fibra 
óptica, sem que lhe caiba ressarcimento por qualquer benfeitoria que tenha 
sido realizado. 3. Apresentação das Demonstrações Financeiras: 3.1. De-
claração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e con-
solidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S/As e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e aprovados 
pelo CFC, que estão em conformidade com as normas internacionais de con-
tabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB. 3.2. Base de mensuração: As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia. foram preparadas 
com base no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de 

certos ativos não correntes como instrumentos financeiros, os quais são men-
surados pelo valor justo. 3.3. Moeda funcional e de apresentação: As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia. são apresentadas 
em reais (R$), que é a sua moeda funcional e de sua controlada. Todas as 
informações financeiras foram apresentadas em milhares de Reais, exceto 
quando indicado de outra forma. 3.4. Resultados abrangentes: Em 2019 e 
2018 a Cia. não apresentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está 
sendo apresentada essa demonstração. 4. Sumário das Principais Práticas 
Contábeis: 4.1. Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros 
são reconhecidos quando a Cia. for parte das disposições contratuais dos 
instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados 
pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou 
emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos finan-
ceiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos 
do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhe-
cimento inicial. Categoria de instrumentos financeiros: 4.1.1. Ativos financei-
ros: Os ativos financeiros mantidos pela Cia. e sua controlada, quando aplicá-
vel, são classificados sob as seguintes categorias: (a) ativos financeiros men-
surados a valor justo por meio de resultado; (b) ativos financeiros mantidos até 
o vencimento; (c) ativos financeiros disponíveis para venda; e (d) empréstimos 
e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e 
passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Cia. e sua controlada 
não possuem instrumentos financeiros para as categorias classificadas nos 
itens (a), (b) e (c) mencionadas acima. Categoria (d) - Empréstimos e recebí-
veis: São incluídos nesta classificação os ativos financeiros não derivativos, 
com recebimentos fixos ou determináveis que não são cotados em um merca-
do ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor do custo 
amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida atra-
vés da aplicação da taxa de juros efetiva. Os ativos financeiros compreendem: 
4.1.1.1. Caixa e equivalentes de caixa: O Caixa e equivalentes de caixa 
abrangem saldos de caixa, recursos em contas bancárias de livre movimenta-
ção e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou 
menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insig-
nificante de alteração do valor e são utilizados na gestão das obrigações de 
curto prazo. 4.1.1.2. Contas a receber: Representados pelos respectivos va-
lores de realização, podendo incluir, caso seja julgado necessário, a provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é baseado em estimativa 
suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das contas a receber, 
considerando o histórico de recebimentos, a situação de cada cliente e as 
respectivas garantias oferecidas. 4.1.2. Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço 
para identificação de eventual deterioração de ativos (impairment). São consi-
derados deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos 
tenham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que te-
nham impactado o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. A Cia. e sua 
controlada não efetuaram transações com instrumentos financeiros derivati-
vos em 2019 e 2018. 4.1.3. Passivos financeiros: Os passivos financeiros 
mantidos pela Cia., quando aplicável, são classificados sob as seguintes cate-
gorias: (a) passivos financeiros mensurados a valor justo por meio de resulta-
do; e (b) outros passivos financeiros. A classificação depende da finalidade 
para a qual os passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A Cia. 
não possui instrumentos financeiros classificados como passivos financeiros 
mensurados a valor justo por meio de resultado. Os passivos financeiros da 
Cia. e sua controlada são, substancialmente, representados por fornecedores 
e empréstimos e financiamentos. Estão demonstrados pelos valores de con-
tratação, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros e atualização 
monetária ou cambial incorridos, conforme demonstrado nas notas explicati-
vas nº 11 e 12 às demonstrações financeiras. Quando aplicável, estes são 
demonstrados pelo valor justo, líquido dos custos de transação incorridos e 
são, subsequentemente, mensurados ao custo amortizado usando o método 
da taxa de juros efetiva. O método de juros efetivos é utilizado para calcular o 
custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo 
respectivo período. 4.2. Investimento em controlada: Controladas são todas 
as entidades sobre as quais a Cia. tem o poder de governar suas políticas fi-
nanceiras e operacionais, de forma a obter benefícios de suas atividades (con-
trole). Esses investimentos são mensurados pelo método de equivalência pa-
trimonial. 4.3. Imobilizado e intangível: Registrados pelo custo de aquisição 
ou construção, deduzido da respectiva depreciação/amortização, a qual se 
inicia quando estão prontos para uso pretendido, e reconhecida com base na 
vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor do 
custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado 
(exceto para terrenos que não sofrem depreciação). A vida útil estimada, os 
valores residuais e os métodos de depreciação/amortização são revisados no 
final de cada balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. O valor contábil dos ativos é ajus-
tado para seu valor recuperável, sempre que os eventos ou circunstâncias in-
dicarem que seu valor contábil não pode ser recuperável. Os ganhos e as 
perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o 
valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta “ou-
tras receitas”. Os direitos que tenham por objeto, bens corpóreos destinados à 
manutenção das atividades da Cia. e sua controlada, originados por opera-
ções de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se 
fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um 
ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos submetidos 
às depreciações. 4.4. Ativos e passivos contingentes: Uma provisão é reco-
nhecida quando a Cia. possui uma obrigação contratual, ou não formalizada, 
como resultado de um evento passado, que pode ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a 
obrigação. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. O 
reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e pas-
sivas e depósitos judiciais são efetuados de acordo com o CPC 25 - Provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes, da seguinte forma: (i) ativos con-
tingentes - não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administra-
ção, apoiada na opinião dos assessores jurídicos externos, julgar que o ganho 
é praticamente certo ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo-
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. (ii) passivos contingentes - 
as provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis são atualizadas até as 
datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observa-
das suas naturezas e apoiadas na opinião dos consultores jurídicos e da Ad-
ministração da Cia. e suas controladas. Os fundamentos e a natureza das 
provisões para riscos trabalhistas e cíveis estão descritos na nota explicativa 
nº 16 às demonstrações financeiras. 4.5. Apuração do resultado e reconhe-
cimento da receita: O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil de competência do exercício. A receita é mensurada 
pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 
estimativas de devoluções, descontos comerciais concedidos ao comprador e 
outras deduções similares, se houver. Uma receita não é reconhecida se há 
incerteza significativa na sua realização. A Cia. reconhece a receita utilizando 
a metodologia do POC (Percentage of Completion method), que consiste no 
reconhecimento da receita com base percentual de evolução do contrato, ba-
seado no custo incorrido ao longo da execução. A receita do contrato compre-
ende o valor inicial acordado no contrato, atualizado anualmente pelo IPCA. 
4.6. Contratos de concessão - ICPC 01 (R1): A Cia. contabiliza o contrato de 
concessão conforme a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de 
Concessão emitida pelo CPC, que especifica as condições a serem atendidas 
em conjunto para que as concessões públicas estejam inseridas em seu al-
cance. A Concessionária reconhece um ativo financeiro decorrente de contra-
tos de concessão quando possui um direito contratual incondicional de rece-
ber caixa ou outro ativo financeiro do Poder Concedente ou da parte por ele 
indicada para os serviços de construção ou melhorias prestados. Tais ativos 
financeiros classificados como empréstimos e recebíveis, são mensurados ao 
valor justo no reconhecimento inicial, posteriormente, pelo custo amortizado. 
4.7. Receitas e despesas financeiras: O resultado financeiro inclui, basica-
mente, rendimentos sobre aplicações financeiras e juros sobre empréstimos 
os quais são reconhecidos nos resultados dos exercícios pelo regime de com-
petência. 4.8. IRPJ e CSLL: Corrente: A provisão para imposto de renda e 
contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro tribu-
tável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. O IRPJ e 
a CSLL da Cia. foram calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas 
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para impos-
to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente é o impos-

