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Pandemia na 
América Latina:
1 bilionário a  
cada 2 semanas

Os 73 bilionários da América 
Latina e do Caribe aumentaram 
suas fortunas em 17%, o que equi-
vale a US$ 48,2 bilhões, durante a 
pandemia – de março a junho deste 
ano. Isso equivale a um terço do to-
tal de recursos previstos em pacotes 
de estímulos econômicos adotados 
por todos os países da região.

Só no Brasil, 42 bilionários au-
mentaram suas fortunas em US$ 34 
bilhões (cerca de R$ 160 bilhões) 
no mesmo período, passando de 
US$ 123,1 bilhões para US$ 157,1 
bilhões. O valor é superior ao libe-
rado para pagamento das três pri-
meiras parcelas do auxílio emer-
gencial, que beneficiou 64 milhões 
de cidadãos.

Os dados são do relatório “Quem 
Paga a Conta? – Taxar a Riqueza 
para Enfrentar a Crise da Covid na 
América Latina e Caribe”, divulgado 
pela ONG britânica Oxfam. Desde 
o início das medidas restritivas para 
combater o coronavírus, oito novos 
bilionários surgiram América Latina 
– um a cada duas semanas.

A perda de receita tributária para 
2020 pode chegar a 2% do PIB 
da América Latina e do Caribe, o 
que representa US$ 113 milhões a 
menos e equivale a 59% do inves-
timento público em saúde em toda 
a região, de acordo com estimativa 
da Oxfam.

A Oxfam relata que, nas últimas 
décadas, a cobrança de impostos 
sobre grandes fortunas vem regre-
dindo. Com o desenho atual do im-
posto sobre patrimônio, existente 
em apenas três países (Argentina, 
Colômbia e Uruguai), a estimativa 
de arrecadação dos bilionários da 
região chegaria a um total máximo 
de US$ 281 milhões.

No entanto, se fosse aplicado em 
todos os países latino-americanos 
um imposto extraordinário sobre 
as grandes fortunas com caráter 
progressivo – como propõe a enti-
dade – seria possível arrecadar até 
US$ 14,26 bilhões, ou seja, 50 ve-
zes mais.

O imposto sobre resultados ex-
traordinários de grandes corpora-
ções é outra alternativa, conside-
rando que nem todas as empresas 
sofrem os efeitos da pandemia. 
Com os resultados publicados para 
o primeiro trimestre de 2020, a 
margem de lucro da Visa cresceu 
mais de 50% e a de farmacêuticas, 
como Pfizer, 31%, informa a ONG. 
A Oxfam calculou que poderiam 
ser gerados US$ 80 bilhões com a 
taxação dos lucros extraordinários 
de apenas 25 corporações.

Vacina contra 
Covid pode estar 
disponível no 
Brasil em janeiro

O governador de São Paulo, João 
Doria, disse que a vacina contra o 
coronavírus produzida por um la-
boratório chinês, em parceria com 
o Instituto Butantan, poderá estar 
disponível para a população bra-
sileira a partir de janeiro de 2021. 
Isso, segundo o governador, vai de-
pender de os testes da vacina serem 
bem sucedidos.

“Já no final do ano, não havendo 
intercorrências na terceira fase de 
testes, poderemos iniciar a produ-
ção da vacina em dezembro e ime-
diatamente iniciar a vacinação de 
milhões de brasileiros”, disse Do-
ria. No entanto, nem toda a popula-
ção brasileira poderia ser vacinada 
em janeiro já que a produção ainda 
seria insuficiente para vacinar todo 
mundo. A expectativa é que inicial-
mente sejam vacinadas 60 milhões 
de pessoas no país.

A CoronaVac, como foi batizada 
essa vacina, está na fase 3 de tes-
tes em humanos, que está sendo 
realizada também no Brasil. Ao 
todo, os testes com a CoronaVac 
serão realizados em 9 mil volun-
tários em centros de pesquisas de 
seis estados brasileiros: São Paulo, 
Brasília, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul e Paraná. 
A pesquisa clínica será coordenada 
pelo Instituto Butantan, e o custo 
da testagem é de R$ 85 milhões, 
custeados pelo governo. Caso seja 
comprovado o sucesso da vacina, 
ela começará a ser produzida pelo 
Instituto Butantan.

Federais 
aumentam em 
50% pesquisas 
sobre coronavírus

Estão sendo conduzidas em uni-
versidades federais de todo o país 
1.260 pesquisas sobre Covid-19. 
O número é bastante superior ao 
contabilizado em maio, de 823, sa-
lientando que o protagonismo da 
ciência tem ganhado força durante 
a pandemia, segundo a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Insti-
tuições Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes).

Foram incluídas no levantamen-
to as respostas que 68 instituições 
encaminharam à entidade. O empe-
nho dos pesquisadores tem resulta-
do também em outras ações, como 
a testagem para detecção da doença 
infecciosa. Já se contam 71 ativi-
dades desse tipo, que totalizaram 
56.956 testes.

Outra contribuição das univer-
sidades federais é referente ao tra-
tamento de pacientes. O total de 
leitos próprios das instituições, so-
mado ao de leitos viabilizados em 
parcerias para a construção e a ope-
racionalização de hospitais de cam-
panha, é de 2.502, sendo 656 de 
unidade de terapia intensiva (UTI).

Além disso, as comunidades 
acadêmicas estão dedicando tem-
po à produção de equipamentos 
de proteção individual (EPI). Se-
gundo o balanço da Andifes, já são 
251.034 protetores faciais, 103.848 
máscaras de pano, 12,5 mil viseiras 
de proteção, 29 mil pares de luvas, 
20,2 mil unidades diversas, 6,6 mil 
aventais, 2 mil capuzes e 10 mil 
toucas.

Alimentos subiram 8,44% para 
as famílias de baixa renda

‘Bad Banks’ ficam com 
títulos tóxicos antes 
de transferir para 
algum BC ou fundo

O BIS – Banco para Assenta-
mentos Internacionais, tido como o 
banco central dos bancos centrais, 
apesar de ser uma instituição priva-
da, orienta os BCs de todo o mundo 
a regulamentar a securitização dos 
Non-Performing Loans (NPLs), ou 
empréstimos sem movimento. A 
medida significará regulamentação 
de papéis podres, avalia a Auditoria 
Cidadã da Dívida (ACD).

O comunicado à imprensa foi 

distribuído pelo BIS de sua sede, 
na cidade suíça da Basileiaem 23 
de junho. No mesmo dia, o Ban-
co Central do Brasil publicou a 
Circular 4.028, regulamentando 
operações de compra e de venda 
de ativos privados em mercados 
secundários nacionais pelo BC. 
Estas operações foram autorizadas 
pelo questionado art. 7º da Emen-
da Constitucional 106/2020, que 
tramitou no Congresso Nacional 
como PEC 10/2020. A compra des-
te tipo de papéis movimentará R$ 
972,9 bilhões.

Segundo Daniel Simões, da 
ACD, “a produção desenfreada de 
títulos privados tóxicos causou a 
crise financeira iniciada em 2007 
nos EUA e logo atingiu a Europa, 
provocando o comprometimento 

de trilhões de dólares e euros para 
o ‘socorro’ aos grandes bancos, 
mas a produção de derivativos não 
cessou”.

“Esse funcionamento altamen-
te temerário do mercado financei-
ro tem levado à criação de ‘Bad 
Banks’, uma espécie de armário 
para os quais são transferidos os 
papéis podres que passam a pesar 
demais no passivo dos bancos. Os 
papéis podres ficarão aí até que 
possam ser transferidos desses ar-
mários para alguma unidade gesto-
ra (algum banco central) ou fundo 
(em geral fundo de pensão de traba-
lhadores), como mostra recente no-
tícia sobre a criação de ‘Bad Bank’ 
na Alemanha, que recebeu € 74 bi-
lhões de ativos tóxicos do Deutsche 
Bank”, relata Simões.

O deputado federal paranaense 
Enio Verri (PT) protocolou requeri-
mento para que o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, esclareça 
operação em que o Banco do Brasil 
cedeu carteira de crédito de R$ 2,9 
bilhões para um fundo administra-
do pelo BTG Pactual. A operação 
é inédita na história da instituição 
financeira estatal.

“Que acordo é esse, que negociação 
é essa que o Banco do Brasil fez com o 
BTG Pactual? O que está acontecendo 
por trás disso? Nós queremos saber”, 
cobrou o deputado petista em pronun-

ciamento no plenário virtual da Câma-
ra dos Deputados. Guedes foi um dos 
fundadores do BTG.

O requerimento encaminhado 
por Verri cobra esclarecimentos do 
ministro sobre todos os dados da 
operação para dar transparência ao 
negócio. Verri também quer verifi-
car se houve respeito “a observân-
cia de requisitos de boa governança 
e, principalmente, o atendimento ao 
interesse coletivo, princípio basilar 
a conduzir operações realizadas por 
sociedades de economia mista.”

Na sexta-feira passada, o presi-

dente do Banco do Brasil, Rubens 
Novaes, anunciou que decidiu deixar 
o cargo, alegando que não se adaptou 
à “cultura de privilégios, compadrio 
e corrupção de Brasília”.

Comunicado divulgado pelo BB 
informou que “esta operação é o 
piloto de um modelo de negócios 
recorrente que o Banco está de-
senvolvendo para dinamizar, ainda 
mais, a gestão do portfólio de cré-
dito”. Para o líder do PT, a opera-
ção pode estar relacionada ao plano 
de Paulo Guedes de privatizar as 
empresas públicas brasileiras.

Enquanto a inflação medida 
pelo IPC-S da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) permaneceu estável 
na pandemia, registrando variação 
de -0,02% entre março e junho 
de 2020, os preços dos alimentos 
mais básicos avançaram em média 
8,44% para as famílias de renda 
mais baixa (entre 1 e 2,5 salários 
mínimos) e 6,17%, no mesmo pe-
ríodo, para as famílias com nível 
de renda entre 1 e 33 salários míni-
mos. A diferença ocorre devido ao 
peso que os alimentos têm no orça-

mento familiar e não em relação à 
variação de preços.

“Os consumidores com rendimen-
to mais baixo acabam sendo mais 
punidos quando os preços dos ali-
mentos sobem. Durante a pandemia, 
entre março e junho, essa categoria 
teve elevada variação. Muitas des-
sas famílias perderam renda, alguns 
membros ficaram sem emprego, e 
isso pressionou ainda mais o orça-
mento”, analisou André Braz, coor-
denador do IPC do Instituto Brasilei-
ro de Economia (Ibre), da FGV.
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Os maiores 
afetados 
serão os 
consumidores 
finais e as 
empresas do 
Simples

O paradoxo sírio, na Líbia Reforma tributária: 
proposta do Governo 
prejudica o setor  
de serviços

Passando a boiada no meio ambiente

À medida que a tensão 
esquenta na Líbia, os lados 
conflitantes se encontram 
numa corrida contra o tem-
po. Apesar das negociações 
incessantes e dos pedidos in-
ternacionais de cessar-fogo, 
as forças afiliadas ao Go-
verno de Acordo Nacional 
(GNA), reconhecido pela 
ONU, estão se preparando 
para uma grande ofensiva 
em Sirte, no momento, ponto 
estratégico mais crucial para 
o líder do Exército Nacional 
da Líbia (LNA), o general 
rebelde Khalifa Haftar, que 
governa a Cirenaica, no Sul 
do país.

Nos últimos meses, uma 
operação massiva de recru-
tamento vem ocorrendo em 
várias áreas da Síria, como 
um esforço desesperado 
do LNA para aumentar sua 
mão de obra e estabelecer 
um novo equilíbrio no teatro 
operacional em toda a Líbia. 
O destacamento de comba-
tentes estrangeiros para a 
Líbia está, da mesma forma, 
intimamente relacionado à 
natureza de intermediação 
do conflito na Líbia, por 
causa dos papéis fundamen-
tais da Turquia e da Rússia.

Haftar não foi o primeiro 
a usar mercenários no con-
flito líbio. No final de 2019, 
o presidente turco, Recep 
Erdogan deixou claro que 
as aspirações turcas, em re-
lação à Líbia, estavam lon-
ge de serem superficiais ou 
simplistas. Para esse fim, 
um número significativo de 
rebeldes sírios foi recrutado, 
pela Turquia, e enviado para 
Trípoli, a capital legítima. Os 
indivíduos que assumiram a 
missão, já haviam formado 
parte do Exército Nacional 
Sírio, apoiado pela Turquia, 
lutando contra o presidente 
Bashar al Assad, na Síria e, 
supostamente, participando 
de operações antigoverna-
mentais e anti-curdas em 
Afrin, Azaz, Idlib, Manbij e 
tal Abyad.

Embora o GNA e a Tur-
quia neguem, consistente-
mente, que os combatentes 
sírios tenham sido transfe-
ridos para a Líbia, segundo 
relatos confiáveis, milhares 

de rebeldes sírios, que ante-
riormente estavam lutando 
na guerra civil síria, se jun-
taram ao conflito líbio nos 
últimos seis meses.

Os combatentes estran-
geiros são atraídos por uma 
mistura de motivações reli-
giosas e políticas, além de 
um atraente acordo finan-
ceiro. Ancara está jogando 
a carta do islamismo radical 
e adicionando apoio ao mo-
vimento transnacional da 
Irmandade Muçulmana, en-
quanto um salário impressio-
nante – pelos padrões regio-
nais – de, aproximadamente, 
US$ 2 mil por mês, está sen-
do fornecido aos combaten-
tes contratados. Segundo as 
mesmas fontes, apesar de a 
Turquia ser responsável pelo 
financiamento total dessas 
operações cinzentas, o GNA 
lida com todos os pagamen-
tos às forças destacadas.