to a pagar ou a receber/compensar esperado sobre o lucro ou prejuízo tributá-
vel. Diferido: O IRPJ e a CSLL diferidos (“imposto diferido”) são reconhecidos 
sobre as diferenças temporárias no fim de cada período de relatório entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as 
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluin-
do saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos 
são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributá-
veis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Cia. apresentará 
lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças tempo-
rárias dedutíveis possam ser utilizadas. Os impostos diferidos ativos ou passi-
vos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de reco-
nhecimento inicial (exceto para combinação de negócios) de ativos e passivos 
em uma transação que não afete o lucro tributável nem o lucro contábil. O 
saldo dos impostos diferidos ativos é revisado no fim de cada período de rela-
tório e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo 
do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impos-
tos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
exercício no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja reali-
zado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final 
de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada. Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas 
quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo 
fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impostos administrados 
pela mesma autoridade fiscal e a Cia. pretende liquidar o valor líquido dos 
seus ativos e passivos fiscais correntes. 4.9. Principais fontes de julgamen-
to e estimativas: Na preparação das demonstrações financeiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil é requerido que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir significativamente dessas estimativas. As in-
formações sobre incertezas das premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercí-
cio estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: constituição 
de provisões necessárias para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, vida útil 
do ativo imobilizado e perdas relacionadas a contas a receber e recuperação 
do valor de ativos, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor esti-
mativa possível por parte da Administração da Cia. e sua controlada, relacio-
nadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente apresentar 
variações em relação aos dados e valores reais. Estimativas e premissas são 
revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contá-
beis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 
quaisquer períodos futuros afetados. 4.10. Avaliação do valor recuperável 
dos ativos: Os bens do imobilizado e outros ativos não circulantes são avalia-
dos anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, 
ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias in-
dicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, 
ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo 
ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em 
uso do ativo e o valor líquido de venda do ativo, esta é reconhecida no resul-
tado do exercício. 4.11. Lucro (prejuízo) por ação: O lucro ou prejuízo por 
ação é calculado por meio da divisão do resultado do exercício atribuído aos 
detentores de ações ordinárias da Cia., pela quantidade média ponderada de 
ações ordinárias disponíveis durante o exercício. 4.12. Princípios de conso-
lidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstra-
ções financeiras da Cia. e de sua controlada. O controle é obtido quando a 
Cia. tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma 
entidade para auferir benefícios de suas atividades. Descrição dos principais 
procedimentos de consolidação: • eliminação dos saldos das contas de ativos 
e passivos entre as empresas consolidadas; • eliminação da participação da 
controladora no patrimônio líquido das entidades controlada. Os critérios con-
tábeis adotados na apuração foram aplicados uniformemente entre a Cia. e 
sua controlada. Os critérios de consolidação integral foram aplicados, con-
forme o quadro a seguir: Conso-

lidação
Participação

Companhia 2019 2018
TCR Telecomunicações da Cidade do Rio S.A. Integral 100% 100%
4.13. Novas normas e interpretações em vigor desde 1º/01/2019: CPC 06 
(R2) - IFRS 16 - Arrendamentos: Esta norma introduziu um modelo único de 
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. 
O arrendatário passou a reconhecer um ativo de direito de uso que representa 
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A con-
tabilidade do arrendador permanece semelhante à norma anterior. A Adminis-
tração da Cia. avaliou essa nova norma e não identificou efeitos relevantes em 
suas demonstrações financeiras.
5. Caixa e Equivalentes de Caixa: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa 5 4 6 4
Bancos 176 21 204 98
Aplicações financeiras 18.284 42.659 25.537 47.088

18.465 42.684 25.747 47.190
As aplicações financeiras referem-se a instrumentos de renda fixa, remunera-
dos em média a taxa de 98% do CDI e todas possuem liquidez imediata, possi-
bilitando o resgate dos valores a qualquer tempo e sujeitas a um insignificante 
risco de mudança de valor.
6. Contas a Receber: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
CDURP (i) 803.598 766.368 803.598 766.368
Atualização Contratual (ii) 62.084 34.314 62.084 34.314
CDURP - Desapropriação (iii) 2.965 2.950 2.965 2.950
Outros 31 30 402 167

868.678 803.662 869.049 803.799
Circulante 702.129 161.753 702.500 161.890
Não Circulante 166.549 641.909 166.549 641.909
(i) O montante é composto por: R$ 649.554 valores faturados em atraso e R$ 
154.044 valores faturados a Vencer. (ii) De acordo com o 12º termo aditivo 
do Contrato PPP, os valores a receber de faturas da contraprestação anual 
foram postergados para os anos de 2019 a 2022. Conforme cláusula 1.1.2.1 
do referido termo aditivo, a totalidade das parcelas em aberto das Contra-
prestações Públicas Anuais da Sexta Etapa e as demais faturas de parcelas 
da Contraprestação Pública Anual emitidas ao longo da execução da Sexta 
Etapa, por superarem o prazo de 12 meses a contar do vencimento original 
até a respectiva quitação, deverão ser corrigidas pelo IPCA, a contar da data 
de vencimento da respectiva fatura até a data de quitação, conforme estabele-
cido no fluxo de pagamento do Anexo 11 deste Termo Aditivo. As parcelas da 
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Contraprestação Pública Mensal vencidas deverão ser corrigidas pelo IPCA, 
a contar da data de vencimento da respectiva fatura até a data de quitação, 
conforme estabelecido na Cláusula 6.3 e 6.4 do Contato de PPP. (iii) Antecipa-
ções de pagamentos efetuados em processos de desapropiações de imóveis 
na área da AEIU, cujo valor será ressarcido pela CDURP, conforme cláusula 
9.1.1 (b) do Contrato de Parceria Públicao-Privada - PPP. Perda estimada em 
créditos de liquidação duvidosa: Em 31/12/2019 e 2018, a Cia. não possuía 
expectativa de perda sobre esses valores, portanto, não foi constituída provi-
são para crédito de liquidação duvidosa. A composição dos valores a receber 
por idade de vencimento é a seguinte:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Atualização Contratual 62.084 34.314 62.084 34.314
Desapropriação 2.965 2.950 2.965 2.950
Faturas: A vencer 154.075 735.857 154.147 735.944
vencidos até 30 dias 19.255 - 19.554 50
vencidos de 31 a 60 dias 19.255 3.959 19.255 3.959
vencidos de 61 a 90 dias 19.394 3.959 19.394 3.959
vencidos de 91 a 180 dias 70.130 14.532 70.130 14.532
Mais de 181 dias 521.520 8.091 521.520 8.091

868.678 803.662 869.049 803.799
7. Adiantamentos: Controladora Consolidado
Circulante 2019 2018 2019 2018
Adiantamentos a fornecedores (i) 521 509 521 509
Adiantamentos contratuais (ii) 6.678 6.678 6.678 6.678

7.199 7.187 7.199 7.187
Não circulante
Adiantamentos contratuais (ii) 10.808 10.808 10.808 10.808
(i) Refere-se basicamente aos adiantamentos efetuados a fornecedores para 
compras de materiais e para prestação de serviços. (ii) Cumprimento de cláu-
sulas contratuais sobre adiantamento efetuado ao Consórcio Porto Rio, que 
tem os acionistas da Cia. como participantes, para mobilização das grandes 
obras. O montante de R$ 17.486 em 31/12/2019 (R$ 17.486 em 2018), será 
descontado na proporção de 10% (dez por cento) em cada fatura a ser paga 
ao referido Consórcio ou no encerramento do contrato.
8. Impostos a Recuperar: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
PIS 6.922 6.900 6.922 6.900
COFINS 31.881 31.781 31.881 31.781
IRRF 3.127 3.568 3.302 3.640
CSLL - - 28 -
Outros - - 59 64

41.930 42.249 42.192 42.385
Circulante 10.830 11.149 11.067 11.255
Não Circulante 31.100 31.100 31.125 31.130
9. Investimentos: 9.1. Controlada: a) Informações sobre o investimento 
na TCR:

Quantidade 
total de ações

Participação 
no capital 

social
capital 
social

Patri-
mônio 
líquido

Resultado 
do exercício

Em 31/12/2019 60.274.770 100,00% 60.275 27.616 (106)
Em 31/12/2018 60.274.770 100,00% 60.275 27.722 18.183
b) Movimentação do investimento:

Controlada
Saldo em 
31/12/17

Equivalência 
Patrimonial

Saldo em 
31/12/18

Equivalência 
Patrimonial

Saldo em 
31/12/19

TCR Teleco-
 municações 9.539 18.183 27.722 (106) 27.616
No exercício de 2018, a Cia. aumentou o capital da TCR no montande de 
R$ 13.230. O aumento foi mediante a capitalização de AFAC, passando seu 
capital social para R$ 60.275.
10. Imobilizado e Intangível: 2019 2018
10.1. Controladora:
Intangível

Taxas 
(*) Custo

Amor- 
tização

Saldo 
líquido

Saldo 
líquido

Benfeitoria em propriedades de 
terceiros 10,00% 508 (226) 282 333
Móveis e utensílios 10,00% 1.881 (1.231) 650 839
Equipamentos de informática 20,00% 1.168 (1.122) 46 123
Máquinas e equipamentos 10,00% 1.093 (499) 594 697
Equipamentos de monitoramento 
- PMV 20,00% 1.811 (1.784) 27 147
Câmeras 20,00% 3.589 (3.465) 124 283
Rádio de comunicação de dados 20,00% 1.271 (1.265) 6 68
Software 20,00% 2.689 (2.636) 53 81
Marcas e patentes 20,00% 20 - 20 20
Outros 10,00% 1.320 (1.122) 198 449
 15.350 (13.350) 2.000 3.040
(*) Média ponderada das taxas anuais de amortização, conforme vida útil es-
timada. A seguir demonstramos o mapa de movimentação do exercício da 
controladora:
Intangível
Custo

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções
Bai- 
xas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Benfeitoria em propri-
 edades de terceiros 2.542 20 (2.054) 508 - - 508
Móveis e utensílios 1.947 13 (77) 1.883 - (2) 1.881
Equipamentos de infor-
 mática                              1.307 22 (28) 1.301 - (133) 1.168
Máquinas e equipamentos   920 236 (69) 1.087 6 - 1.093
Equipamentos de monitora-
 mento - PMV                    1.811 - - 1.811 - - 1.811
Câmeras 3.589 - - 3.589 - - 3.589
Rádio de comunicação de 
 dados                               1.274 - (3) 1.271 - - 1.271
Software 2.659 2 - 2.661 28 - 2.689
Marcas e patentes 20 - - 20 - - 20
Outros 1.055 368 (20) 1.403 - (83) 1.320

17.124 661 (2.251) 15.534 34 (218) 15.350

Amortização

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Benfeitoria em proprie-
 dades de terceiros        (1.307) (207) 1.339 (175) (51) - (226)
Móveis e utensílios (900) (193) 49 (1.044) (188) 1 (1.231)
Equipamentos de infor-
 mática                           (1.087) (113) 22 (1.178) (65) 121 (1.122)
Máquinas e equipa-
mentos (328) (96) 34 (390) (109) - (499)
Equipamentos de monitora-
 mento - PMV                (1.405) (259) - (1.664) (120) - (1.784)
Câmeras (3.052) (254) - (3.306) (159) - (3.465)
Rádio de comunicação
 de dados                          (989) (217) 3 (1.203) (62) - (1.265)
Software (2.451) (129) - (2.580) (56) - (2.636)
Outros (706) (249) 1 (954) (186) 18 (1.122)

(12.225) (1.717) 1.448 (12.494) (996) (140) (13.350)
4.899 (1.056) (803) 3.040 (962) (78) 2.000

2019 2018
10.2. Consolidado:
Imobilizado:

Taxas 
(*) Custo

Depreciação e 
amortização

Saldo 
líquido

Saldo 
líquido

Benfeitoria em propriedade 
 de terceiros 50,00% 605 (605) - -
Móveis e utensílios 10,00% 61 (36) 25 31
Equipamentos de informática 20,00% 161 (136) 25 6
Máquinas e equipamentos 10,00% 3.453 (1.847) 1.606 1.823
Instalações de rede 8,33% 17.196 (7.721) 9.475 10.781

21.476 (10.345) 11.131 12.641
(-) Redução ao valor recuperável - -

11.131 12.641
Intangível
Benfeitoria em propriedade
 de terceiros 10,00% 508 (226) 282 333
Móveis e utensílios 10,00% 1.881 (1.231) 650 839
Equipamentos de informática20,00% 1.168 (1.122) 46 123
Máquinas e equipamentos 10,00% 1.093 (499) 594 697
Equipamentos de monitora-
 mento - PMV 20,00% 1.811 (1.784) 27 147
Câmeras 20,00% 3.589 (3.465) 124 283
Rádio de comunicação de 
 dados 20,00% 1.271 (1.265) 6 68
Autorização de exploração 8,00% 19.184 (9.259) 9.925 11.461
Software 20,00% 5.694 (5.599) 95 262
Marcas e patentes 20,00% 22 - 22 22
Outros 10,00% 1.320 (1.122) 198 449

37.541 (25.572) 11.969 14.684
(-) Redução ao valor recuperável - -

11.969 14.684
23.100 27.325

(*) Média ponderada das taxas anuais de depreciação e amortização, con-
forme vida útil estimada. A seguir demonstramos o mapa de movimentação 
Imobilizado e Intangível do exercício consolidado.

Imobilizado 
Custo

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Benfeitoria em propriedades
 de terceiros                            605 - - 605 - - 605
Móveis e utensílios 61 - - 61 - - 61
Equipamentos de 
informática  135 - - 135 26 - 161
Máquinas e 
 equipamentos 3.292 43 - 3.335 118 - 3.453
Instalações de rede 16.738 342 (6) 17.074 122 - 17.196
Outros 35 - (35) - - - -

20.866 385 (41) 21.210 266 - 21.476
Depreciação
Benfeitoria em propriedades
 de terceiros                   (605) - - (605) - - (605)
Móveis e utensílios (24) (6) - (30) (6) - (36)
Equipamentos 
 de informática (103) (26) - (129) (7) - (136)
Máquinas e equi-
 pamentos  (1.182) (331) - (1.513) (334) - (1.847)
Instalações de rede (4.892) (1.400) - (6.292) (1.429) - (7.721)
Outros (28) (3) 31 - - - -

(6.834) (1.766) 31 (8.569) (1.776) - (10.345)
(-) Redução ao 
 valor recuperável (4.854) - 4.854 - - - -

9.178 (1.380) 4.844 12.641 (1.510) - 11.131

Intangível
Custo

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções Baixas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Benfeitoria em proprieda-
 des de terceiros       2.542 20 (2.054) 508 - - 508
Móveis e utensílios       1.947 13 (77) 1.883 - (2) 1.881
Equipamentos de infor-
 mática                       1.307 21 (29) 1.299 - (133) 1.166

Saldos 
em 

31/12/17
Adi-

ções Baixas

Saldos 
em 

31/12/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Saldos 
em 

31/12/19
Máquinas e equipa-
 mentos                          920 236 (69) 1.087 6 - 1.093
Equipamentos de monito-
 ramento - PMV         1.811 - - 1.811 - - 1.811
Câmeras 3.589 - - 3.589 - - 3.589
Rádio de comuni-
 cação de dados 1.274 - (3) 1.271 - - 1.271
Autorização de 
 exploração 19.184 2 - 19.186 - - 19.186
Software 5.664 2 - 5.666 28 - 5.694
Marcas e patentes 22 - - 22 - - 22
Outros 1.055 368 (20) 1.403 - (83) 1.320

39.315 662 (2.252) 37.725 34 (218) 37.541
Amortização
Benfeitoria em proprieda-
 des de terceiros      (1.307) (207) 1.339 (175) (51) - (226)
Móveis e utensílios        
(900) (193) 49 (1.044) (188) 1 (1.231)
Equipamentos 
 de informática (1.087) (113) 22 (1.178) (65) 121 (1.122)
Máquinas e equipa-
 mentos                      (328) (96) 34 (390) (109) - (499)
Equipamentos de monito-
 ramento - PMV       (1.405) (259) - (1.664) (120) - (1.784)
Câmeras (3.052) (254) - (3.306) (159) - (3.465)
Rádio de comuni- 
 cação de dados (989) (217) 3 (1.203) (62) - (1.265)
Autorização 
 de exploração (6.186) (1.537) - (7.723) (1.536) - (9.259)
Software (4.674) (730) - (5.404) (195) - (5.599)
Outros (706) (249) 1 (954) (186) 18 (1.122)

(20.634) (3.855) 1.448 (23.041) (2.671) 140 (25.572)
(-) Redução ao
 valor recuperável (13.782) - 13.782 - - - -

4.899 (3.193) 12.978 14.684 (2.637) (78) 11.969
10.3. Ativos cedidos em garantia: A Cia. e sua subsidiária não possuem 
bens dados em garantia. 10.4. Redução ao valor recuperável de ativos: 
A controlada TCR realizou em 31 de dezembro de 2016 a revisão do valor 
recuperável de seu ativo imobilizado e intangível utilizando o método do va-
lor em uso dos ativos. A taxa de desconto real (calculada pela metodologia 
wacc) usada para calcular o valor presente dos fluxos de caixa do projeto foi 
de 12,6% ao ano, no qual resultou em uma perda de R$ 21.388, no entanto, 
o Imobilizado foi depreciado e o Intangível amortizado pelas taxas usuais vi-
gentes, sendo registrada a depreciação ou amortização acumulada. Em 2018, 
após a realização dos estudos, chegou-se a conclusão de que não haveria 
a necessidade de manter a provisão para perda de seus ativos. Portanto, foi 
revertido o montante de R$ 18.637 da perda e registrado no resultado do exer-
cício em linha específica.
11. Fornecedores: Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Serviços - partes relacionadas 109.094 119.585 109.094 119.585
Materiais e serviços 1.593 2.175 1.719 2.296
Retenções a pagar 2.661 3.642 2.669 3.649
Outros 443 370 443 370

113.791 125.772 113.925 125.900
12. Empréstimos e Financiamentos: A Cia. possui empréstimo garanti-
dor com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 768.107 (em 2018  R$ 
677.831), com encargos correspondentes a 114,5% do CDI.