Embora os desenvolvi-
mentos no terreno indiquem 
que Haftar poderia finalmen-
te prevalecer no conflito, os 
ganhos graduais do GNA, 
desde março passado, mu-
daram gradualmente, porém 
drasticamente, o equilíbrio. 
No momento, as forças do 
LNA estão sob forte pressão, 
lutando pela própria sobrevi-
vência. Desde o surgimento 
dos primeiros sinais dessa 
mudança de equilíbrio, um 
esforço agressivo, coorde-
nado pela Rússia, começou a 
mobilizar mercenários sírios 
em apoio a Haftar na Líbia.

Segundo fontes sírias, o 
processo de recrutamento 
está sendo conduzido e su-
pervisionado pelas autorida-
des russas, através de uma 
rede abrangente de empresas 
de segurança sírias. Os re-
crutas são provenientes de 
várias áreas rurais e aldeias 
da Síria. Também existem 
casos de recrutamento nas 
principais cidades da Síria, 
com forte presença russa, 
incluindo Damasco, Homs, 
Lattakia e Tartus. Os recru-
tas concordam em ingressar 
em várias operações, come-
çando por tarefas simples, 
como guardar instalações de 
petróleo e outros alvos de 
alta importância e expandir 

para o engajamento real na 
batalha.

Uma vez recrutados, os 
combatentes realizam um 
curso de treinamento, de 
duas semanas, na Base Aé-
rea de Khmeimim e, depois, 
voam diretamente para Ben-
ghazi. Como a maioria dos 
recrutas já participou de ope-
rações militares, durante a 
severa guerra civil síria, que 
já passa de uma década, pa-
rece que o treinamento não 
seja uma prioridade. Há ca-
sos de recrutas que voaram 
para a Líbia sem qualquer 
treinamento, como parte de 
seu processo de recrutamen-
to. Foi confirmado, por fon-
tes locais, que a Base Aérea 
de Khmeimim está sendo 
usada, predominantemente, 
como principal local de trei-
namento e ponto de partida.

Foi relatado que a Cham 
Wings Airlines, uma empre-
sa síria privada, está envol-
vida na transferência aérea 
dos mercenários, da provín-
cia de Latakia para o oeste 
da Líbia. No início deste 
ano, Cham Wings abriu um 
escritório em Benghazi. Em 
comunicado oficial em mar-
ço, o Ministério do Interior 
da GNA acusou a empresa 
de transferir mercenários da 
Síria para a frente da Líbia.

Cham Wings foi sanciona-
da pelo Governo dos EUA por 
supostos laços com a Guar-
da Revolucionária Islâmica 
Iraniana; a companhia aérea, 
igualmente, foi acusada, no 
passado, de transferir caças 
da Rússia para a Síria, com 
o escopo de apoiar as forças 
do governo, no conflito sí-
rio. Os principais operadores 
russos, que coordenam toda 
a operação, estão agindo em 
nome do GRU, do Serviço de 
Inteligência Militar da Rússia 
ou do infame Grupo Wagner,  
empresa militar privada (ou 
agência de contratos militares 
privados), que atua em várias 
regiões pelo mundo, princi-
palmente no leste da Ucrânia 
e na Síria.

Documentos vazados in-
dicam que os contratos as-
sinados por mercenários sí-
rios – emitidos em árabe e 
russo – fornecem um salário 

mensal que varia entre US$ 
2 mil e 3 mil. O que sabemos 
é que numerosos mercená-
rios partiram de Khmeimim 
para a Líbia, recebendo uma 
quantia de US$ 500 cada, 
antes da sua partida, e uma 
promessa de que receberão 
o restante da compensação 
acordada ao retornarem.

Existem, ainda, disposi-
ções adicionais no contrato 
que cobrem qualquer apoio 
médico que os contratados 
possam necessitar e forne-
cem um reembolso aos lu-
tadores no caso de serem 
gravemente feridos, além 
de uma compensação à fa-
mília caso um contratante 
ser morto em serviço. Não 
há indicações claras sobre 
as reparações de seguros; no 
entanto, de acordo com os 
dados disponíveis, os núme-
ros não parecem ser particu-
larmente altos.

Ao mesmo tempo, fon-
tes locais confirmaram, sob 
condição de anonimato, que, 
em muitos casos, os recruta-
dores estão escolhendo cida-
dãos sírios que foram sujei-
tos a processo criminal ou 
investigados. Dessa forma, 
os indivíduos podem ser in-
diretamente forçados a acei-
tar sua implantação na Líbia, 
e os termos do contrato po-
dem ser negociados.

Como desenvolvimentos 
rápidos adicionais devem 
ocorrer na frente da Líbia 
em breve, resta saber se o re-
crutamento massivo de mer-
cenários sírios poderia dar 
frutos ao Exército Nacional 
da Líbia e a seus apoiadores 
estrangeiros.

O panorama que está se 
delineando representa o to-
tal fracasso da política dos 
dois pequenos napoleões, 
Sarcozy e Macron, que, com 
o intuído de caçar a Itália 
da Líbia e substituí-la, de-
sencadearam a crise líbica, 
em 2011, resultando que os 
interesses de ambos estejam 
caindo nas mãos da Turquia 
e da Rússia.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de 

pesquisa do CNR (Itália), é 
editor da revista Italiamiga.

Antes da chegada ao 
Brasil da pandemia de Co-
vid-19, já havia em curso o 
processo crônico de descaso 
com as questões ambientais. 
Entretanto, tudo se agravou 
com a escolha do novo mi-
nistro, Ricardo Salles, sem 
nenhuma experiência na 
área, nomeado junto com o 
anúncio da extinção do Mi-
nistério do Meio Ambiente/
MMA, a ser incorporado ao 
Ministério da Agricultura. 
Ainda bem que houve recuo, 
diante da resistência do setor 
e da sociedade.

De fato, o Ministério do 
Meio Ambiente foi manti-
do, mas, em compensação, 
a orientação do Governo 
Federal passou a ser relaxar 
a legislação ambiental, sob 

pretexto de diminuir a buro-
cracia. Entre aplicar a Lei da 
Mata Atlântica, mais recente 
e rígida, optou-se por apli-
car o Código Florestal, que 
vem de 1934, com regras 
muito mais brandas. Para 
completar, o Governo Jair 
Bolsonaro desestruturou os 
órgãos ambientais da Região 
Amazônica, como Ibama e 
Funai, que passaram a ser 
controlados por militares, 
com exclusão dos técnicos 
de carreira.

Como resultado, o siste-
ma Deter/Inpe (Detecção 
do Desmatamento em Tem-
po Real) apurou um grande 
aumento no desmatamento 
na região, em abril/2020, 
de 64% em relação ao ano 
passado. Da mesma forma, 

demonstrou um aumento 
de 55,5% no 1º quadrimes-
tre/2020, comparando-se 
com o desmatamento do 
mesmo período de 2019.

Na catastrófica reunião 
ministerial, em abril, último, 
o ministro Salles “deixou 
cair sua máscara e do seu 
Governo” ao propor apro-
veitar o foco da imprensa 
na cobertura da pandemia 
do Covid-19, para “passar 
a boiada do afrouxamento” 
na legislação ambiental. E 
diante de tanto retrocesso 
na área do meio ambiente, 
a imagem do Brasil, no ce-
nário mundial, nunca esteve 
tão desgastada.

A atual crise sanitária, 
com todos seus reflexos ne-
gativos nas áreas econômica 

e social, sinaliza que longe 
estamos do esperado “pós-
-pandemia”. Se isso não 
bastasse, temos uma crise 
política sem precedentes, 
alimentada, diariamente, 
pelo atual presidente Jair 
Bolsonaro, sem a menor no-
ção da liturgia do cargo que 
exerce.

Sabemos que essa pan-
demia, além de evidenciar 
nossas gigantescas desi-
gualdades sociais, veio para 
mudar conceitos, posturas e 
permitir urgentes correções 
de rumos.

q  Cleber Guerra
Engenheiro agrônomo, ex-

secretário de Estado da 
Agricultura (ES) e diretor do 

Incaper (ES).

Na última semana, o 
Governo Federal encami-
nhou ao Congresso Nacio-
nal o Projeto de Lei (PL) 
3.887/2020, que prevê a 
substituição do Programa 
de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/
Pasep) e a Contribuição 
sobre o Financiamen-
to da Seguridade Social 
(Cofins) pela Contribui-
ção Social sobre Opera-
ções com Bens e Serviços 
(CBS).

Primeira parte da con-
tribuição do governo para 
a reforma tributária que 
tramita no Congresso Na-
cional, o PL tem como 
virtude o fato de tentar 
simplificar a complexida-
de do sistema tributário 
brasileiro, eliminando a 
maioria dos sistemas de 
tributação e regimes es-
peciais, com o objetivo 
de alcançar uma desejada 
tributação transparente, 
neutra e uniforme.

Com alíquota de 12% 
sobre a receita decorren-
te da atividade principal 
da empresa, sem a inclu-
são da própria CBS e de 
demais impostos em sua 
base de cálculo, e com 
créditos sobre todas as 
aquisições que tenham 
sido anteriormente tribu-
tadas, a CBS traz algumas 
exceções ao regime geral, 
mantém poucos regimes 
especiais e estabelece uma 
pequena lista de isenções.

Com direito a crédito 
amplo da CBS paga nas 
etapas anteriores, o Pro-
jeto permite que a CBS 
seja recolhida ao longo 
da cadeia produtiva pelo 
valor agregado em cada 
etapa, sem deixar grandes 
resíduos. Assim, a majora-
ção da alíquota de 3,65% 
(regime cumulativo) ou 
9,25% (não cumulativo) 
de PIS e Cofins para 12% 
de CBS não tende a re-
presentar efetivo aumento 
de preço nas transações, 
enquanto realizadas entre 
contribuintes abrangidos 
pela CBS.

Por outro lado, em de-
terminadas transações 
com não contribuintes, a 
CBS com alíquota unifor-
me de 12% representará, 
de fato, um significativo 
aumento do preço dessas 
transações. Além disso, 
temos que ressaltar tam-
bém o impacto sobre mui-
tas empresas que estão no 
Simples Nacional, porque 
elas provavelmente com-
prarão insumos de empre-
sas que serão contribuin-
tes da CBS, causando, 
por conseguinte, aumento 
de custos para si mesmas. 

Isso vai gerar impacto 
também no preço de seus 
produtos, que são adqui-
ridos por consumidores 
finais.

Esse quadro nos leva 
a crer que poderá haver 
aumento da informali-
dade ou das demissões, 
uma vez que dificil-
mente as empresas terão 
condições de refletir es-
ses aumentos de custos 
nos preços de seus pro-
dutos e serviços.

É possível depreen-
der, diante desse ce-
nário, que os maiores 
afetados por essa nova 
Contribuição serão os 
consumidores finais e 
as empresas com quem 
eles transacionam, nota-
damente, as sujeitas ao 
Simples Nacional e ao 
regime cumulativo do 
PIS e da Cofins.

A menos que se ve-
rifique um ajustamen-
to relativo dos demais 
preços, de bens e ser-
viços provenientes de 
empresas atualmen-
te sujeitas ao regime 
não cumulativo de PIS 
e Cofins, a proposta 
contida nesse PL pode-
rá onerar ainda mais o 
orçamento das famílias 
brasileiras.

Nesse sentido, entende-
mos que o Projeto de Lei 
3.887/2020 deveria ser 
inserido em uma reforma 
tributária ampla, apresen-
tada de forma consolida-
da, incluindo, entre outros 
pontos, a unificação dos 
demais impostos fede-
rais, estaduais e munici-
pais sobre o faturamento, 
a desoneração da folha de 
pagamento, a correção da 
tabela do imposto sobre a 
renda da pessoa física e o 
da pessoa jurídica, a não 
retroatividade e demais 
ajustes da legislação espe-
cífica, visando promover 
o incentivo ao aumento da 
competitividade das em-
presas brasileiras.

q  Zulmir Breda
Contador, é presidente 

do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC).
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Zumbi senhor de  
escravos é fake news

“Zumbi é um personagem que incomoda até hoje. 
Essa perseguição tem início com o Estatuto da Igual-
dade Racial [Lei Federal 12.288/2010], que mexe com 
as estruturas de Estado a fim de promover correções das 
desigualdades”, aponta a socióloga Delma Josefa da Sil-
va, pesquisadora em questões raciais e quilombos, que 
publicou doutorado sobre o tema em 2017.

A socióloga condena a narrativa de que Zumbi teria 
escravizado outros negros. “São especulações levantadas 
no início dos anos 2000 e não têm fundamento. Ancoram 
esta alegação no fato de que, na África, isso seria co-
mum. Mas não tem uma pesquisa que sustente”.

A pesquisadora lembra outros detalhes sobre Zumbi. 
No século 17, não existiam retratos falados. O primeiro 
só seria publicado cerca de 200 anos depois, em 1881. 
Por isso, as imagens atribuídas ao alagoano Zumbi 
(1655-1695), líder negro da resistência do Quilombo 
dos Palmares, quase sempre destoam de uma represen-
tação mais fidedigna. “A sua figura física não era de um 
homem forte, mas franzino. De determinação forte, sim, 
e sagacidade”, afirma. Não foi à toa que o Quilombo dos 
Palmares resistiu tanto tempo – por mais de 100 anos.

Delma Josefa é a convidada da sétima e última ed-
ição da série Grandes Personalidades da História do Nor-
deste, iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco, que será 
transmitida nesta quinta-feira, às 17h, no canal oficial da 
instituição, no YouTube.

Brasil 3 x 1 EUA
O Brasil tem a maior tarifa de gás natural do mun-

do, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de 
Cerâmica e Congêneres (Anfacer). Atualmente, o Brasil 
está pagando duas vezes mais do que paga a indústria na 
Europa e, em média, três vezes mais o que paga o nosso 
competidor nos Estados Unidos.