Controladora e Consolidado
31/12/19 31/12/18

Passivo Circulante 512.907 259.995
Passivo Não Circulante 255.200 417.836

768.107 677.831
A Cia. vem cumprindo os covenants requeridos no contrato de empréstimo 
junto a Caixa, motivo pelo qual o montante devido está segregado entre cir-
culante e não circulante. Em 22/03/2019 a CEF ingressou com ação de exe-
cução de título executivo extrajudicial, requerendo o pagamento dos valores 
vencidos. Em 23/09/2019 a Concessónária Porto Novo S.A opôs Embargos 
à Execução, apresentando sua tese de defesa para demonstrar que o valor 
cobrado não poderia ser exigido, considerando que o Fundo de Investimento 
Imobiliário Porto Maravilha (“FII Porto Maravilha”), administrado pela CEF, tem 
um passivo junto a Cia., sendo assim, os contratos coligados. Em 26/09/2019 
o juiz responsável pelo caso proferiu decisão deferindo efeito suspensivo aos 
embargos opostos pela CPN. 12.1. Empréstimos garantidos (Cia.): Garan-
tias: A Cia., para aquisição dos empréstimos descritos acima, deu as seguin-
tes garantias: • Penhor de 100% das ações de seu capital social, todas subs-
critas e integralizadas; • Cessão fiduciária dos direitos emergentes na totalida-
de do Contrato de Cessão Fiduciária de Valores Mobiliários, propriamente em 
CEPAC, firmado entre CDURP e a Concessionária Porto Novo, no percentual 
de 125% do saldo devedor da operação, garantia a ser constituída ao longo 
do período de carência, isto é, ao longo dos 18 primeiros meses, contados da 
assinatura da cédula. 
12.2. Movimentação: Controladora e Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2017 620.399
Encargos financeiros provisionados 57.432
Saldos em 31 de dezembro de 2018 677.831
Encargos financeiros provisionados 90.276
Saldos em 31 de dezembro de 2019 768.107
13. Impostos a Recolher, PIS, COFINS e ISS Diferidos: 
13.1. Impostos a recolher: Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
PIS 25 61 31 66
COFINS 114 282 142 307
ISS 15 27 24 38
IRRF 158 236 203 244
INSS 574 54 581 54
ICMS - - 32 33
Outros 16 18 32 29

902 678 1045 771
Circulante 339 678 482 771
Não Circulante 563 - 563 -
13.2. PIS, COFINS e ISS diferidos: A Cia. provisionou PIS, COFINS e ISS 
sobre as receitas não realizadas até a data do balanço, como segue:

Controladora
2019 2018

Saldo de receita op. não realizada (i) 628.211 606.439
PIS - 1,65% 10.365 10.006
COFINS - 7,6% 47.744 46.090

58.109 56.096
Saldo de receita financeira não realizada 62.085 34.314
PIS - 0,65% 404 223
COFINS - 4% 2.483 1.373

2.887 1.596
Saldo de receita op. não realizada (i) 618.797 597.025
ISS - 5% 30.940 29.851

91.936 87.543
(i) A diferença entre as bases de receitas operacionais não realizadas é em 
função de notas fiscais onde o pagamento do ISS foi realizado na data da 
emissão. 14. Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos:

Controladora
14.1. Concessionária Porto Novo: 31/12/19 31/12/18
Base ativa: Base negativa e prejuízo fiscal 193.431 102.195
Base passiva:
Lucros não realizados - órgãos públicos do exercício 7.624 18.545
Lucros não realizados - órgãos públicos de exercícios 
anteriores 129.831 114.146

137.455 132.691
Base líquida 55.976 30.496
Alíquota efetiva - 34%
IRPJ e CSLL diferidos 19.032 10.369
14.2. TCR - ativo: Base ativa: 31/12/19 31/12/18
Base negativa e prejuízo fiscal 152 687
Alíquota efetiva 34% 34%

52 234
IRPJ e CSLL diferidos 52 234
O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as proje-
ções são revisadas anualmente. Se houver fatos relevantes que venham a 
modificar as premissas de tais projeções, essas projeções serão revisadas 
durante o exercício pela Cia. 14.3. Imposto de renda e contribuição social: 
Os valores de imposto de renda e contribuição social correntes que afetaram 
o resultado do exercício estão demonstrados como segue:

Controladora Consolidado
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da 
CSLL (60.110) 4.569 (60.162) 4.335
Adições: Despesas não dedutíveis 8 59 8 59
Provisões temporárias 1.291 1.596 1.297 1.596
Realização dos Lucros Diferidos 
 de exercícios anteriores 2.859 15.658 2.859 15.658
Equivalência Patrimonial 106
Exclusões: Equivalência patrimonial (18.183) - -
Exclusões Temporárias (27.770) (34.314) (27.770) (52.951)
Lucros a Diferir de Obras 
 Públicas do exercício (7.623) (18.545) (7.623) (18.545)
Prejuízo fiscal e base negativa (91.239) (49.160) (91.391) (49.848)
IRPJ e CSLL registrado no resultado:
Diferidos (29.401) (15.733) (29.453) (15.967)
15. Ativos Financeiros de Natureza Imobiliária Restritos: A Cia. possui o 
montante de R$ 49.523 aplicados em Certificados de Potencial Adicional de 
Construção - CEPAC, emitidos pelo Fundo de Investimento que é administra-
do pela Caixa Econômica Federal. Os CEPACs que compõem o ativo financei-
ro são mensurados pelo valor justo. 16. Provisão para Riscos Trabalhistas e 
Cíveis: A Cia. é parte integrante (polo passivo) em ações judiciais e processos 
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes 
do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, aspectos cí-
veis e outros assuntos. A Administração da Cia., baseada em interpretações dos 
seus assessores jurídicos responsáveis pela defesa dos mencionados proces-
sos, entende que as ações judiciais não têm probabilidade de perdas, portanto, 
não há provisões a serem constituídas para fazer face aos processos. A seguir
quadro das ações com probabilidade de perda possível: 31/12/19 31/12/18
Processos trabalhistas 1.454 1.952
Processos cíveis 778.726 4.684

780.180 6.636
16.1. ANATEL e Telemar Norte Leste S.A.: Conforme descrito na nota expli-
cativa nº 1, a TCR, controlada da Cia., tem o direito de exploração exclusiva 
sobre o serviço de comunicação multimídia na Área de Especial Interesse 
Urbanístico (AEIU) concedido através do Contrato de PPP. Entretanto, está 
sendo discutida judicialmente a decisão proferida pela ANATEL nos autos de 
Reclamação Administrativa nº 53500.014459/2013 sobre o tema. Entre outros 
efeitos, a decisão da ANATEL assegura às demais empresas prestadoras do 
serviço de telecomunicações acesso a 25% da infraestrutura de telecomuni-

cações da região. Foi proferida decisão favorável a ANATEL em 1ª Instância; 
a controlada aguarda julgamento do recurso interposto. Adicionalmente, a Cia. 
e sua controlada figuram como réus em ação ordinária por meio da qual a 
Telemar Norte Leste S.A. (Autora) pretende, entre outros requerimentos, a: 
(i) declaração de inexistência de direito de exclusividade da Cia. e de sua 
controlada na construção e exploração da infraestrutura de telefonia da re-
gião “Porto Maravilha” (AEIU). A Administração da Cia., tomando por base a 
opinião dos seus assessores legais, avalia que o êxito é possível em ambas 
as causas, não sendo constituída nenhuma provisão. 17. Patrimônio Líquido 
(negativo): 17.1. Capital social: O capital social da Cia. em 31/12/2019 e 
2018, subscrito e integralizado, é de R$ 35.293 dividido em 35.293.237 ações 
ordinárias, todas nominativas, de classe única, sem valor nominal, totalmente 
subscrito, em moeda corrente nacional, podendo ser emitidas ações preferen-
ciais, sem direito a voto. Em 31/12/2019 e 2018, a composição acionária da 
Cia. está representada como segue:

31/12/19 e 31/12/18
Acionistas Quantidade de ações %
OAS Investimento S.A. 13.234.963 37,499997%
Construtora OAS S.A. 1 0,000003%
Odebrecht Properties Parcerias S.A. 13.234.963 37,499997%
Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A.           1 0,000003%
Zi Participações S.A. 8.823.308 24,999997%
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.                              1 0,000003%

35.293.237 100,00%
17.2. Reserva de lucros: Reserva legal: É constituída mediante a apropriação 
de 5% do lucro líquido apurado no exercício, até o limite de 20% do capital 
social, em conformidade com o artigo 193 da Lei das S/As. Reserva de reten-
ção de lucros: A Reserva de retenção de lucros é constituída pelo montante 
remanescente do lucro líquido, após terem sido destinados à constituição das 
reservas de que tratam os artigos 193 a 196, da Lei 6.404/76. 17.3. Divi-
dendos: Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. não possui base para distribuição de 
dividendos. 17.4. Prejuízos Acumulados: A Cia. em seu patrimonio liquido 
apresenta um resultado acumulado negativo em R$139.409, conforme compo-
sição abaixo. Composição do resultado acumulado:
Lucros acumulados de 2010 a 2013 69.263
Dividendos distribuídos (65.873)
Prejuízos acumulados de 2014 a 2019 (142.799)

(139.409)
18. Receita Operacional Líquida: Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Prestação de serviços 36.084 86.422 44.521 93.513
(-) Impostos sobre serviços (5.142) (12.315) (6.137) (13.215)
Receita operacional líquida 30.942 74.107 38.384 80.298
19. Custos e Despesas por Natureza: Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Serviços - consórcios (nota 21) - (39) - (1.260)
Serviços de terceiros (10.443) (45.103) (12.104) (45.119)
Materiais e equipamentos (1.222) (6.538) (1.240) (8.267)
Despesa com pessoal (17.556) (31.230) (20.161) (35.095)
Depreciação e amortização (995) (1.710) (4.414) (1.851)
Despesas com aluguéis (1.188) (2.139) (1.353) (2.141)
Comunicação e telefone (78) (132) (80) (208)
Seguros (1.150) (399) (1.271) (473)
Custos diversos 4.842 20.409 4.756 20.409
Despesas com doações, patrocínios 
e Eventos (8) (59) (14) (59)