“Isso tem tirado a competitividade no setor e tem fei-
to com que as plantas operem a baixa carga”, reclama 
a entidade, que cobra um Novo Marco Regulatório do 
Gás Natural. Paulo Guedes prometeu que, privatizando, 
o preço cairia. Mas também prometeu que vendendo os 
dutos da Petrobras haveria ganho de eficiência, o que 
mostra que as promessas do ministro têm o mesmo valor 
das recomendações médicas do presidente Bolsonaro.

Novos embaixadores
O Portal Consultoria em Turismo e a Fundação Ces-

granrio, que há 35 anos desenvolvem o projeto Embaixa-
dores do Turismo do RJ, divulgaram a listagem dos no-
vos homenageados. O júri foi presidido pelo professor 
Carlos Serpa e integrado por Ana Botafogo, Vinicius 
Fernandes, Andréia Repsold, Diana Macedo, Chico Var-
tullli, Regina Miranda, Jean Paul Guihaume, Gustavo 
Delesderrier, Ana Cristina Rosado e Bayard Boiteux, 
idealizador e responsável pelo projeto.

Pela primeira vez, quatro embaixadores foram indica-
dos pelo voto popular. Os agraciados pertencem a todos 
os segmentos da sociedade e têm em comum amar e di-
vulgar o Rio de Janeiro. A cerimônia acontece por meio 
virtual, no próximo 27 de setembro, Dia Mundial do Tur-
ismo e será organizada pelos alunos do curso de Publi-
cidade e Propaganda da Universidade Veiga de Almeida, 
sob a supervisão de Ana Cristina Rosado.

A lista dos agraciados está em monitormercantil.com.
br/zumbi-senhor-de-escravos-e-fake-news

Hora do show
A PF agiu com espetáculo com o governador do Piauí 

(PT), com Serra (PSDB), Witzel e outros desafetos 
do governo. Bem diferente da discrição com a família 
Bolsonaro, apesar de Queiroz e do farto e suspeito pat-
rimônio imobiliário. Em 2018, suspenderam operação à 
espera da eleição.

Rápidas
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está 

com inscrições abertas para o Congresso Internacional 
de Educação e Tecnologias e o Encontro de Pesquisa-
dores em Educação a Distância, entre 17 e 28 de agosto, 
online. Mais informações em cietenped.ufscar.br *** A 
ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, confirma-
ram presença na solenidade de abertura do Congresso 
Brasileiro do Agronegócio, realização da Abag e da B3, 
3 de agosto. Informações: congressoabag.com.br *** A 
Associação de Supermercados do Rio (Asserj) realizará 
três encontros online de capacitação para o varejo sobre 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em 6, 13 e 20 
de agosto, com duas horas de duração cada *** A Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lança 
edital para contratação de estagiários de nível médio e 
superior. As inscrições podem ser realizadas até 31 de 
julho pelo e-mail: processo.seletivo.estagio@antt.gov.br

Desmonte da concorrência partidária
Mandados de 
busca e apreensão 
para impor 
desacreditação 
pública 

Dentro do esquema de 
eliminação de partidos pos-
síveis concorrentes nas pró-
ximas eleições municipais, 
passaram a ser constantes o 
cumprimento de mandatos 
de busca e apreensão en-
volvendo denúncias contra 
políticos considerados de 
oposição.

Nesta segunda-feira a Po-
lícia Federal, em trabalho 
conjunto com a Controlado-
ria Geral da União (CGU) 
e com o Ministério Público 
Federal (MPF), cumpriu 
mandados de busca e apre-
ensão o governador de Piauí, 
Wellington Dias (PT), e a 
primeira-dama e deputada 
federal Rejane Dias (PT-PI) 
para investigar a suspeita de 
um esquema para fraude de 
licitações de transporte es-
colar. Ela tentou ser ouvida 
pela PF há mais de cinco 
meses mas não teve êxito, 

é o que mostra uma série 
de emails trocados entre ad-
vogados da parlamentar e a 
delegada da Polícia Federal 
Milena Caland. 

Tal prática levou duas 
grandes bancadas – DEM e 
MDB – resolveram deixar 
o bloco de partidos que in-
tegra o chamado Centrão. 
Comandado pelo deputado 
Arthur Lira (PP-AL), o blo-
co aglutinava PL, PP, PSD, 
MDB, DEM, Solidariedade, 
PTB, Pros e Avante. Com o 
movimento, o bloco perde 
28 deputados do partido do 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e 35 
emedebistas e encolhe de 
221 deputados para 158. 

Desde o início do governo, 
DEM e MDB já vinham se 
colocando como independen-
tes e, apesar de já terem em-
placado ministros na Espla-
nada dos Ministérios, sempre 
rechaçaram a tese de integra-
ção da base do governo. 

Questionado se a saída 
demonstra insatisfação com 
o governo, o líder do DEM, 
deputado Efraim Filho (PB), 
disse que é uma busca por 
autonomia quanto às posi-
ções do blocão. “Foi questão 
regimental mesmo,  posicio-
namento de bancada quanto 
a requerimentos, urgências, 
destaques, reposicionar a au-

tonomia da bancada”, disse 
ele ao Congresso em Foco.

MDB

No MDB, de interesse 
maior pelo comando dos 
municípios, o discurso é de 
que o partido já atuava de 
forma independente e que a 
configuração só funcionava 
para a Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). A união 
das siglas permitia aos inte-
grantes do bloco ter mais as-
sentos no colegiado que de-
fine o orçamento federal e a 
destinação de emendas par-
lamentares. O desligamento 
oficial dos dois partidos ain-
da não tem data prevista para 
ocorrer.

O líder do MDB, Baleia 
Rossi (SP), comentou que a 
presença do MDB no blocão 
se devia às cadeiras nas co-
missões. Já O líder do blo-
co, Arthur Lira, comentou o 
assunto no Twitter. Segundo 
ele, o bloco foi formado para 
votar o orçamento e é natural 
que se desfaça. “Ele deveria 
ter sido desfeito em março, o 
que não aconteceu por conta 
da pandemia”, disse. 

O esforço para concentrar 
o poder policial, em especial 
a Polícia Federal, para dar 
andamento ao processo de 
desacreditação pública dos 

partidos considerados não 
alinhados já fez estragos em 
dois nomes presidenciáveis 
do PSDB, Geraldo Alckmin 
e João Doria (SP) e de ban-
deja Wilson Wiltzer (RJ). 
Agora é o do Piauí, estado 
que vem mostrando resulta-
dos positivos no combate a 
Covid-19. Outros governa-
dores e políticos do Nordes-
te, região onde o presidente 
atual teve a menor votação, 
está no foco do desmonte 
partidário.

Aviso foi dado

O esquema de poder poli-
ciail já tinha sido levantado 
pela deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP), em en-
trevista no dia 25 de maio à 
Rádio Gaúcha., Foi clara ao 
afirmar que:  “A gente – quan-
do eu digo a gente eu quero 
dizer o governo, porque eu 
me sinto parte do governo. O 
presidente Jair Bolsonaro co-
locou um delegado da Polícia 
Federal… A gente já teve pra 
sair, mas não saíram, tá?…A 
gente já vai ter nos próximos 
meses, não sei qual é o nome 
que eles vão dar, mas já tem 
alguns chamando de covi-
dão, Aonde… Não sei qual é 
o nome que eles vão dar, mas 
já tem alguns governadores 
sendo investigados…” 

Indústria brasileira do aço espera recuperação neste semestre
A produção brasileira de 

aço bruto caiu 17,9% no 
primeiro semestre na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo de 2019, enquanto as 
vendas internas sofreram 
queda de 10,5% de janeiro 
a junho, mesmo percentual 
de decréscimo do consumo 
aparente (-10,5%). As ex-
portações diminuíram 8,1% 
e as importações, 17,0%. 
O desempenho negativo do 
setor no primeiro semes-
tre deveu-se aos impactos 

provocados pela pandemia 
de Covid-19 no Brasil e no 
mundo.

No entanto, os números 
de junho em relação a maio 
já foram melhores, refletin-
do o começo da trajetória 
de recuperação. As vendas 
internas de aço em junho 
apresentaram aumento de 
29,6% em comparação com 
o mês anterior, enquanto 
o consumo aparente subiu 
29,4% e as exportações au-
mentaram 14,5%. A produ-

ção de aço em junho, no en-
tanto, caiu 5,0% em relação 
ao mês imediatamente an-
terior. Do total de 32 altos 
fornos existente no Brasil, 
10 continuam paralisados.

O Índice de Confiança 
da Indústria do Aço (Icia) 
de julho ultrapassou o pata-
mar de 50 pontos, linha di-
visória entre a confiança e 
a falta de confiança. A vol-
ta da confiança do setor em 
julho se deveu, preponde-
rantemente, aos indícios de 

recuperação no segundo se-
mestre. O Icia cresceu 15,9 
pontos na comparação com 
o mês anterior e atingiu 
62,8 pontos. Com esse re-
sultado, o Icia se aproxima 
do patamar pré-pandemia 
(70,2 pontos em feverei-
ro). Operando, atualmen-
te, com apenas 48,5% da 
sua capacidade instalada, 
o setor tem expectativa de 
que a retomada do mercado 
interno ocorrerá de forma 
gradativa.

China crescerá 2,5% este  
ano, prevê Bloomberg

Mercado volta a projetar  
queda menor do PIB

O mercado financeiro acena 
para uma queda da economia 
brasileira este ano de 5,77%. 
Na semana anterior a previsão 
era de 5,95%. A estimativa de 
recuo do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país – está no boletim Focus, 
publicação divulgada todas as 
semanas pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para os 
principais indicadores econô-
micos. Para 2021, a expectati-
va é de crescimento de 3,50%, 
a mesma previsão de nove se-
manas consecutivas. Em 2022 
e 2023, o mercado financeiro 
continua a projetar expansão 
de 2,50% do PIB.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC também 
ajustaram a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 

de 1,72% para 1,67%, neste 
ano. Para 2021, a estimativa 
de inflação permanece em 
3%, há seis semanas conse-
cutivas. A previsão para 2022 
e 2023 também não teve 
alteração: 3,50% e 3,25%, 
respectivamente. A projeção 
para 2020 está abaixo do piso 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic en-
cerre 2020 em 2% ao ano. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a taxa básica chegue a 3% 
ao ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é 5% ao ano e para 
o final de 2023, 6% ao ano. 
A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,20, ao final deste ano. Para 
o fim de 2021, a expectativa 
é que a moeda americana fi-
que em R$ 5.

A economia da China 
crescerá 2,5% neste ano, 
apontou uma reportagem da 
Bloomberg News, citando o 
UBS Group AG, que elevou 
a previsão anterior de 1,5% 
devido à recuperação do con-
sumo doméstico e ao forte in-
vestimento. A economia chi-
nesa se expandirá 5,5% neste 
trimestre em relação ao ano 
passado e 6% nos últimos 
três meses de 2020, disseram 
à Bloomberg o economista-
chefe do banco, Wang Tao, e 
outros.

Conforme a agência Xi-
nhua, os economistas au-
mentaram as estimativas 
para o comércio no restante 
do ano devido à surpreen-
dente força das exporta-
ções chinesas no segundo 
trimestre e revisaram a pre-
visão de inflação para 2,5% 

para 2020, em relação aos 
2,4% previstos anterior-
mente.

O setor imobiliário deve 
mostrar mais resiliência, 
graças à recuperação eco-
nômica e aos efeitos de um 
crédito mais fácil, afirmou 
a matéria, observando que a 
Oxford Economics também 
aumentou a previsão de PIB 
para todo o ano de 2% para 
2,5%, por causa da forte re-
cuperação no segundo tri-
mestre. 

Citando uma pesqui-
sa com 67 economistas, a 
Bloomberg afirmou em uma 
outra matéria recente que 
o crescimento da China no 
trimestre atual será de 5,2% 
em relação ao ano passado, 
mais rápido que a expansão 
de 3,2% nos três meses até 
junho.
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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. 

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.

China lidera destino das 
exportações brasileiras

A China é o principal parceiro comercial do Brasil. 
No primeiro semestre deste ano, 40% das exportações 
agrícolas brasileiras tiveram como destino o país asiáti-
co, segundo o embaixador Orlando Leite Ribeiro, que é 
secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mi-
nistério da Agricultura. As exportações brasileiras para o 
país asiático foram superiores em US$ 5 bilhões à soma 
da receita originada com vendas externas para os Estados 
Unidos, América Latina e Caribe, Europa, África e Orien-
te Médio.

No primeiro semestre, 72% dos embarques brasileiros 
foram de soja. “E a exportação de soja para a China cor-
respondeu a 28,6% do total embarcado pelo agronegócio 
brasileiro para o mundo, mas precisamos diversificar pro-
dutos e mercados. Desde o começo do governo já temos 
85 novos mercados. Só em 2020, temos 50 novos produ-
tos e mercado. A agenda pela frente é grande, temos farelo 
de soja, revisão de protocolo do milho, do tabaco e uma 
série de outros produtos”, reforça Ribeiro.

A diretora comercial da Cofco International no Brasil, 
Carolina Tascon, reforçou que houve um crescimento de 
demanda por parte da China em decorrência da pande-
mia da Covid-19 e também da recomposição dos plantéis 
suínos chineses. “Tivemos uma antecipação da deman-
da, tentando mitigar qualquer tipo de ruptura na cadeia 
de valor devido à pandemia. E a China foi amplamente 
atingida pela peste suína africana em 2018 e 2019, e há 
um esforço grande para fazer recomposição do rebanho 
suíno, que demanda mais ração e sustenta o aumento das 
importações de soja brasileira”, explica.

E não é só a soja que está na pauta de importação dos 
chineses, ainda durante o encontro, o ministro conselhei-
ro Qu Yuhui, da Embaixada da China no Brasil, destacou 
que a nação asiática pretende dobrar a demanda por pro-
dutos agrícolas até 2050. “Até 2027, a importação chine-
sa de carne bovina vai chegar a 8 milhões de toneladas. 
Atualmente, cerca de 30% das importações do país são de 
origem brasileira. O Brasil tem conseguido ocupar uma 
fatia significativa do mercado chinês”, apontou.