(27.798) (66.940) (35.881) (74.064)
Controladora Consolidado

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Classificado como:
Custos dos serviços prestados (27.790) (66.881) (33.716) (73.255)
Despesas operacionais (8) (59) (2.165) (809)

(27.798) (66.940) (35.881) (74.064)
20. Resultado Financeiro, Líquido: Controladora Consolidado
Receitas financeiras:
Aplicações financeiras

31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
1.438 3.185 1.765 3.358

Juros ativos 250 298 250 298
Descontos obtidos 5 59 5 59
Correção monetária - diferida 26.479 32.719 26.479 32.719
Outros - 2 29 6

28.172 36.263 28.528 36.440
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos (91.345) (56.363) (91.345) (56.363)
Outros (35) (112) (39) (117)

(91.380) (56.475) (91.384) (56.480)
(63.208) (20.212) (62.856) (20.040)

21. Partes Relacionadas: O valor agregado das transações e saldos em 
aberto com partes relacionadas em 31/12/2018 e 2019 são compostos como 
segue: Ativo  

circulante
Ativo  

não circulante Passivo circulante

Adiantamentos Contratuais (nota 7)
Fornecedores 

(nota 11)
31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18

Consórcio Porto 
Rio 6.678 6.678 10.808 10.808 (109.094) (119.585)

6.678 6.678 10.808 10.808 (109.094) (119.585)
Transações custos dos serviços prestados

31/12/19 31/12/18
Consórcio Porto Rio - 39
 - 39
Os custos dos serviços prestados referem-se a serviços prestados pelos Con-
sórcio Porto Rio para mobilização das grandes obras, os quais têm os próprios 
acionistas da Cia. como participantes dos Consórcios. 21.1. Remuneração 
dos Administradores: A remuneração da Administração, que contempla a 
Direção da Cia., foi reconhecida no resultado do exercício no montante de R$ 
1.722 (R$ 1.891 em 2018). O montante dessas remunerações inclui a remune-
ração fixa e variável, sendo a variável condicionada ao atendimento das metas 
previamente estabelecidas. 22. Instrumentos Financeiros: 22.1. Gerencia-
mento de risco: A Concessionária possui exposição para os seguintes riscos 
resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e ris-
co de mercado. Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Con-
cessionária para cada um dos riscos acima, os objetivos, políticas e processos 
de mensuração e gerenciamento de riscos e do capital da Concessionária. As 
políticas de gerenciamento de risco da Concessionária foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos ao qual a Concessionária está exposta, 
para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os ris-
cos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas 
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades da Concessionária. 22.1.1. Risco de crédito: Risco de crédito 
é o risco da Concessionária incorrer em perdas decorrentes de um cliente 
ou de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha 
destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente 
proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros. 
Visto que toda a prestação de serviço é realizada com órgão público mediante 
assinatura de contrato, a Administração da Cia. entende que o risco de crédito 
de contas a receber não é significativo. A Cia. mantém contas correntes ban-
cárias e aplicações financeiras em diversas instituições financeiras, de acordo 
com as estratégias previamente aprovada pela Diretoria. Estas operações são 
realizadas com bancos de reconhecida solidez, minimizando assim os riscos. 
22.1.2. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco da Concessionária en-
contrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus pas-
sivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. A abordagem 
da Concessionária na administração de liquidez é de garantir, o máximo pos-
sível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações 
ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas ina-
ceitáveis ou com risco de prejudicar sua reputação. A Concessionária garante 
que possui caixa à vista suficiente para cumprir com despesas operacionais 
esperadas para um período de 60 dias, incluindo o cumprimento de obriga-
ções financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias extremas 
que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais. A se-
guir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros (consolidado).

Até 12 meses De 1 a 3 anos Total
Fornecedores 113.925 - 113.925
Empréstimos e financiamentos 512.907 255.200 768.107
22.1.3. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros, têm nos ganhos da Conces-
sionária ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as ex-
posições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. 22.1.4. Risco da taxa de juros: A Concessionária 
adota a política de indexar as operações de investimento e empréstimos pelo 
CDI. A tabela a seguir detalha a sensibilidade da Cia. à variação de 10% da 
exposição às taxas de rendimentos e de juros dos instrumentos financeiros 
para 31 de dezembro de 2019. O percentual de 10% é a taxa média de sen-
sibilidade utilizada para apresentar internamente os riscos ao pessoal-chave 
da Administração e corresponde à avaliação da Administração das possíveis
mudanças destas taxas. Saldo em Saldo em
Modalidade Risco 31/12/19 31/12/18
Empréstimo garantido - 114,5% CDI Alta do CDI 768.107 677.831
22.2. Classificações contábeis e valores justos: Os valores constantes 
nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, encontram-
-se atualizados na forma contratada até 31/12/2019 e correspondem, apro-
ximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão representados 
substancialmente por disponibilidades e valores equivalentes, empréstimos e 
financiamentos; e fornecedores. 22.3. Gestão de capital: A Cia. controla sua 
estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas 
atuais. Para manter ajustada esta estrutura, a Cia. pode efetuar pagamentos 
de dividendos e captação de novos empréstimos. A Cia. inclui dentro da es-
trutura de dívida liquida: empréstimos e financiamentos menos caixa, equiva-
lentes de caixa e aplicações financeiras. 23. Cobertura de Seguros: A Cia. 
adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. Na opinião da Administração, todos 
os ativos e as responsabilidades de valores relevantes e de alto risco estão 
cobertos por seguros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis 
e, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. Em 31/12/2019, as coberturas de seguros e seus respectivos limites 
máximos de indenização estão apresentados como segue:
Seguro Prazo de vigência Importância segurada
Directors & Officers - D&O 07/07/19 a 07/07/20 30.000
Responsabilidade Civil 15/06/19 a 15/06/20 20.000
Riscos operacionais 15/06/19 a 15/06/20 200.000
Veículos (110% tabela FIPE) 14/06/19 a 14/06/20 281
24. Eventos Subsequentes: A Cia. avaliou os acontecimentos entre a data 
base do presente Demonstrações Contábeis e a data de divulgação das mes-
mas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados nas linhas 
gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto. 25. Aprovação das De-
monstrações Financeiras: Estas demonstrações financeiras foram aprova-
das pela Administração da Cia. em 17/03/2020.
Composição da Diretoria: Paulo Henrique Cals B. Guimarães - Diretor Fi-
nanceiro; Andrea Baptista Tosta da Silva - Diretora de Operações. Contro-
ladoria: Esequiel da Conceição - Gerente de Controladoria e Financ. CRC/
RJ: RJ-052950/O-0; Pâmela Fernanda de Jesus Pires - Contadora - CRC/RJ: 
111.320/O-2.
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Tapa um santo, destapa outro
Não é de hoje que se discute as consequências das inter-

venções governamentais na economia. O quanto pode ser 
danoso sobretaxar um setor para isentar outro? Como diz o 
ditado, de boas intensões o inferno está cheio. Ao privile-
giar um segmento da economia, o governo prejudica um ou 
mais setores, impreterivelmente. O grau de intervenção é 
que vai determinar o quanto um segmento se desenvolverá 
em detrimento do outro. É justamente esta postura que está 
em jogo no momento em que se debate a reforma tributária 
proposta pelo governo.

É fato que o Brasil precisa de uma reforma. Além de ter 
uma das maiores cargas tributárias do mundo, o país tam-
bém conta com um sistema burocrático, complexo e cheio 
de gargalos que levam a uma enxurrada de mandados de 
segurança. Mas é preciso se debruçar com toda a cautela 
sobre o tema ainda mais diante das fragilidades econômi-
cas atuais em que os mais diversos segmentos da economia 
precisam mais de estímulo do que de tributação.

Da forma como é moldado atualmente, o sistema tribu-
tário brasileiro fere o princípio da simplicidade, pois sua 
compreensão é muito complexa e um fator enriquecedor 
para aqueles que se especializam na área. Basta dar uma 
olhada no patrimônio de expoentes advogados tributaris-
tas. Segundo relatório o Banco Mundial (Doing Business 
2019), uma empresa brasileira leva 1.958 horas para pagar 
tributos. O segundo colocado, Bolívia, leva 1.025 horas. E 
a média de 190 países pesquisados é de 206 horas.

Para se ter uma ideia, a legislação do PIS/Cofins é uma 
das mais complexas, e sua normatização conta com mais 
de 2 mil páginas. Tanto as bases de cálculo quanto os fatos 
geradores dos dois tributos foram sendo sucessivamente 
alterados nas últimas décadas, gerando mais de 100 re-
gimes especiais de recolhimento e um gigantesco volume 
de discussões judiciais sobre suas hipóteses de incidência 
e das alíquotas aplicáveis. Cerca de 20% dos processos em 
discussão administrativa na Receita Federal versam sobre 
PIS/Cofins, e no Poder Judiciário as discussões também se 
estendem: 25% dos processos em que a Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional atua junto ao Superior Tribunal de 
Justiça tratam dessas contribuições.

A proposta entregue pelo ministro Paulo Guedes esta se-
mana segue na linha da simplificação. Dentre as principais 
medidas, ela prevê a unificação de dois impostos federais, o 
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pasep) e a Contribuição sobre o Fi-
nanciamento da Seguridade Social (Cofins), que serão substi-
tuídos pela Contribuição Social sobre Operações com Bens e 
Serviços (CBS), com alíquota única de 12%.

A proposta de Guedes, entretanto, é mais tímida que a 
PEC que já se encontrava no Congresso Nacional, a qual 
prevê a unificação com o ICMS, cobrado pelos estados, e 
o ISS, pelos municípios. Ao todo são cinco tributos (PIS, 
Cofins, IPI, ICMS e ISS) seriam substituídos pelo Imposto 
sobre Bens e Serviços (IBS). A transição demoraria dez 
anos, sem redução da carga tributária, e ocorreria em duas 
fases: um período de teste por dois anos com redução da 
Cofins (sem impacto para estados e municípios) e IBS de 
1%. Depois, a cada ano as alíquotas passariam a ser redu-
zidas em 1/8 por ano até a extinção, e a do IBS, aumentada 
para repor a arrecadação anterior.

Mas, se a simplificação é o rumo certo, qual o problema 
da reforma de Guedes? É a elevação da carga tributária. 
A CBS será de 12% enquanto somados, o PIS e a Cofins 
ficam atualmente entre 3,65% e 9,25%. Cálculos dão conta 
que ao se somar a CBS com os tributos estaduais e munici-
pais, o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ficaria entre 
30% e 35%, o maior do mundo. Nas propostas que já trami-
tam na Câmara e no Senado, o IVA final teria uma alíquota 
de 25%.

O setor mais prejudicado pela proposta é o de serviços, 
responsável por 70% do PIB e cerca 50 milhões de pes-
soas. Hoje paga-se, em média, 4,5% de impostos e com a 
mudança passaria a pagar quase 3 vezes mais. Já a indústria 
será beneficiada pela mudança, pois conseguirá realizar 
mais deduções via crédito. As mudanças podem beneficiar 
a economia com a simplificação por um lado, mas preju-
dicam por ampliar e muito a carga tributária por outro. In-
dústria ganha, serviço perde. E esta é só uma das inúmeras 
distorções que vêm por aí.

BTG adquire parte da CredPago
Valor do negócio 
não foi revelado

O BTG Pactual comprou 
de 49% da startup de inter-
mediação do pagamento de 
aluguel de imóveis CredPa-
go. O banco de investimen-
to, que não divulgou o va-
lor da operação, anunciou a 
aquisição nesta sexta-feira.

BTG Pactual atua nos 
mercados de investment 
banking, wealth manage-
ment e global asset mana-
gement na América. É uma 
empresa controlada por uma 
sociedade de mais de 150 
executivos. No ano passado, 

o valor de mercado do BTG 
foi avaliado em R$ 52, 25 
bilhões.

Na apresentação dos re-
sultados do primeiro tri-
mestre, o banco revelou que 
manteria o foco e investi-
mentos na expansão. No pe-
ríodo, a instituição reportou 
boa performance nas fran-
quias de clientes e menor re-
sultado em trading. “Isso foi 
devido ao cenário desafiador 
de mercado, que nos levaram 
a receitas e lucro líquido me-
lhores do que no 1T 2019”, 
destacou a apresentação. O 
banco apurou receitas totais 
e lucro líquido ajustado de 
R$1.518 milhões e R$789 
milhões, respectivamente.

As receitas avançaram 
4,1% no trimestre, alcançando 
R$169,8 milhões. O 1T 2020 
foi marcado também pelos 
mais altos níveis de transações 
e de fees de corretagem, disse 
o BTG. O banco realizará sua 
teleconferência de resultados 
do segundo trimestre em 11 
de agosto.

Negócio

Fundada em 2016, a star-
tup se apresenta como se-
gunda maior emissora de 
garantia locatícia do país. 
Ela usa um modelo que ex-
clui a necessidade de fiador 
na locação de imóveis, per-
mitindo ao locatário pagar o 

aluguel por meio do cartão 
de crédito.

De acordo com o presiden-
te da startup, Jardel Cardoso 
da Rocha, devido aos efeitos 
da pandemia da Covid-19 e 
ao aperto da liquidez de in-
quilinos, a companhia usou 
cerca de R$ 20 milhões do 
caixa próprio para parcelar 
o pagamento de aluguéis, in-
formou a Reuters.

A CredPago afirma que 
opera em mais de 400 mu-
nicípios no país e que pre-
tende dobrar esse número 
até 2021. A empresa estima 
que o mercado de locação 
de imóveis movimente cer-
ca de 150 bilhões de reais 
por ano.

Boeing finaliza acordo com a Etihad Airways
A fabricante norte-ameri-

cana Boeing e a Etihad Ai-
rways, companhia aérea na-
cional dos Emirados Árabes 
Unidos, finalizaram acordos 
para várias soluções de ca-
deia de suprimentos. A no-
tícia foi encaminhada à im-
prensa pela Boeing.

Os acordos reforçam o 
compromisso da Etihad de 
garantir o desempenho den-
tro do prazo e a disponibili-
dade de suas aeronaves, in-
formou a empresa.

Os acordos continuam a 
parceria estratégica entre a 
Boeing e a Etihad Airways 
anunciada durante o Show 

Aéreo de Dubai em 2019.
As soluções inclusas nos 

contratos mínimos de 10 
anos ajudarão a companhia 
aérea a simplificar o geren-
ciamento de ativos e manu-
tenção, reduzir os custos de 
peças de reposição e me-
lhorar a disponibilidade de 
peças. Os novos contratos 
incluem o Programa de Ser-
viços de Componentes da 
Boeing, o programa de Tro-
ca de Equipamento de Pouso 
e a compra de kits de Troca 
Rápida de Mecanismo, de 
acordo com o comunicado à 
imprensa.

“Em parceria com a 

Boeing como OEM dos 787 
da Etihad, garantimos que a 
frota receba os mais altos ní-
veis de suporte de manuten-
ção para aumentar a confia-
bilidade e a eficiência”, disse 
Mohammad Al Bulooki, di-
retor de operações da Etihad 
Airways.

“Esta é uma demonstra-
ção importante do foco con-
tínuo da Etihad em relação 
ao mundo pós-COVID e dos 
esforços da companhia aérea 
em estabelecer a referência 
para a excelência operacio-
nal em produtos e sustenta-
bilidade, bem como desem-
penho técnico e eficiência”, 

disse Al Bulooki.
“A equipe da Boeing está 

pronta para apoiar as ope-
rações de classe mundial 
da Etihad com nossa escala 
global, alcance e experiência 
em OEM”, disse Ted Col-
bert, presidente e CEO da 
Boeing Global Services.

O acordo elevou a partici-
pação da Boeing no mercado 
de serviços de componentes 
da frota do 787 para quase 
30 por cento. Isso inclui uma 
participação de 50 por cento 
da variante 787-10, cobrindo 
a frota em serviço e os pe-
didos na carteira, de acordo 
com a Boeing.

Lucros das estatais chinesas foram maiores em junho
Os lucros e as receitas 

das empresas estatais sob 
a administração do gover-
no central da China regis-
traram o primeiro cres-
cimento anual deste ano 
em junho, informou nesta 
quinta-feira o Ministério 
das Finanças.

Os lucros subiram 6% em 
relação ao ano anterior no 
mês passado, já as receitas 
aumentaram 7,1%, de acor-
do com um comunicado no 
site do ministério.

Segundo a pasta, os declí-
nios nos principais indica-
dores das empresas estatais 

diminuíram no primeiro se-
mestre, mostrando que sua 
dinâmica de recuperação se 
consolidou.

Os lucros de janeiro a 
junho caíram 38,8% em 
termos anuais, para 1,12 
trilhão de iuanes (US$ 160 
bilhões). O declínio foi 

13,9 pontos percentuais 
menor do que o registro nos 
primeiros cinco meses. As 
receitas caíram 4,9% ante o 
ano passado durante o pri-
meiro semestre, em com-
paração com uma queda de 
7,7% registrada no período 
de janeiro a maio.

Envio da escrituração contábil fiscal foi prorrogado para setembro 
O prazo para enviar a es-

crituração contábil fiscal 
(ECF) foi prorrogado para o 
dia 30 de setembro. O ECF 
é uma obrigação das pesso-
as jurídicas no Brasil, assim 
como o IR para a pessoa fí-
sica. Nesse caso, valem as 
empresas que são tributadas 
pelo lucro real, lucro presu-
mido, lucro arbitrado e todas 
as imunes e isentas, com ex-
ceção de empresas do Sim-
ples Nacional, órgãos públi-
cos, autarquias e fundações 
públicas e também as pesso-
as jurídicas inativas.