A questão da diversificação e o aumento da demanda 
chinesa também foram ponderados pelo moderador do 
webinar, Luiz Augusto de Castro Neves, que é presidente 
do Conselho Empresarial Brasil-China e ex-embaixador 
do Brasil na China. “Especialmente por conta do cresci-
mento da classe média chinesa e da continuidade do pro-
cesso de urbanização do país”, completou.

Mais informações: canalrural.com.br

AEB prevê que pandemia  
afetará exportações

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) re-
visou as projeções para a balança comercial brasileira e pio-
rou as estimativas devido à desaceleração global provocada 
pela pandemia de covid-19 que está impactando nas trocas 
comerciais mundiais. A entidade passou a prever queda de 
13,9% nas exportações do Brasil em relação ao acumulado 
de 2019, para US$ 192,7 bilhões. Nas importações, a expec-
tativa é de um recuo de 18,1%, para nas importações para 
US$ 145,2 bilhões, na mesma base de comparação.

Mesmo assim, a estimativa da AEB é de um saldo positi-
vo na balança, de US$ 47,5 bilhões, dado 1,7% superior ao 
registrado no ano anterior. Em 2019, as exportações soma-
ram US$ 223,9 bilhões e as importações, US$ 177,3 bilhões. 
O saldo comercial ficou positivo em US$ 46,6 bilhões. Na 
previsão anterior, divulgada 18 de dezembro de 2019, a AEB 
estimava um total de US$ 217,3 bilhões nos embarques, ou 
seja, uma queda de 2,9% na comparação com 2019. Para 
os desembarques, havia uma expectativa de crescimento de 
7,8% na mesma base de comparação, para US$ 191,2 bi-
lhões. O superavit previsto era menor, de US$ 26,1 bilhões. 

De acordo com a entidade, a economia e o comércio mun-
dial estão sendo fortemente impactados, direta e indireta-
mente, pela pandemia da Covid-19. José Augusto de Castro, 
presidente da AEB, destacou que os novos números refletem 
a instabilidade do cenário externo, acentuado com a guerra 
comercial entre EUA e China, a eleição para a presidência 
dos EUA, a quase unanimidade de PIBs negativos mundiais 
e o elevado e crescente desemprego no mundo.

Firjan promove Série  
de Webinars sobre ODS

Entre os meses de julho a dezembro deste ano, a Fir-
jan promoverá uma série de webinars sobre a retomada 
pós-covid-19 na perspectiva dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da ONU, via transmissão on-
-line e gratuita pelo canal da federação no YouTube. O 
evento, que terá periodicidade quinzenal, reunirá especia-
listas para debater pautas ambientais, sociais, econômicas 
e de inovação relevantes para empresários e profissionais 
de sustentabilidade.

Com o apoio do Pacto Global, a ideia é promover o de-
bate, a troca de experiências e o engajamento das empresas 
na Agenda 2030. “As Nações Unidas estabeleceram diretri-
zes para a resposta socioeconômica imediata à Covid-19. 
É fundamental que a indústria fluminense e seus principais 
parceiros estejam alinhados na promoção de ações rápidas e 
seguras de recuperação da economia e que contribuam para 
uma sociedade mais igualitária, inclusiva, sustentável e resi-
liente”, analisa Jorge Peron, gerente de Sustentabilidade da 
Firjan e mediador da atividade.

Mais informações: firjan.com.br

Empresas inscritas no 
Simples não serão excluídas

Em função da pandemia 
causada pelo coronavírus, 
as empresas enquadradas no 
Simples Nacional não serão 
excluídas em 2020 por dé-
bitos tributários. A medida 
foi informada pela Receita 
Federal nesta segunda-feira, 
a partir de uma demanda do 
Sebrae, que também vem 
sensibilizando estados e mu-
nicípios em adotar a mes-
ma prática, em decorrência 
da crise econômica que o 
país e o mundo atravessam 
por causa da Covid-19. Em 
2019, mais de 730 empre-
sas foram notificadas para 

exclusão do Simples por dé-
bitos tributários, e 506 mil 
empresas acabaram ao final 
excluídas do regime

Com o Simples Nacional, 
as empresas deixam de pagar 
uma carga maior de tributos. 
Mesmo assim, em 2020, 
muitos pequenos negócios 
tiveram prejuízos devido à 
paralisação das atividades ou 
queda nas receitas em fun-
ção da pandemia. “Por isso 
sugerimos à Receita o apoio 
à nossa demanda. Precisa-
mos impulsionar o segmen-
to, que apresenta um tímido 
movimento de recuperação, 

mas já é um sinal positivo no 
horizonte”, afirma o analista 
Silas Santiago, gerente da 
Unidade de Política Públicas 
do Sebrae.

Levantamento recente do 
Sebrae em parceria com a 
FGV, realizado entre os dias 
25 e 30 de junho, constatou 
uma leve e gradual recu-
peração, com uma redução 
na queda média mensal do 
faturamento dos pequenos 
negócios. Enquanto na 1ª 
semana de abril, a perda mé-
dia do faturamento chegou a 
70%, no último levantamen-
to esse percentual caiu para 

51%. Apesar dessa pequena 
evolução, a pesquisa mos-
tra também que a concessão 
de crédito para as pequenas 
empresas ainda não tem 
acompanhado o aumento 
significativo da procura des-
ses negócios por emprésti-
mos. Os dados fazem parte 
da 5ª edição da Pesquisa 
“O impacto da pandemia de 
coronavírus nos pequenos 
negócios”, que teve a par-
ticipação de 6.470 partici-
pantes entre Microempreen-
dedores Individuais (MEI), 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte.

Rio ultrapassa 465 mil trocas de 
operadoras de telefonia em 6 meses

No primeiro semestre 
deste ano, 3,58 milhões de 
transferências entre opera-
doras de telefonia fixa e mó-
vel foram efetivadas no país 
sem alteração do número de 
identificação do usuário.

De acordo com o últi-
mo relatório da Associação 
Brasileira de Recursos em 
Telecomunicações (ABR 
Telecom), entidade admi-
nistradora da portabilidade 
numérica, entre os meses de 
janeiro e junho deste ano, 
foram efetivadas 565,71 mil 
(16%) trocas de operadoras 
de telefonia por solicitação 
de usuários de serviço fixo e 
3,02 milhões (84%) para os 
do serviço móvel.

No período de janeiro a ju-
nho de 2020, os usuários de 

telefones da área dos DDDs 
21, 22 e 24, no Estado do Rio 
de Janeiro realizaram 469,33 
mil ações de portabilidade 
numérica. O equivalente a 
56,24 mil (12%) solicitações 
feitas por usuários de telefo-
nes fixos e 413,09 mil (88%) 
de telefones móveis.

A portabilidade numérica 
existe, no Brasil, desde se-
tembro de 2008. Implantada 
de forma gradativa nos 67 
DDDs ativos, permite que o 
número de identificação dos 
telefones fixos e móveis se-
jam mantidos mesmo após a 
transferência de operadora.

A ABR Telecom destaca os 
meses de abril a junho, trimes-
tre em que foram realizadas 
1,43 milhão de migrações en-
tre operadoras em todo o Bra-

sil. No serviço fixo, 290,29 
mil (20%) trocas foram con-
cluídas, neste segundo trimes-
tre, e 1,14 milhão (80%) no 
serviço móvel.

Desde que a portabilida-
de numérica passou a ser 
possível no Brasil, em se-
tembro de 2008, até o dia 
30 de junho deste ano, 60,01 
milhões de transferências fo-
ram feitas, sendo 17,61 mi-
lhões (29%) no serviço fixo 
e 42,39 milhões (71%) no 
serviço móvel.

De acordo com a apura-
ção entre os telefones aten-
didos pelos DDDs 21, 22 e 
24 (no Estado do Rio), o re-
latório mostra a efetivação 
de 176,73 mil solicitações de 
portabilidade numérica entre 
os meses de abril a junho 

deste ano. Os usuários de 
telefones fixos respondem 
por 26,94 mil (15%) transfe-
rências e os de móveis, por 
149,78 mil (85%).

A portabilidade numé-
rica é realizada entre pres-
tadoras de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) e Serviço 
Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) conforme a Reso-
lução 460/2007 da Anatel. 
O modelo de portabilidade 
numérica no Brasil, defini-
do pelo Regulamento Geral 
da Portabilidade (RGP), da 
Anatel, determina que as 
trocas devem ser solicitadas 
pelos usuários sempre den-
tro do mesmo serviço, isto 
é, de móvel para móvel ou 
fixo para fixo, e na área de 
alcance do mesmo DDD.
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Água é o investimento do 
futuro. Poucos se preocupam

A disputa sobre um projeto hidrelétrico na Etiópia pode 
sinalizar riscos futuros, pois os países vizinhos Sudão e Egito 
temem que a barragem possa reduzir a disponibilidade de 
água. A demanda por água que excede a oferta em partes do 
mundo se torna um risco maior para investidores, um obstá-
culo para cadeias de suprimento e uma causa de tensão geo-
política, de acordo com o BlackRock Investment Institute, 
braço de pesquisa da gestora

Investidores têm ignorado o risco de escassez de água e o 
impacto que isso pode causar em seus portfólios na próxima 
década, de acordo com a BlackRock. Empresas em locais 
com estresse hídrico podem precisar gastar mais para obter 
água, aumentar a eficiência da água e cumprir regulamenta-
ções ambientais mais rigorosas”, consta no relatório da geto-
ras de fundos de investimento. Os riscos também têm dimen-
sões geopolíticas.”

Itaú não considera Hypera como pechincha
Para os analistas do Itaú BBA, as ações da Hypera não 

são uma pechincha e que existem propostas melhores de 
recompensa de risco na área de saúde”, No segundo tri-
mestre a empresa compensou a margem bruta mais fraca 
que o esperado com uma menor despesa com marketing. 
Por enquanto, os especialistas do banco mantem a clas-
sificação de neutra. 

Na avaliação dos analistas do Bradesco BBI, os resultados 
mostram que a companhia adotou a estratégia correta e ainda 
tem um potencial positivo com a integração do Buscopan. 
Ainda assim, a ação da empresa segue com recomendação 
“neutra” e preço-alvo de R$ 38, pois consideramos que pode 
haver uma dificuldade maior em lidar com a necessidade de 
investimento em marketing para não perder participação de 
mercado e ainda enfrentando pressão do dólar nos próximos 
meses.

A Hypera registrou lucro líquido de R$ 396,4 milhões no 
segundo trimestre, uma alta de 17,6% na comparação com 
igual período do ano passado. A receita líquida ficou em R$ 
1,05 bilhão no período, uma alta de 7,9% no comparativo 
anual. A companhia divulgou ainda as estimativas de des-
empenho para 2020, baseada nos impactos da epidemia de 
Covid-19, variações cambiais, maior endividamento e in-
corporação de resultados da aquisição recente da família de 
medicamentos Buscopan a seu portfólio. Com isso, a receita 
líquida no ano chegaria a R$ 4 bilhões, ante R$ 3,3 bilhões 
em 2019. Já o lucro líquido seria de R$ 1,3 bilhão, uma alta 
de 9%.

Cesp, Engie e Omega estão em compra
O Credit Suisse reforçou a recomendação de “outper-

form” para três empresas que atuam na área de geração e 
comercialização de energia: Cesp, Engie e Ômega, pois es-
sas empresas estão se saindo bem ao adotar o movimento 
de transição energética, adicionando instalações “verdes”, 
mais “trading”, aumento da rede elétrica e redução de cus-
tos para enfrentar os novos desafios impostos pelas mu-
danças 

Para a Omega, o preço-alvo foi fixado em R$ 39,60. 
A expectativa é de aumento do crescimento de fontes 
renováveis. O preço-alvo da Cesp está em R$ 34,90, que 
pode ter desempenho melhor em termos de custo, maior 
reembolso de ativos antigos e melhor potencial de valori-
zação. “A companhia está altamente contratada até 2023 
(sem exposição a curto prazo a queda de preços) e deve 
focar agora em acelerar capacidade da comercializadora”, 
avaliou o Credit. O preço-alvo da Engie está em R$ 50. A 
instituição financeira destacou o bom fluxo de dividendos 
da companhia e ativos de energia renovável entrando em 
operação em 2021 e 2022.

JP Morgan aconselha compra da Weg
O JP Morgan elevou a recomendação da Weg de “neu-

tro” para “overweight” e o preço-alvo para dezembro de 
2021 passou de R$ 60 para R$ 76. A revisão é baseada 
nos últimos resultados da empresa, que mostrou expansão 
de 36% no Ebitda no segundo trimestre e a atualização 
também reflete a capacidade da Weg de continuar encon-
trando novos caminhos de crescimento, como demonstra-
do por recentes fusões e aquisições e iniciativas na frente 
do setor 4.0; as tendências crescentes de eletrificação à 
medida que o mundo se move para baixas emissões de 
carbono; o tamanho relativamente pequeno da WEG em 
relação aos pares, o que permitirá que a empresa cresça 
mais rapidamente.

Analistas não gostaram da saída de Novaes
Para o Credit Suisse, a saída de Rubens Novaes do BB é 

marginalmente negativa, pois Novaes era um defensor aberto 
da privatização. A XP Investimentos acha que foi péssimo o 
momento, às vésperas da divulgação do balanço.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A - COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF nº 07.737.623/0001-90

AVISO AOS ACIONISTAS: Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2019. 

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2020. ALEXANDRE ACCIOLY ROCHA - 
Presidente do Conselho de Administração

Esta publicação deixou de ser veículada na data 27/07/2020 por falha técnica.