A ECF é o meio que as 
empresas têm para apresen-
tar a comprovação de entre-
ga a terceiros, inclusive para 
obter linhas de crédito.

Fabio Barretta, CEO da 
Coan Contabilidade e con-
sultoria, conta que é inviável 

realizar esse procedimento 
sem o auxílio de um profis-
sional da área. “Como a ECF 
reúne várias informações 
patrimoniais, financeiras e 
tributárias, e que permite ao 
Fisco um poder maior para 
efetuar um cruzamento de 
informações contábeis e fis-
cais, o ideal é que um conta-
dor elabore para que não cor-
rer risco de ter uma possível 
fiscalização”, ele explica.

Segundo ele, é importan-
te lembrar que é necessário 
aplicar na escrituração uma 
série de documentos, que 
precisam estar de acordo 
com a legislação, evitando 
penalizações e multas. As 
seguintes informações pa-
trimoniais da empresa de-
vem constar na ECF: dados 
contábeis como o Balanço, 
DRE, livro caixa e outros 

relatórios, apurações fiscais 
do IRPJ e CSLL (Lalur), 
informações dos sócios (al-
terações contratuais e retira-
das de lucros), entre outros 
materiais solicitados pela 
Receita Federal. Segundo o 
especialista, essa obrigação 
otimiza as informações en-
viadas ao Fisco e torna mais 
eficiente o processo de fisca-
lização, pois é feito digital-
mente através do cruzamen-
to de dados.

Penalidades

Em consequência de er-
ros, omissão de dados ou 
atraso na entrega dessa do-
cumentação, pode ocorrer 
uma série de penalidades, a 
depender da modalidade da 
empresa (Lucro Real e de-
mais empresas).

No ECF também não há 
restituição, uma vez que que 
a empresa já apurou os im-
postos trimestral ou anual-
mente, conforme o critério 
de tributação. Mas Fábio 
explica que é possível obter 
algum crédito: “para as em-
presas do Lucro Real, caso 
a empresa tenha uma base 
negativa de IRPJ e CSLL ela 
deverá apresentar essa infor-
mação na ficha do LALUR 
para que posteriormente pos-
sa se creditar desse saldo via 
PERDCOMP”, finaliza.

De toda forma, é funda-
mental consultar um espe-
cialista de contabilidade para 
detalhar o processo de forma 
que nenhuma informação 
seja relevada, já que é um 
processo mais complicado 
do que a declaração de im-
posto de renda.

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ 12.749.710/0001-06

Relatório dos Auditores Independentes sobre as DFs: Aos Acionistas e 
Diretores da Concessionária Porto Novo S.A. - RJ. Opinião sem ressalva: 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Concessionária Porto Novo S.A. (“Cia.”), identificadas como Controladora e 
Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido (negativo) e dos fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o re-
sumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira individual e consolidada da Concessionária Porto Novo S.A., em 
31/12/2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacio-
nais de relatórios (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzi-
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se-
ção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras individuas e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Incerteza relacionada com a continuidade operacional: Controladora: A 
Cia. vem apresentando prejuízos acumulados que resultam em patrimônio lí-
quido a descoberto. Portanto, a continuidade da Cia. depende de aporte finan-
ceiro por parte dos acionistas e/ou ações futuras para que possa atingir um 
nível de rentabilidade satisfatório. As demonstrações financeiras foram elabo-
radas no pressuposto da continuidade normal das operações e não incluem 
nenhum ajuste relacionado ao assunto acima. Nossa opinião não está modifi-
cada em função deste assunto. Outros assuntos: Auditoria dos valores 
correspondentes ao exercício anterior: As demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas da Concessionária Porto Novo S.A. e sua controlada, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentadas para fins de com-
paração, foram examinadas por nós e sobre elas emitimos relatório dos audi-
tores datado de 16/04/2019, contendo incerteza quanto à sua continuidade 
operacional. Outras informações que acompanham as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas e o relatório dos auditores: A Admi-
nistração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreen-

dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con-
cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a respeito deste 
assunto. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração 
da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, com as normas internacionais de relatórios 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabo-
ração dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Ad-
ministração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações financeiras a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Res-
ponsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria con-
tendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras in-
dividuais e consolidadas. Como parte de uma auditoria realizada de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Cia. e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências obtidas de auditoria, se existe uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controla-
das. Se concluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o obje-
tivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades 
de negócios do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos, caso houvessem. Rio de Janeiro, 17/03/2020. Mário Vieira Lopes 
- Contador - CRC- RJ-060.611/O-0; José Carlos de Almeida Martins - Con-
tador - CRC-RJ-036.737-0.
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

“As notas explicativas completas e as demonstrações contábeis estão à disposição para consulta na sede da empresa”.

Aos Acionistas da Econit Engenharia Ambiental S.A. - Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis 
da Econit Engenharia Ambiental S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira da Central de Econit Engenharia Ambiental S.A., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 
1.000). Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o 
relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não 

Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
da Econit Engenharia Ambiental S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores e prestadores de 
serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Niterói, 25 de março de 2020. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 2018 (Em milhares de reais)

temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da 
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000), e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações contábeis. Responsabilidades dos auditores 
independentes pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como 
parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que 
possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza significativa 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2020.

Mário Vieira Lopes 
Contador - CRC-RJ 060.611/O

José Carlos de Almeida Martins 
Contador - CRC-RJ 036.737-0

DIRETORIA
Carlos Alberto Lima Moreira - Diretor Administrativo
Fabio de Andrade Pereira - Diretor Operacional
Diego Antunes Brito - Diretor Financeiro

CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7

CRC-RJ-2026-O/5

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e bancos ................................................................  2.741  2.240 
Contas a receber de clientes ........................................... - 1 
Impostos a compensar .....................................................  4.481  3.807 
Estoque ............................................................................ 258 - 
Outras Contas a Receber  ............................................... 443 925 

 7.923  6.973 
Não circulante
Imobilizado .......................................................................  9.985  9.881 

 9.985  9.881 
Total do ativo ................................................................... 17.908 16.854 

Passivo 2019 2018
Circulante
Fornecedores ...................................................................  2.676  4.864 
Obrigações fiscais ������������������������������������������������������������ 651 350 
Obrigações com pessoal ..................................................  4.139  3.516 
Outras Obrigações ........................................................... 16 196 

 7.482  8.926 
Não circulante
Provisão p/contingências trabalhistas e civeis  ���������������� 222 213 

222 213 
Patrimônio líquido
Capital social  ...................................................................  8.161  8.161 
Reservas de lucros ..........................................................  2.043 - 
Prejuízos acumulados ...................................................... -  (446)

10.204  7.715 
Total do Passivo .............................................................. 17.908 16.854 2019 2018

Receita bruta de serviços .................................................  91.028  79.935 
Impostos incidentes sobre serviços .................................  (10.260)  (9.002)

Receita operacional líquida ...............................................  80.768  70.933 
Custos dos serviços prestados ........................................  (75.677)  (70.267)

Lucro bruto ........................................................................  5.091 666 
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas administrativas ................................................ (845) (712)
Despesas tributárias ........................................................ (55) (117)
Outros resultados operacionais ....................................... 214 125 

(686) (704)
Receitas financeiras ......................................................... 389 252 
Despesas financeiras .......................................................  (1.401)  (1.366)

 (1.012)  (1.114)
Resultado antes do IR e contribuição social .....................  3.393  (1.152)
Imposto de renda .............................................................. (654) - 
Contribuição social ............................................................ (250) - 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício .................................  2.489  (1.152)
Lucro líquido (prejuízo) por ação .......................................  0,30  (0,14)

Fluxos de caixa das atividades operacionais: 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  .........................................  2.489 (1.152)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido às disponibilidades
 obtidas nas atividades operacionais:
Depreciações .............................................................................. 23 6 
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis ..................... 9 213 
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos ...........  1.401  1.366 

 3.922 433 
Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em contas a receber ............................. 1  7.345 
Aumento (diminuição) em impostos a compensar ...................  (674) (2.150)
Aumento (diminuição) em outras contas a receber ................. 482  (888)
Aumento (diminuição) em estoques .........................................  (258) - 
Aumento (diminuição) em fornecedores ................................... (2.188)  (490)
Aumento (diminuição) em obrigações fiscais a pagar ............. 301  (410)
Aumento (diminuição) em obrigações com pessoal ................ 623 372 
Aumento (diminuição) em partes relacionadas ........................  (180) 196 

Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais ..........  2.029  4.408 
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado ..................................................  (127)  (351)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimento ...  (127)  (351)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Juros sobre financiamentos ...................................................... (1.401) (1.366)
Pagamento de dividendos ......................................................... - (1.833)

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento .... (1.401) (3.199)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa ................................. 501 858 
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício ..................................................................  2.240  1.382 
No final do exercício ....................................................................  2.741  2.240 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa ................................. 501 858 

Reservas de lucros Prej.
Capital 
social

Le-
gal

Lucros 
a real. Total

acumu- 
lados Total

Saldos em 31/12/2017 .........  8.161 784 1.755  2.539  -  10.700 
Prejuízo do exercício ............. - -  - - (1.152) (1.152)
Dividendos distribuídos ......... - - (1.833) (1.833)  - (1.833)
Comp. de prej. acumulado .... - (784)  78 (706)  706 - 
Saldos em 01/01/2018 .........  8.161 -  - -  (446)  7.715 
Lucro líquido do exercício ..... - -  - - 2.489  2.489 
Constituição de reserva legal - 102  - 102  (102) - 
Transf. p/reserva de lucros .... - - 1.941  1.941 (1.941) - 
Saldos em 31/12/2019 .........  8.161 102 1.941  2.043  -  10.204 

Petrobras prevê investir US$ 17,9 
bi no campo de Búzios até 2024
Empresa reporta 
avanço no 
desenvolvimento 
na área de pré-sal

A Diretoria Executiva 
da Petrobras aprovou nesta 
sexta-feira o início dos pro-
cessos de contratação de 
três novas plataformas para 
o pré-sal do tipo Floating 
Production Storage and 
Offloading (FPSOs) para o 
campo de Búzios, no pré-
sal da Bacia de Santos. As 
três novas unidades fazem 
parte do Plano de Desen-
volvimento do ativo, que 
prevê um total de doze uni-
dades instaladas até o final 
da década. 

Os FPSOs são navios 
com capacidade para pro-
cessar e armazenar o pe-
tróleo, e prover a transfe-
rência do petróleo e/ou gás 
natural. Em dezembro de 
2019, a estatal informou ao 
mercado que a previsão de 
investimento no campo de 
Búzios cerca de US$17,9 
bilhões no período de 2020 
a 2024, equivalente a 28% 
do montante total previsto 
para a área de exploração e 
produção no atual plano de 
negócios.

Na ocasião do anúncio 
o presidente da compa-
nhia, Roberto Castello 
Branco, teceu comentá-
rios sobre a importância 
que tem o ativo para o 
país. “É um ativo de clas-
se mundial… com custo 
de extração baixo”, disse 
Castello Branco. Ninguém 

conhece melhor Búzios do 
que nós”, frisou.

Pré-sal

No pré-sal como um 
todo, a Petrobras planeja 
investir US$ 37,8 bilhões 
entre 2020-2024, segundo 
a apresentação da compa-
nhia. A estatal prevê que ao 
término da fase de desen-
volvimento do campo de 
Búzios, é esperado um vo-
lume de produção acima de 
2 milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed), 
tornando-se o maior ativo 
de produção da Petrobras. 
Atualmente, há quatro uni-
dades em operação em Bú-
zios, que respondem por 
mais de 20% da produção 
total da companhia.

A quinta plataforma, o 
FPSO Almirante Barroso, 
está em construção e tem 
início de produção previs-
to para o segundo semestre 
de 2022. Novas unidades A 
primeira das três novas uni-
dades será o FPSO Almi-
rante Tamandaré com en-
trada em produção prevista 
para o segundo semestre de 
2024. O FPSO será afreta-
do com capacidade de pro-
cessamento diário de 225 
mil barris de óleo e 12 mi-
lhões de m3 de gás, e será 
a maior unidade de produ-
ção de petróleo a operar no 
Brasil e uma das maiores 
do mundo. 

As outras duas unidades, 
P-78 e P-79, serão contra-
tadas na modalidade Engi-
neering, Procurement and 
Construction (EPC) e terão 
capacidade para processar 
diariamente 180 mil barris 

de óleo e 7,2 milhões de m3 
de gás, cada uma. A previ-
são é de que as plataformas 
entrem em operação em 
2025. A Petrobras contrata-
rá também árvores de natal 
molhadas (ANMs), sondas, 
serviços de poços e sistema 
de coleta. A expectativa é de 
que as contratações dos FP-
SOs e das ANMs sejam con-
cluídas em 2021, e as demais 
se iniciem nos próximos 18 
meses. Todas as contrata-
ções atenderão aos níveis de 
conteúdo local exigidos para 
o campo de Búzios. 

Projetos futuros

Conforme comunicado 
da Petrobras, os resultados 
futuros das operações da 
companhia podem diferir 
das atuais expectativas, e, 
o leitor não deve se basear 
exclusivamente nas infor-
mações aqui contidas. “A 
Petrobras consolidou seus 
aprendizados em projetos de 
FPSO, que são usados como 
referência para contratações 
futuras, incorporando padro-
nização de especificações 
e modelo de abordagem ao 
mercado. Também serão 
implantadas nos FPSOs ino-
vações, como: mecanismo 
para tratamento e reinjeção 
da água produzida no re-
servatório; tecnologias para 
reduzir a necessidade de 
mergulho para inspeção do 
casco; além de itens para re-
duzir emissões de gases po-
luentes, com destaque para o 
flare fechado, equipamento 
que permite a reutilização 
do gás produzido na planta, 
sem queima”, informou a 
petroleira.

BNDES apoiará empresas do  
nordeste via fundo de investimento

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
informou nesta sexta-feira 
à tarde que aprovou inves-
timento de até R$ 150 mi-
lhões no fundo Vinci Im-
pacto e Retorno IV. Com 
expectativa de captação de 
R$ 600 milhões, 35% dos 
recursos do fundo - que 
investirá prioritariamen-
te em empresas de médio 
porte – serão aplicados em 
negócios da região Nor-
deste. Ele foi selecionado 
por meio de chamada mul-
tissetorial realizada pelo 
BNDES em dezembro de 
2018. Em março de 2020 
as cotas do BNDES em 
fundos totalizavam R$ 2,1 
bilhões.

Gerido pela Vinci GGN 
Gestão de Recursos, o Vinci 
Impacto e Retorno IV deve 
apoiar entre oito e dez em-
presas de setores como saú-
de, educação, varejo espe-
cializado, TI e alimentação 
saudável, além de serviços 
de valor agregado nos quais 
a tecnologia seja um pilar 
chave.

“A alocação de recur-

sos neste fundo faz parte 
da estratégia do Banco de 
incentivar o crescimento 
de empresas médias no 
Brasil, aprimorar a me-
lhoria da governança de-
las e estimular a troca de 
conhecimento entre os en-
volvidos: BNDES, gestor 
e companhias” disse Bru-
no Laskowsky, diretor de 
participações, mercado de 
capitais e crédito indireto 
do BNDES.

“Além disso, o compro-
misso de investimento de 
mais de um terço do fundo 
no Nordeste reflete o com-
promisso do Banco de es-
timular o desenvolvimento 
e o impacto social positi-
vo na região”, completou. 
A perspectiva é que, além 
do investimento médio de 
R$ 65 milhões em cada ne-
gócio, o fundo contribua 
com o aprimoramento de 
governança, transparência 
e responsabilidade socio-
ambiental nas companhias 
apoiadas, em linha com as 
melhores práticas interna-
cionais.

A duração do fundo 
será de 10 anos, com pos-

sibilidade de extensão por 
mais dois, e o período de 
investimento será de cin-
co anos. Após esse prazo, 
o fundo vende suas parti-
cipações nas empresas in-
vestidas.

Fundos

O apoio ao desenvolvi-
mento de empresas por meio 
de fundos é uma forma de 
estimular o mercado de capi-
tais e alavancar investimen-
tos privados – ampliando os 
recursos e dividindo o risco 
com outros atores. Nesse 
tipo de instrumento, o BN-
DES aporta parte dos recur-
sos, juntamente com outros 
investidores.

Após profundo processo 
de análise, o gestor selecio-
na empresas promissoras 
que necessitam de capital 
para alavancar seus negó-
cios, investe nelas em troca 
de participação acionária, e 
acompanha seu desenvolvi-
mento. Depois do período de 
investimento, o fundo vende 
suas participações nas em-
presas investidas e remunera 
os cotistas.

CVM prorroga prazo para entrega de formulário 
trimestral das empresas de capital aberto

As empresas de capital 
aberto com exercício social 
encerrado em 31/12/2019 
têm 15 dias adicionais para 
divulgarem informações 
referentes ao segundo tri-
mestre de 2020. A Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) editou nesta sexta-
feira a Deliberação CVM 
862, que estende para até 
14 de agosto de 2020 o 
prazo de entrega do formu-

lário trimestral referente 
ao trimestre encerrado em 
30/06/2020 para as compa-
nhias abertas registradas na 
autarquia. A informação foi 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU).

A deliberação entra em 
vigor dia 3 de agosto. Em 
comunicado, a CVM ex-
plicou que o adiamento da 
entrega considera, de um 
lado, os impactos sobre a 

atividade econômica e a 
produção de informações 
por parte das companhias 
abertas. De outro lado, a 
prorrogação por apenas 15 
dias levou em conta a im-
portância de os participan-
tes do mercado de capitais 
tomarem conhecimento da 
exata dimensão dos im-
pactos da pandemia da Co-
vid-19 sobre as companhias 
abertas.
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