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.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordi-
nárias. Ficam convidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de 
Construção, a se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinárias e Ordinárias, 
na sede da empresa na Av. Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 05 de agosto de 2020, às 12:00 horas, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: NA AGE: Aprovação do Relatório da Diretoria, 
do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras dos exercícios 
encerrados em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018, destinação do Resultado 
dos exercícios e outros assuntos de interesse geral. NA AGO: Aprovação do 
Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Finan-
ceiras do exercício findo em 31/12/2019 e destinação do resultado do exercício. 
Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020. Isabela Diniz - Diretora.

FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 / NIRE: 33.3.0001753-4

Ata da AGE. 1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 22/06/2020, às 
09h:00, na sede da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Cia.”), RJ/RJ, na 
Rodovia Presidente Dutra, nº 1.362, Pavuna, CEP 21535-502. 2. Convocação 
e Publicações: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, § 4º da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da 
Cia.. 3. Presenças: Estiveram presentes na AGE a totalidade do capital social 
votante da Cia., conforme as assinaturas dos acionistas constantes no Livro 
de Presença de Acionistas. Tendo sido verificado o quórum necessário, foi 
declarada regularmente instalada a presente Assembleia. 4. Composição 
da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do art. 128, da Lei 
n° 6.404/1976, Sr. Carlos Eduardo Teruel, que convidou a Sra. Franciane 
Ribeiro para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: (i) Aprovar a renúncia do 
Diretor sem designação específica Sr. Alencar Guilherme Lehmkuhl; (ii) 
Aprovar a Eleição de novo membro da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada 
a presente AGE, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem 
do Dia, os acionistas da Cia. resolvem, por unanimidade e sem quaisquer 
restrições: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, 
nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976; 6.2. Receber e aceitar 
o termo de renúncia, datado de 01/06/2020 e arquivado na sede da Cia. 
do Sr. Alencar Guilherme Lehmkuhl, brasileiro, casado, industriário, CPF/
MF 936.145.789-68 e CI 3344910 (SESP/SC), com endereço profissional 
na Rua Xavantes, nº 54, bairro Atiradores, na cidade de Joinville, SC, CEP 
89.203-210. 6.3. Aprovar a eleição do Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, brasileiro, 
casado, industrial, RG nº 55.675.956-4 (SSP/SP) e CPF/MF 553.930.041-68, 
com endereço profissional na Rua Xavantes, nº 54, 1, 2, e 3 andar, Bairro 
Atiradores, CEP 89.203-210, na cidade de Joinville, SC, para ocupar o cargo 
de Diretor sem designação específica. 6.4. O Diretor ora eleito toma posse 
de seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse arquivado 
na sede da Cia., declarando no respectivo termo de posse,sob as penas das 
leis, que não está impedido de exercer e assumir o cargo para o qual foi 
eleito, especialmente aqueles previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6.5. Em 
decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Cia. passa a ser composta 
da seguinte forma: Carlos Eduardo Teruel, como Diretor Presidente, Otto 
Rudolf Becker Von Sothen; Vivianne Cunha Valente e Luis Filipe Silva 
Fonseca como Diretores sem designação específica, sendo que tais diretores 
terão mandato unificado a se esgotar na primeira AGO que vier a deliberar 
sobre as Demonstrações Financeiras e contas da administração referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019. 7. Encerramento: foi suspensa a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata contendo o sumário 
dos fatos ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela Mesa 
e pelos acionistas presentes. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo Teruel – 
Presidente; Franciane Ribeiro – Secretária. Acionistas: Tigre Participações em 
Metais Sanitários Ltda. (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne Cunha 
Valente) e Tigre S.A. Participações (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e 
Vivianne Cunha Valente). RJ, 22/06/2020. Carlo Eduardo Teruel - Presidente; 
Franciane Ribeiro - Secretária. Jucerja reg. sob o nº 3894484 em 10/07/2020. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

ANP lança ferramenta com dados da 
interrupção das instalações de E&P

A ANP lançou nesta 
segunda-feira o Painel Di-
nâmico de Descomissio-
namento de Instalações de 
Exploração e Produção, uma 
nova forma interativa de vi-
sualização de dados que uti-
liza uma ferramenta de busi-
ness intelligence (BI).

O descomissionamento 
de instalações é o conjun-
to de atividades associadas 

à interrupção definitiva da 
operação das instalações, ao 
abandono permanente e ar-
rasamento de poços, à remo-
ção de instalações, à destina-
ção adequada de materiais, 
resíduos e rejeitos e à recu-
peração ambiental da área. 
Essa desativação pode ter 
motivações diversas, como 
a devolução do bloco/cam-
po à ANP ou o fim da vida 

útil daquela instalação.
O painel reúne as infor-

mações de compromissos 
assumidos pelos operadores, 
via Programa Anual de Tra-
balho e Orçamento (PAT), 
além do status das entregas 
e das análises dos Programas 
de Descomissionamento 
de Instalações (PDIs). É 
possível aplicar filtros por 
ambiente (mar ou terra), 

bacia, campo e status.
A ferramenta permite ain-

da consultar o valor dos in-
vestimentos em atividades 
relacionadas a descomissio-
namento previsto para os 
próximos cinco anos, sepa-
rados por ano, bacia e tipo 
de atividade (como arrasa-
mento e abandono de poços, 
recuperação de áreas e reti-
rada de equipamentos).

Eneva: termos e condições para negócios conjuntos com a AES 
A Eneva, operadora priva-

da de gás natural, divulgou 
ao mercado em fato relevan-
te nesta segunda-feira novos 
termos e condições apresen-
tados ao BNDES Partici-
pações S.A. (BNDESPar), 
para a potencial operação 
de combinação de negócios 
com a AES Tietê Energia 
S.A. 

A operadora disse que irá 
realizar nova e maior oferta 
para incorporação da rival 
AES Tietê. O montante pode 
chegar a R$ 8 bilhões, caso 
sua proposta seja escolhida 
em processo aberto pelo BN-

DESPar para venda de uma 
fatia na empresa de geração 
renovável controlada pela 
norte-americana AES, infor-
mou a Eneva.

Em abril, Eneva tentou 
e não conseguiu a incorpo-
ração da AES Tietê. O con-
selho de administração da 
empresa da AES não acei-
tou uma proposta inicial que 
envolveria R$ 2,75 bilhões 
em dinheiro e o restante em 
ações, em total de cerca de 
R$ 6,6 bilhões.

“Na ocasião, executivos 
da AES Tietê disseram 
que a empresa havia sido 

subavaliada e que não ha-
veria sentido estratégico 
em uma combinação de 
ativos com a Eneva, uma 
vez que a AES tem foca-
do sua estratégia no Brasil 
em renováveis, enquanto a 
rival opera termelétricas a 
gás e carvão”, informou a 
Reuters.

Desta vez, a Eneva se 
comprometeu, caso a sua 
proposta seja escolhida pelo 
BNDESPAR no âmbito do 
processo competitivo re-
lacionado à venda de sua 
participação na AES Tietê, 
a submeter à administra-

ção da AES Tietê uma nova 
proposta de incorporação 
envolvendo as duas com-
panhias com a relação de 
troca implícita correspon-
dente a 0,057504313 novas 
ações ordinárias de emissão 
da Eneva para cada ação or-
dinária ou preferencial de 
emissão da AES Tietê totali-
zando 114.751.730,30 novas 
ações ordinárias de emissão 
da Eneva, mais uma parcela 
em dinheiro de R$1.995 bi-
lhão, equivalente a R$ 1,00 
cada ação ordinária ou prefe-
rencial ou R$ 5,00 por UNIT 
(“Relação de Troca”). 

Tecnologia facilita trabalho remoto dos clientes da Delphos
Em tempos de trabalho em 

home-office, a ferramenta Vin-
Delphos demonstrou ser um 
aliado poderoso para os clientes 
da empresa. Trata-se de uma 
solução de Business Intelligen-
ce que permite aos usuários de 
forma rápida e fácil criar análi-
ses, relatórios e visualizar dados 
através de gráficos interativos 
via web a qualquer hora e em 
qualquer lugar.

O presidente da Delphos, 
Eduardo Menezes, explica 
que “durante o trabalho remo-
to, muitos colaboradores não 
podiam acessar o banco de 
dados da empresa e os contro-
les teriam que ser gerados em 

planilhas. O VinDelphos con-
segue reunir dados de banco 
de dados e planilhas Excel, 
tornando a informação final 
mais completa”.

Na avaliação do executi-
vo, “o principal diferencial 
da plataforma é a capacidade 
de tratar dados de diferentes 
fontes, consolidando infor-
mações em relatórios dese-
nhados pelos usuários. No 
momento em que vivemos, 
poder obter informações 
consolidadas, sem a neces-
sidade dos diversos usuários 
precisarem ter acesso a base 
de dados da empresa é es-
sencial”, enfatiza.

Outro diferencial impor-
tante da solução é que ela se 
aplica a qualquer tipo de ne-
gócio, bastando que haja da-
dos para serem compilados.

Características da plata-
forma: Interface Intuitiva 
e moderna, permitindo que 
a navegação seja intuitiva, 
com gráficos interativos 
pré-formatados, e possibili-
tando que usuários, mesmo 
sem conhecimento técnico, 
criem seus próprios relató-
rios e obtenham as visões 
necessárias; Dashboards - A 
solução permite a criação 
de dashboards em minutos, 
sendo ideal para os usuários 

de negócio criarem seus grá-
ficos, indicadores e métricas 
relacionadas ao seu contex-
to; Relatórios - Podem ser 
desenvolvidos com facilida-
de e compartilhados. Permi-
te combinar elementos como 
gráficos de pizza, gráficos 
de barra e linha, tabulação 
cruzada, mapas de árvore e 
dados geográficos; Cone-
xão com qualquer fonte de 
dados; Opções flexíveis de 
implantação e hospedagem; 
Integração com sistemas 
legados; Acesso em Smar-
tphones e Tablets; Auditoria 
de dados; Alertas automáti-
cos por e-mail e SMS.
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A Alerj continua
protegendo você.
Continue se
protegendo também.
Desde o começo da pandemia, a Alerj tem 
aprovado leis que protegem a população. 
Novas leis importantes já estão valendo: 
a proibição de bancos descontarem dívidas do 
Auxílio Emergencial, a desinfecção dos espaços 
públicos antes das atividades, o reagendamento 
de serviços contratados que envolvam 
aglomerações, o parcelamento de dívidas de luz, 
água e gás, além da suspensão da renovação 
de documentos públicos que necessitem de 
atendimento presencial. Mas você também precisa 
se proteger: continue usando máscara, álcool em 
gel e mantenha o distanciamento.

#MaisPertoDeVc

Bons exemplos
podem virar boas leis_

AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, 
Hora e Local: Aos 27/02/2020, às 10:00h, na sede da Aus-
tral Resseguradora S.A. (“Companhia.”), na Av. Bartolomeu 
Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ, CEP: 22.431-002. 2. 
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades 
para convocação, tendo em vista a presença da totalidade 
dos membros em exercício do Conselho de Administração, 
tendo os Srs. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho e Rodolfo 
Riechert participado desta reunião via conferência telefô-
nica, nos termos do § 1º do art. 21 do Estatuto Social da 
Cia.. 3. Mesa: Presidente:Bruno Augusto Sacchi Zarem-
ba; e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. 
Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:(i)a consignação da renúncia do Sr. Guilherme 
Geraldo de Moraes Teixeira, abaixo qualificado,ao cargo de 
vice-presidente do Conselho de Administração da Cia.; (ii) 
a eleição do novo Vice-Presidente do Conselho de Admi-
nistração da Cia., dentre os atuais membros do Conselhos 
de Administração da Cia.;(iii) a apreciação dos documentos 
financeiros da Cia., referentes ao exercício social encerra-
do em 31/12/2019, e sua submissão à apreciação da AGO; 
(iv) a autorização para a divulgação das informações finan-
ceiras da Cia., referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019; e (v) a convocação da Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30/03/2020. 5. 
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração 
deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. Consignar 
a renúncia do Sr. Guilherme Geraldo de Moraes Tei-
xeira,brasileiro, casado, engenheiro, CI nº 20.016.712-0, 
DETRAN/RJ, CPF/ME nº 098.645.367-61, com endereço 
comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, CEP 
22.431-002,ao cargo de vice-presidente do Conselho de Ad-
ministração da Cia., conforme carta de renúncia entregue 
pelo conselheiro à Cia. no dia 14/02/2020. 5.2. Aprovar, nos 
termos do art. 17 do estatuto social da Cia., a eleição, dentre 
os atuais membros do Conselhos de Administração da Cia., 
do Sr. Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, ca-
sado, economista, CI nº 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF/ME nº 
056.577.087-09, residente e domiciliado em 101 Flood Stre-
et, Londres, Reino Unido, SW3 5TD, para ocupar o cargo 
deVice-Presidente do Conselho de Administração da Cia.. 
5.2.1. Consignar que, em razão das deliberações tomadas 
nos itens 5.1 e 5.2 acima, o Conselho de Administração da 
Cia. passa a ser composto pelos Srs. (1)Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 
08.423.755-1, IFP/RJ, CPF/ME nº 034.032.377-96, com 
endereço profissional na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Av. Bartolomeu Mitre, n° 336, Par-
te, Leblon, CEP 22431-002, como Presidente do Conselho 
de Administração;(2)Rodolfo Riechert, brasileiro, soltei-
ro, economista, CI nº 05.198.936-6, IFP/RJ, CPF/ME nº 
899.477.897-72, com endereço profissional na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Surubim, n° 373, 
1º andar, CEP 04571-050, como conselheiro sem designa-
ção específica; e(3)Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, 
acima qualificado, como como Vice-Presidente do Conselho 
de Administração. 5.3. Aprovar a prestação de contas da 
Diretoria, o relatório da administração, o balanço patrimonial 
e as demonstrações financeiras da Cia., acompanhadas do 
parecer dos auditores independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019 e a submissão dos 
referidos documentos à apreciação da assembleia geral 
ordinária da Cia., nos termos da legislação aplicável. 5.4. 
Após apreciação das contas da Diretoria, do relatório da ad-
ministração, do balanço patrimonial e das demonstrações fi-
nanceiras da Cia., acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes,referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019, nos termos da deliberação acima, resolveram 
autorizar a Diretoria da Cia. a divulgar tais informações e 
documentos nos termos da legislação aplicável, incluindo, 
mas sem limitação, à Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP). 5.5. Aprovar a convocação dos acionistas 
para, no dia 30/03/2020, se reunirem na sede social da Cia., 
às 10horas, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordiná-
ria, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte 
ordem do dia, sem prejuízo da inclusão de outras matérias: 
(i) as contas da administração, o relatório anual da adminis-
tração e as demonstrações financeiras da Cia.,acompanha-
das do parecer dos auditores independentes,referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) a destinação 
do resultado do exercício social findo em 31/12/2019; e (iii) 
a fixação da remuneração global anual dos administrado-
res para o exercício de 2020. 6. Encerramento, Lavratu-
ra, Aprovação e Assinatura da Ata:Nada mais havendo 
a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e 
assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bru-
no Augusto Sacchi Zaremba; Secretária: Daniella Lu-
garinho Fischer Matos; Membros do Conselho de Ad-
ministração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho; e Rodolfo Riechert. 
Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em li-
vro próprio. RJ, 27/02/2020. Mesa: Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos 
- Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 3866634 em 
23/03/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da AGE. 1. Data, Hora e Local: Aos 28/02/2020, às 
10:00h, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), na 
Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em razão da presença dos acionistas represen-
tantes de 100% do capital social da Cia., conforme assinatu-
ras constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia., 
observado o disposto no §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º 
do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno 
de Abreu Freire; Secretário: Sr. Ricardo Villela Abreu dos 
Santos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a 
lavratura da ata em forma de sumário; e (ii) a alteração da 
data de pagamento do crédito, a título de juros sobre capi-
tal próprio, da Cia., declarado no âmbito da AGE da Cia., 
realizada em 30/12/2019. 5. Deliberações: Todas as deli-
berações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer res-
salvas ou restrições, pela totalidade dos acionistas da Cia.: 

(i) A lavratura da ata em forma de sumário. Os acionistas 
aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, 
conforme Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76. (ii) A alteração 
da data de pagamento do crédito, a título de juros sobre 
capital próprio, devido pela Cia. aos acionistas, confor-
me declarado no âmbito da AGE da Cia., realizada em 
30/12/2019. Resolvem os acionistas alterar a data de pa-
gamento do crédito, a título de juros sobre capital próprio, 
devido pela Cia. aos acionistas, no montante total bruto de 
R$17.389.000,00, declarado no âmbito da AGE da Cia., re-
alizada em 30/12/2019, às 10h00, passando esta de até 60 
(sessenta) dias contados da data de sua declaração (i.e., 
28/02/2020) para até 28/04/2020, conforme determinação da 
diretoria da Cia.. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a 
presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Mesa: Sr. Bruno de Abreu Freire – Presidente e 
Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos – Secretário. Acionistas 
presentes: Austral Participações II S.A., Brasil Plural Holding 
de Seguros e Resseguros Ltda., Fundo de Investimento em 
Participações Terra Brasis RE 1 – Multiestratégia, Fundo de 
Investimento em Participações Terra Brasis RE 2 – Multies-
tratégia, Rodolfo Riechert, André Schwartz e International 
Finance Corporation. Certifico que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada em livro próprio. RJ, 28/02/2020. Bruno de 
Abreu Freire - Presidente; Ricardo Villela Abreu dos San-
tos - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 3864440 em 
16/03/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. 
Data, Hora e Local: Aos 30/03/2020, às 10:00h, na sede da 
Austral Resseguradora S.A. (“Cia.”), localizada na Av. Bar-
tolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ, CEP: 22.431-
002. 2. Publicações Legais: Dispensadas as publicações 
legais de convocação, em razão da presença da totalidade 
dos acionistas, na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404 de 
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.’s”). Dispen-
sadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de 
antecedência previstos para disponibilização de documen-
tos, nos termos do art. 133, §4º da Lei das S.A.’s, tendo 
sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, nos 
termos do §3º do art. 133 da Lei das S.A.’s, no DOERJ, na 
pág. 02, na edição do dia 28/02/2020 e no jornal Monitor 
Mercantil, na pág. 22, na edição do dia 28/02/2020. 3. Con-
vocação: Dispensadas as formalidades para convocação, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Cia., nos termos do art. 124, § 4º da Lei das S.A.’s. 4. Mesa: 
Presidente: Bruno de Abreu Freire; e Secretário: Ricardo 
Villela Abreu dos Santos. 5. Ordem do Dia: Apreciar e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da 
ata na forma de sumário; (ii) as contas da administração, 
o relatório anual da administração e as demonstrações fi-
nanceiras da Cia., acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019; (iii) a destinação do resultado do exercício so-
cial findo em 31/12/2019; e (iv) a fixação da remuneração 
global anual dos administradores para o exercício de 2020. 
6. Deliberações: Os acionistas presentes deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou res-
trições, o quanto segue: 6.1. Aprovar a lavratura da ata na 
forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei 
das S.A.’s. 6.2. Aprovar as contas dos administradores, o 
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras 
da Cia., bem como o parecer dos auditores independentes 
da Cia., todos referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. 6.3. Aprovar a destinação do saldo do prejuí-
zo apurado no exercício de 2019 da Cia., no valor de R$ 
26.005.508,04 conforme registrado nas demonstrações 
financeiras da Cia., os quais foram absorvidos, na sua inte-
gralidade, em parte contra o saldo da reserva de retenção 
de lucros da Cia., no montante de R$ 19.342.147,94, e em 
parte contra o saldo da reserva legal da Cia., no montante 
de R$ 6.663.360,10. 6.4. Consignar que os acionistas fa-
rão jus ao recebimento de juros sobre capital próprio, no 
montante total bruto de R$ 17.389.000,00, com relação ao 
período de janeiro a dezembro de 2019, os quais foram im-
putados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercí-
cio de 2019, conforme aprovado na AGE da Cia. realizada 
em 30/12/2019,os quais serão pagos aos acionistas, na 
proporção de sua participação no capital social da Cia., até 
o dia 28 de abril de 2020, conforme determinação da direto-
ria da Cia.. 6.5. Por força do prejuízo acumulado registrado 
pela Cia. no exercício social encerrado em 31/12/2019, os 
acionistas, neste ato, consignam que não farão jus ao rece-
bimento de dividendos e demais proventos em relação ao 
exercício social encerrado em 31/12/2019, nos termos dos 
arts. 201 a 205 da Lei das S.A.’s. 6.6. Aprovar a fixação da 
remuneração global anual dos administradores da Cia. para 
o exercício de 2020 no valor total de até R$ 3.500.000,00. 
6.7. Fica expressamente dispensada, pelos acionistas, a 
presença do representante dos auditores independentes 
da Cia. do exercício social encerrado em 31/12/2019, nos 
termos do art. 134, § 2º da Lei das S.A.’s. 7. Administra-
dores: Presentes os administradores da Cia.,consoante o 
disposto no art. 134, § 1º da Lei das S.A. 8. Conselho Fis-
cal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se en-
contrar instalado no período. 9. Documentos Arquivados: 
Foram arquivados na sede da Cia., devidamente autentica-
dos pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação 
da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, apro-
vada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno 
de Abreu Freire – Presidente e Sr. Ricardo Villela Abreu dos 
Santos – Secretário. Acionistas presentes: Austral Partici-
pações II S.A., Brasil Plural Holding de Seguros e Resse-
guros Ltda., Fundo de Investimento em Participações Terra 
Brasis RE 1 – Multiestratégia, Fundo de Investimento em 
Participações Terra Brasis RE 2 – Multiestratégia, Rodolfo 
Riechert, André Schwartz e International Finance Corpo-
ration. Administradores Presentes: Bruno de Abreu Freire, 
Ricardo Villela Abreu dos Santos e Rodolfo Arashiro Rodri-
guez. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada 
em livro próprio. RJ, 30/03/2020. Mesa: Bruno de Abreu 
Freire - Presidente; Ricardo Villela Abreu dos Santos 
- Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 3888339 em 
26/06/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Investimentos no Tesouro Direto 
superaram resgates em R$ 330 milhões

Ouro acumula alta de 27% desde o início do ano

Ações de viagens impactam índices europeus

Em junho, 
1.298.767 
investidores, 
aumento de 
23.354 no mês

Foram realizadas 405.828 
operações de investimento 
em títulos do Tesouro Direto 
em junho, no valor total de 
R$ 2,05 bilhões. Durante o 
mês, os resgates foram de 
R$ 1,72 bilhão. Dessa for-
ma, houve emissão líquida 
de R$ 330,14 milhões, in-
formou hoje (27) o Tesouro 
Nacional.

As aplicações de até R$ 1 
mil representaram 67% das 
operações de investimen-
to no mês. O valor médio 
por operação ficou em R$ 
5.056,28.

Os títulos mais demanda-
dos pelos investidores foram 
os títulos indexados à taxa 
Selic (Tesouro Selic), que 
totalizaram R$ 1,03 bilhão, 
representando 50% das ven-
das. Os títulos indexados à 

inflação (Tesouro IPCA+ e 
Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais) somaram, em 
vendas, R$ 590,97 milhões 
e corresponderam a 28,8% 
do total, enquanto os títulos 
prefixados (Tesouro Prefixa-
do e Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais) totaliza-
ram R$ 434,61 milhões em 
vendas, ou 21,2% do total.

Nas recompras (resgates 
antecipados), também pre-
dominaram os títulos inde-
xados à taxa Selic, que soma-
ram R$ 1,03 bilhão (59,9%). 
Os títulos remunerados por 
índices de preços (Tesouro 
IPCA+, Tesouro IPCA+ com 
Juros Semestrais e Tesouro 
IGPM+ com Juros Semes-
trais) totalizaram R$ 453,66 
milhões (26,3%), os prefi-
xados, R$ 237,39 milhões 
(13,8%).

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com venci-
mento entre 1 e 5 anos, que 
alcançaram 55% do total. As 
aplicações em títulos com 
vencimento acima de 10 
anos representaram 26,8%, 
enquanto os títulos com 
vencimento de 5 a 10 anos 
corresponderam a 18,2% do 
total.

Base de Investidores

Em junho de 2020, o total 
de investidores ativos no Te-
souro Direto, isto é, aqueles 
que atualmente estão com 
saldo em aplicações no pro-
grama, atingiu a marca de 
1.298.767 pessoas, aumento 
de 23.354 investidores no 
mês. Já o número de inves-
tidores cadastrados no pro-
grama cresceu em 396.697, 
ou 5,7% na comparação com 
maio de 2020, atingindo a 
marca de 7.412.891 pessoas.

Estoque

Em junho de 2020, o es-
toque do programa chegou 
a R$ 61,77 bilhões, au-
mento de 1% em relação 
ao mês anterior (R$ 61,17 
bilhões).

Os títulos remunerados 
por índices de preços se 
mantêm como os mais re-
presentativos do estoque so-
mando R$ 30,11 bilhões, ou 
48,7% do total. Na sequên-
cia, vêm os títulos indexados 
à taxa Selic, totalizando R$ 
20,42 bilhões (33%), e os tí-
tulos prefixados, que soma-
ram R$ 11,26 bilhões, com 
18,2% do total.

O preço do ouro voltou 
a subir nesta segunda-feira. 
O ouro atingiu US$ 1.934 
(5h30 de Brasília). O recor-
de anterior de setembro de 
2011, era US$ 1.921. Con-
forme a France Presse, o 
preço do metal amarelo va-
lorizou mais de 27% desde o 
início do ano. Analistas pre-
veem que o ouro em breve 
romperá a barreira dos US$ 
2.000. 

Alguns especialistas 
apostam que o preço futu-
ro do ouro chegue a US$ 

3.000 a onça, o que con-
vence vários investidores 
de que não é tarde demais 
para continuar especulando 
com esse metal.

“Aumentos acentuados 
são inevitáveis quando en-
tramos em um período seme-
lhante ao de depois da crise 
financeira global, quando 
os preços atingiram níveis 
recordes devido à quantida-
de de dinheiro injetada pelo 
Fed no sistema financeiro”, 
disse Gavin Wendt, analista 
da MineLife.

Com a retomada da epi-
demia de coronavírus em 
muitos países, os investi-
dores estão escolhendo o 
ouro. As medidas de flexi-
bilização monetária deci-
didas pelo Federal Reserve 
baixaram o dólar, o que au-
mentou ainda mais a atrati-
vidade do ouro. Como o va-
lor do ouro é expresso em 
dólares, uma queda na mo-
eda dos EUA torna o metal 
precioso mais barato para 
os compradores que usam 
outras moedas.

As ações europeias recu-
aram nesta segunda-feira, 
com os papéis de viagens 
impactando o declínio de-
pois que o Reino Unido im-
pôs uma quarentena de duas 
semanas para viajantes que 
retornem da Espanha após 
um aumento nos casos de 
coronavírus no país.

O índice FTSEurofirst 
300 caiu 0,27%, a 1.426 
pontos, enquanto o índice 
pan-europeu STOXX 600 
perdeu 0,31%, a 366 pontos, 
ampliando as perdas depois 

de ter registrado sua primei-
ra queda semanal em quatro 
na sexta-feira.

Conforme a Reuters, o 
setor de viagens e lazer caiu 
3,4%, com as companhias 
aéreas baseadas no Reino 
Unido e operadoras turís-
ticas como TUI, Easyjet , 
e IAG, dona da British Ai-
rways, perdendo entre 6% e 
11,3%.

O índice mais amplo caiu 
para uma mínima em dois 
meses, consolidando ainda 
mais seu status de pior de-

sempenho entre os setores 
da Europa este ano, com 
uma perda de 40%. As ações 
espanholas ficaram atrás de 
seus pares europeus, tam-
bém atingidas pela fraqueza 
do setor bancário.

“Sempre houve essa pre-
ocupação, desde que as 
medidas de bloqueio foram 
divulgadas, de que teríamos 
um ressurgimento em casos 
e reimposição de re’strições 
sociais, disse Alastair Geor-
ge, estrategista-chefe da Edi-
son Investment Research.
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Clash Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.797.646/0001-19

Relatório de Administração

É com grande satisfação que a Administração da Clash Participações S.A. 
(“Companhia”; “Clash”) apresenta o Relatório da Administração, acompanhado 
das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação 
com o exercício do ano de 2018. Mensagem da Administração: A Clash Parti-
cipações S.A. é a holding controladora das empresas Tijuca Participações S.A. 

e Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. Para essa última, podemos citar em relação 
ao ano de 2018 que a receita líquida cresceu 7,4% com melhora expressiva 
nas margens operacionais. A Administração

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais)

Balanços Patrimoniais

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante 4.590 8.514 12.002.064 14.685.311
Caixa e equivalentes 
de caixa 4 1.277 5.201 5.385.635 6.996.942

Contas a receber 5 – – 4.901.264 4.574.403
Estoques 6 – – 620.915 621.268
Tributos a recuperar 7 1.160 1.160 953.020 2.354.858
Créditos diversos 8 2.153 2.153 141.230 137.840
Não circulante 38.743.317 40.643.529 96.443.839 78.057.236
Créditos diversos 8 – – 520.540 442.791
Propriedade para 
investimentos 9 – – 238.075 238.075

Investimentos 10 38.743.317 40.643.529 – –
Imobilizado 11 – – 14.761.096 5.320.601
Intangível 12 – – 80.924.128 72.055.769
Total do ativo 38.747.907 40.652.043 108.445.903 92.742.547

Controladora Consolidado
Passivo e patri-
mônio líquido Nota 2019 2018 2019 2018

Circulante 8.881 7.968 30.591.315 18.581.062
Empréstimos e 
financiamentos 13 – – 13.613.028 6.397.671

Fornecedores e 
contas a pagar 14 8.691 7.789 2.109.407 1.895.178

Obrigações tributárias 15 190 179 1.834.928 1.690.421
Obrigações trabalhistas 16 – – 4.735.317 4.440.470
Outras contas a pagar 18 – – 8.298.635 4.157.322
Não circulante 15.998.028 15.998.028 54.416.141 48.759.220
Obrigações tributárias 15 – – 2.557.027 3.537.118
Obrigações trabalhistas 16 – – 2.888.113 3.746.188
Empréstimos e 
financiamentos 13 – – 26.422.066 25.477.886

Outras contas a pagar 18 15.998.028 15.998.028 22.548.935 15.998.028
Patrimônio líquido 22.740.998 24.646.047 23.438.447 25.402.265
Capital social 19.1 26.300.100 26.300.100 26.300.100 26.300.100
Reserva de capital 19.2 2.527.669 2.527.669 2.527.669 2.527.669
Prejuízos acumulados (6.086.771) (4.181.722) (6.086.771) (4.181.722)
Atribuído à participação 
dos controladores 22.740.998 24.646.047 22.740.998 24.646.047

Participação dos não 
controladores – – 697.449 756.218

Total passivo e 
patrimônio líquido 38.747.907 40.652.043 108.445.903 92.742.547

Demonstrações do Resultado

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita opera-
cional líquida 20 – – 62.785.660 58.480.936

(-) Custo dos servi-
ços prestados e de 
venda de livros 21 – – (19.599.446) (22.764.203)

Lucro bruto – – 43.186.214 35.716.733
(+/-) (Despesas)/receitas 
operacionais

Gerais e 
administrativas 22 (3.471) (2.267) (39.642.808) (31.055.838)

Tributárias – (1.219) (591) (441.593) (67.338)
Outras despesas ou 
receitas operacionais – – – 8.000 –

Resultado de equiva-
lência patrimonial 10 (1.914.807) (4.584.982) – (414.821)

Lucro operacional 
antes do resul-
tado financeiro (1.919.497) (4.587.840) 3.109.813 4.178.736

Receitas financeiras 23 – – 575.615 354.573
Despesas financeiras 24 (148) (200) (5.663.843) (9.262.701)
Prejuízo do exercício (1.919.645) (4.588.040) (1.978.415) (4.729.392)
Atribuíveis a:
Acionistas controladores (1.919.645) (4.588.040)
Acionistas não controladores (58.770) (141.352)

(1.978.415) (4.729.392)
Quantidade de ações 
no fim do exercício 26.300.100 26.300.100

Prejuízo por ação 
no fim do exercício (0,07) (0,17)

Demonstrações do Resultado Abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (1.919.645) (4.588.040) (1.978.415) (4.729.392)
Total do resultado abran-
gente do exercício (1.919.645) (4.588.040) (1.978.415) (4.729.392)

Total do restuladdo abrangente 
do exercício atribuível a:

Acionistas controladores (1.919.645) (4.588.040)
Acionistas não controladores (58.770) (141.352)
   (1.978.415) (4.729.392)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (1.919.645) (4.588.040) (1.978.415) (4.729.392)
Itens que não afetam o caixa operacional
Despesas com depreciação 
do imobilizado – – 2.048.747 4.647.269

Despesas com deprecia-
ção do direito de uso – – 4.377.983 –

Despesas com amortização 
do intangível – – 2.639.923 –

Encargos financeiros sobre 
empréstimos e financiamentos – – 3.590.135 5.026.254

Encargos financeiros sobre 
arrendamentos (direito de uso) – – 722.806 –

Encargos financeiros sobre 
outras contas a pagar – – – 188.383

Perda estimada com créditos 
de liquidação duvidosa de 
contas a receber – – 291.002 (123.945)

Constituição (Reversão) 
de perdas prováveis na 
realização de estoques – – 7.847 –

Outros – – 14.597 –
Resultado de equivalên-
cia patrimonial 1.914.807 4.584.982 – 414.821

(Prejuízo)/lucro líquido 
do exercício ajustado (4.838) (3.058) 11.714.625 5.423.390

Aumento líquido/(diminuição) das 
contas de ativo e passivo

Contas a receber – – (617.863) (344.799)
Estoques – – (7.494) (147.385)
Tributos a recuperar – – 1.401.838 246.041
Créditos diversos – – (81.139) (194.636)
Fornecedores e contas 
a pagar 902 – 214.229 216.675

Obrigações tributárias 11 17 (835.584) 308.683
Obrigações trabalhistas – – (563.228) 1.499.039
Outras contas a pagar 1 15.998.028 (4.252.296) 1.355.103
Caixa líquido gerado das 
atividades operacionais 914 15.998.045 (4.741.537) 2.938.721

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado – – (922.709) (1.148.567)
Aquisição de intangível – – (11.508.282) (4.821.390)
AFAC – (15.998.026) – –
Perda na aquisição – – – (414.821)
Caixa líquido gerado das 
(aplicado nas) atividades 
de investimentos – (15.998.026) (12.430.991) (6.384.778)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos – – (14.151.331) (31.267.729)
Captação de empréstimos 
e financiamentos – – 17.997.927 30.714.160

Caixa líquido aplicado 
nas atividades de 
financiamentos – – 3.846.596 (553.569)

(Diminuição)/aumento 
líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (3.924) (3.039) (1.611.307) 1.423.764

Caixa e equivalentes de caixa: 
No início do exercício 5.201 8.240 6.996.942 5.573.178

 No fim do exercício 1.277 5.201 5.385.635 6.996.942
(Diminuição)/aumento 
líquido de caixa e 
equivalentes de caixa (3.924) (3.039) (1.611.307) 1.423.764

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Consolidado
Controladora

Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva de lucros 
Reserva Legal

(Prejuízos)/lucros 
líquidos acumulados Total

Participação de 
não controladores Total

Saldos em 31 de dezembro 2017 26.300.100 2.527.669 406.318 – 29.234.087 897.570 30.131.657
Prejuízo do exercício – – – (4.588.040) (4.588.040) (141.352) (4.729.392)
Aborção da reserva de lucro – – (406.318) 406.318 – – –
Saldos em 31 de dezembro 2018 26.300.100 2.527.669 – (4.181.722) 24.646.047 756.218 25.402.265
Prejuízo do exercício – – – (1.919.645) (1.919.645) (58.770) (1.978.415)
Outros – – – 14.596 14.596 1 14.597
Saldos em 31 de dezembro 2019 26.300.100 2.527.669 – (6.086.771) 22.740.998 697.449 23.438.447

Notas explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
Individuais e Consolidadas

1. Contexto operacional – A Clash Participações S.A. (“Companhia” ou 
“Clash”), constituída em 27/06/2012 é uma holding de instituições não finan-
ceiras, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1351, salas 701 e 801, 
CEP 22440-034, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, cujo objeto social compreende 
a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. 1.1. 
Sociedades Controladas: Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-lep”): 
É uma Sociedade anônima com sede na Avenida Doutor Luiz Migliano, nº 
1986 – 18ºandar – Morumbi – CEP 05711– 001, São Paulo, SP. Está con-
trolada tem como atividade principal o ensino de língua estrangeira, além da 
edição e comercialização de material didático, em especial, os de interesse 
dos estabelecimentos integrantes do sistema de ensino Cel-Lep. O foco da 
investida é o de atuar com excelência e qualidade no ensino de idiomas. O 
Cel-Lep oferece serviços diferenciados de ensino de línguas sempre focada 
em inovação, como seus famosos laboratórios de línguas e sua metodologia 
própria, tendo se tornado referência para estudantes que buscam um método 
de qualidade e eficiência. Em 31/05/2017, foi adquirido 100% das quotas da 
empresa MadCode Treinamento em Informática LTDA. a partir de operação 
societária estruturada com a emissão de novas ações da Companhia que foram 
subscritas e integralizadas pela totalidade dos ex-sócios da controlada direta, 
mediante a conferência da totalidade das quotas da controlada direta detidas 
pelos ex-sócios ao capital social da Companhia. Desta forma, os ex-sócios se 
retiraram do quadro social da controlada direta e, em ato contínuo, se tornaram 
acionistas minoritários da Companhia com participação total correspondente a 
3% do capital social. A operação societária estruturada está definida no Con-
trato de Aquisições de Participações Societárias e Outras Avenças celebrado 
em 22/05/2017, que envolveu a Companhia, a Clash Participações (acionista 
da Companhia), a empresa MadCode Treinamento em Informática Ltda. e os 
seus ex-sócios, conforme capital distribuído e demonstrado na Nota Explicativa 
nº 18.1. Com isso, a Companhia (Clash) passou a ter 97% de participação na 
investida Cel-Lep. Em 30/11/2018, a empresa Madcode Treinamentos em Infor-
máticas LTDA-EPP foi incorporada na Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. Tijuca 
Participações S.A. A Companhia também constituiu em 02/08/2012, a empresa 
Tijuca Participações S.A., com sede na Avenida Doutor Luiz Migliano, nº 1986 
– 18º andar – sala 1801, CEP 05711-001, Morumbi, São Paulo, SP, cujo objeto 
social compreende a participação em outras sociedades como sócia, acionista 
ou quotista. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais 
práticas contábeis – 2.1. Base de apresentação: As demonstrações contá-
beis (individuais e consolidadas) foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem 
as disposições contidas nos pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovadas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). A moeda funcional da Empresa 
é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações 
contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado do exercício. As 
demonstrações contábeis foram elaboradas no curso normal dos negócios. 
A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Empresa de dar 
continuidade às suas atividades durante a elaboração das demonstrações 
contábeis. As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
foram aprovadas pela Administração da Companhia em 28/02/2020. 2.2. Base 
de consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas incluem as 
demonstrações contábeis da Clash Participações S.A. e de suas controladas 
Cel-lep Ensino de Idiomas S.A. (“Cel-Lep”) e Tijuca Participações S.A. (“Tijuca”). 
O controle sobre essas empresas é obtido quando a Companhia tem o poder 
de controlar suas políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade para 
auferir benefícios e estar exposta aos riscos de suas atividades. As controladas 
são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data 
na qual a Companhia obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a 
data em que o controle deixe de existir. As práticas contábeis foram aplicadas 
de maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas demonstrações 
contábeis consolidadas, consistentes com aquelas utilizadas no exercício 
anterior, e o exercício social dessas empresas coincide com o da Empresa. Os 
saldos de ativos e passivos e as receitas e despesas e ganhos e perdas não 
realizados, oriundos de transações entre partes relacionadas, são eliminados 
por completo, quando aplicável. Uma mudança na participação sobre uma 
controlada que não resulta em perda de controle é contabilizada como uma 
transação entre acionistas, no patrimônio líquido.  O resultado do exercício e 
cada componente dos outros resultados abrangentes, reconhecidos direta-
mente no patrimônio líquido, são atribuídos aos proprietários da controladora e 
à participação dos não controladores. Perdas são atribuídas à participação de 
não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo. Em 31/12/2019 
e 2018, as participações nas Controladas se apresentavam da seguinte forma:

- Participação %
Controladas 2019 2018
Cel-lep Ensino de Idiomas S.A. 97% 97%
Tijuca Participações S.A. 99,99% 99,99%
Nessas demonstrações contábeis, a Clash Participações S.A. é tratada pelo 
termo “Clash” ou “Companhia” e o termo “Grupo” é usado para tratar o conjunto 
formado pela Clash Participações S.A. e suas controladas Cel-lep Ensino de 
Idiomas S.A. e Tijuca Participações S.A.. 3. Resumo das principais políticas 
contábeis – As principais políticas contábeis aplicadas na preparação e 
apresentação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apre-
sentados, salvo disposição em contrário: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, 
investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor. 3.2. Contas a receber de clientes: São avaliadas no 
momento inicial pelo valor presente e deduzidas da perda estimada com cré-
ditos de liquidação duvidosa, se aplicável. A provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a 
Companhia e suas controladas não serão capazes de cobrar todos os valores 
devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor da 
provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. 3.3. Esto-
ques: São apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido 
realizável. O custo é determinado usando-se o método da Média Ponderada 
Móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso 
normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de 
venda. 3.4. Investimentos: a) Custo e/ou valor patrimonial: Os investimen-
tos em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de 
equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita 
(ou despesa) operacional. Para efeito do cálculo da equivalência patrimonial, 
ganhos ou transações a realizar entre a Companhia e suas controladas são 
eliminados na medida da participação da Companhia. Perdas não realizadas 
também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de perda 
permanente (‘impairment’) do ativo transferido. Quando necessário, as práticas 
contábeis das controladas são alteradas para garantir consistência com as 
práticas adotadas pela Companhia. b) Propriedade para investimento: Pro-
priedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de 
aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda 
no curso normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento de 
produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. As propriedades para 
investimento são mensuradas pelo custo no reconhecimento inicial e subse-
quentemente, depreciadas pela de taxa de 4% ao ano, em consonância com 

Pronunciamento Técnico CPC 28 – Propriedade para Investimento. Custo inclui 
despesa que é diretamente atribuível à aquisição de uma propriedade para 
investimento. O custo da propriedade para investimento construída pelo pro-
prietário inclui os custos de material e mão de obra direta, qualquer custo 
diretamente atribuído para colocar essa propriedade para investimento em 
condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados dos emprés-
timos. 3.5. Imobilizado: Demonstrado ao custo histórico de aquisição, deduzido 
a depreciação e amortização acumulada e as perdas de redução ao valor 
recuperável acumuladas, quando necessária. a) Depreciação e amortização: 
É reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às 
vidas úteis estimadas de cada ativo, conforme demonstrado na Nota Explica-
tiva nº 11. Os métodos de depreciação e amortização, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e 
eventuais ajustes são reconhecidos prospectivamente como mudança de 
estimativas contábeis. 3.6. Intangível: a) Ágio: Resultante da aquisição e 
incorporação da rede de escolas de idiomas denominada Cel-Lep, conforme 
mencionado Nota Explicativa nº 10, fundamentado em expectativas de resul-
tados futuros é incluído nos ativos intangíveis nas demonstrações contábeis. 
O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recu-
perável acumulado, quando aplicável. b) Pesquisa e desenvolvimento: Os 
gastos com pesquisas são reconhecidos como despesas quando incorridos. 
Os gastos incorridos no desenvolvimento de projetos (relacionados à fase de 
projeto e testes de produtos novos ou aperfeiçoados) são reconhecidos como 
ativos intangíveis quando for provável que estes projetos sejam bem-sucedidos, 
considerando-se sua viabilidade comercial e tecnológica, e somente se o custo 
puder ser medido de modo confiável. Outros gastos de desenvolvimento são 
reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos de 
desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da 
amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, quando 
aplicável. c) Programas de computador (softwares): Os gastos diretamente 
associados a softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia 
e suas controladas e que, provavelmente, gerarão benefícios econômicos 
maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos 
intangíveis. Os gastos diretos incluem a remuneração dos funcionários da 
equipe de desenvolvimento de softwares e a parte adequada dos gastos gerais 
relacionadas. 3.7. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de 
“impairment”): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido 
dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 
ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, 
e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
Conforme análise da Administração da Companhia e suas controladas, não 
houve ajustes a serem registrados no exercício de 2019. 3.8. Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, 
pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. 
Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro-
-rata temporis”). A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arren-
damentos do imobilizado, nos quais a Companhia detém, substancialmente, 
todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrenda-
mentos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo 
menor valor entre o valor justo do bem arrendado e o valor presente dos 
pagamentos mínimos do arrendamento. Cada parcela paga do arrendamento 
é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa 
forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. 3.9. 
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e suas controladas 
e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é 
reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia e suas controladas 
possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento 
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável, nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. 3.10. Imposto de Renda e Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido: a) Corrente: A Companhia e sua controlada Tijuca optaram 
pelo lucro presumido, para estas sociedades, a base de cálculo do imposto de 
renda a contribuição social é calculada a razão de 32% (prestação de serviços 
e locações), e 100% sobre as demais receitas, sobre as quais se aplicam as 
alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. Para o Cel-lep foram 
calculados com base nas alíquotas vigentes de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre 
o lucro real apurado de acordo com a legislação tributária. b) Diferido: São 
calculados com base nas alíquotas vigentes de Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Portanto, 
as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, 
ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para 
apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários 
diferidos. Além disso, os impostos diferidos calculados com base no prejuízo 
fiscal e a base negativa de contribuição social acumulado da Companhia e 
suas controladas são reconhecidos nas demonstrações contábeis na medida 
em que exista lucro nos últimos anos, bem como, expectativa de tributação 
futura com base em lucros futuros, de acordo com os planos da Administração 
da Companhia e suas controladas. 3.11. Provisões: As provisões são reco-
nhecidas quando a Companhia e suas controladas têm uma obrigação pre-
sente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação 
e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. A Companhia e suas con-
troladas reconhecem provisão para contratos onerosos quando os benefícios 
que se espera auferir de um contrato sejam menores do que os custos inevi-
táveis para satisfazer as obrigações assumidas por meio do contrato. 3.12. 
Instrumentos financeiros: (a) Ativos financeiros: Reconhecimento e 
mensuração: O contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente 
na data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se tornar parte das dispo-
sições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que são 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de 
clientes é mensurado inicialmente ao preço da operação. Classificação e 

mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado como mensurado: ao custo amortizado; ou ao VJR. Os ativos 
financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento 
inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de 
ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são 
reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 
no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado 
se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado 
ao VJR:  • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja 
manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus 
termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são 
relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal 
em aberto. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao 
custo amortizado, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. 
No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um 
ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado 
ao custo amortizado como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente 
um descasamento contábil que de outra forma surgiria.

Ativos 
financeiros 

a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 

resultado.

Ativos 
financeiros 

a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 

amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros e o impairment são reconhecidos no resultado. Qual-
quer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido 

no resultado.
Desreconhecimento: O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo 
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual o Grupo nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle 
sobre o ativo financeiro. (b) Passivos financeiros: Classificação, mensuração 
subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros foram classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconheci-
dos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também 
é reconhecido no resultado. Desreconhecimento: O Grupo desreconhece 
um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada 
ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são subs-
tancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos 
termos modificados é reconhecido a valor justo. Compensação: Os ativos ou 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito 
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los 
em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
3.13. Apuração do resultado: (a) Reconhecimento de receita: A receita de 
venda inclui somente os ingressos de benefícios econômicos recebidos e a 
receber pela entidade. As quantias cobradas por conta de terceiros, tais como 
tributos sobre vendas não são benefícios econômicos, portanto, não estão 
apresentadas nas Demonstrações de Resultado. A reconciliação entre a receita 
bruta e a receita líquida, apresentada nas Demonstrações de Resultado, está 
demonstrada na nota explicativa nº 20. Uma receita não é reconhecida se houver 
uma incerteza significativa sobre a sua realização. I. Prestação de serviços e 
venda de material didático: A receita compreende o valor presente pela venda 
de material didático e prestação de serviços de ensino de língua estrangeira. 
A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a etapa 
de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida 
em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados 
confiavelmente. Estas receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contri-
buições, pelas seguintes alíquotas básicas: Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS) – 7,60%; Programa de Integração Social (PIS) 
– 1,65%; Imposto Sobre Serviços (ISS) – 2% a 5%. II. Locação de imóveis: A 
receita de locação de imóveis é reconhecida tendo como base no contrato e as 
locações realizadas até a data-base do balanço, na medida em que todos os 
custos relacionados possam ser mensurados confiavelmente e quando é pro-
vável que benefícios econômicos futuros fluirão para Companhia e suas contro-
ladas. Esta receita estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS) – 3%; Programa de Integração Social (PIS) – 0,65%; Imposto 
Sobre Serviços (ISS) – 5%. (b) Reconhecimento de custos e despesas: Os 
custos e as despesas são apurados e reconhecidos em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios, ou seja, quando incorridos. 3.14. 
Resultado por ação: A Companhia efetua os cálculos do resultado por lote de 
mil ações, utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias totais em 
circulação, durante o período correspondente ao resultado. Não há potenciais 
ações ordinárias diluidoras e, consequentemente, resultado por ação diluído. 
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3.15. Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo 
com o Pronunciamento Contábil CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa, 
emitido pelo CPC. 4. Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos 
recentemente – 4.1. Pronunciamentos contábeis e interpretações emitidos 
recentemente e adotados pela Empresa • IFRS 16/CPC 6 – Arrendamento 
mercantil: Estabelece o reconhecimento dos arrendamentos mercantis ope-
racionais nos mesmos formatos dos arrendamentos mercantis financeiros (em 
vigor para exercícios anuais iniciados em ou após 01/01/2019) e exige que os 
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme único modelo, 
similar a contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 
(R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários: 
arrendamentos de atividades de “baixo valor” e arrendamentos de curto prazo. 
A Companhia aplicou o pronunciamento utilizando a abordagem retrospectiva 
modificada, a qual não exige a reapresentação dos valores correspondentes, 
não impacta o patrimônio líquido. Portanto, a informação comparativa apre-
sentada para 2018 não foi reapresentada – ou seja, é apresentada conforme 
anteriormente reportado. Na transição, para arrendamentos classificados 
como arrendamentos operacionais segundo o pronunciamento, os passivos 
de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos 
remanescentes, descontados pela taxa de empréstimo incremental da Com-
panhia em 01/01/2019. Os ativos de direito de uso foram mensurados ao valor 
equivalente ao passivo de arrendamento na data de adoção inicial. Ao mensurar 
os passivos de arrendamento para aqueles arrendamentos anteriormente 
classificados como arrendamentos operacionais, a Companhia descontou os 
pagamentos do arrendamento utilizando a sua taxa incremental de empréstimo 
em 01/01/2019. A taxa média ponderada aplicada foi de 9,56% a.a. Os quadros 
seguir demonstram os efeitos patrimoniais da adoção inicial:

Saldo 
anterior

Ajuste 
adoção 

inicial
Saldo após 

adoção inicial
Ativo 01/01/2019 IFRS 16 01/01/2019
Circulante 14.676.531 – 14.676.531
Total do ativo circulante 14.676.531 – 14.676.531
Demais ativos 72.498.560 – 72.498.560
Imobilizado 5.320.601 14.944.516 20.265.117
Total do ativo não circulante 77.819.161 14.944.516 92.763.677
Total do ativo 92.495.692 14.944.516 107.440.208

Saldo 
anterior

Ajuste 
adoção 

inicial
Saldo após 

adoção inicial
Passivo 01/01/2019 IFRS 16 01/01/2019
Demais passivos 14.421.862 – 14.421.862
Demais contas 4.107.989 4.809.646 8.917.635
Total do passivo circulante 18.529.851 4.809.646 23.339.497
Demais passivos 32.761.192 32.761.192
Demais contas – 10.134.870 10.134.870
Total do passivo não circulante 32.761.192 10.134.870 42.896.062
Patrimônio líquido 41.204.649 – 41.204.649
Total do ativo 92.495.692 14.944.516 107.440.208
Abaixo os impactos nas demonstrações contábeis do exercício: (a) Direito 
de uso:
Adoção inicial 14.944.516
Amortização do exercício (4.377.983)
Saldo em 31/12/2019 10.566.533
(b) Passivo de arrendamento:
Adoção inicial 14.944.516
Pagamento do principal e juros (4.809.646)
Juros provisionados 731.733
Saldo em 31/12/2019 10.866.603
Passivo circulante 4.315.697
Passivo não circulante 6.550.906

10.866.603
• ICPC 22 – IFRIC 23 – Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre 
a renda: essa interpretação, vigente para exercícios financeiros a partir de 
01/01/2019, esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e men-
suração quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos adotados 
pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. A Administração da 
Companhia juntamente com seus assessores jurídicos analisou as incertezas 
relacionadas aos tratamentos fiscais na apuração dos tributos sobre o lucro, 
e não identificaram impactos nas demonstrações contábeis. 4.2. Pronuncia-
mentos contábeis e interpretações emitidos recentemente e ainda não 
adotados pelo Grupo: As seguintes normas alteradas e interpretações não 
deverão ter impactos significativos nas demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas do Grupo: i. Características de Pré-Pagamento com Remuneração 
Negativa (Alterações na IFRS 9); ii. Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Alterações no CPC 18(R2)/
IAS 28); iii. Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações 
no CPC 33/IAS 19); iv. Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 
– várias normas. v. Alterações nas referências à estrutura conceitual nas nor-
mas IFRS; e vi. IFRS 17 Contratos de Seguros. Não há outras normas IFRS 
ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter 
impacto significativo sobre as demonstrações contábeis do Grupo.
5. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Caixa e bancos 1.277 5.201 1.623.486 600.675
Aplicações financeiras – 3.761.795 6.396.267

1.277 5.201 5.385.281 6.996.942
Foram realizadas instituições financeiras de primeira linha, com taxas entre 
97,6% a 103,5%, da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI.
6. Contas a receber Consolidado

2019 2018
Clientes nacionais 4.787.963 4.761.832
Permutas a receber 650.008 303.400
Outras contas a receber 245.124 –
(-) Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (781.831) (490.829)

4.901.264 4.574.403
A Companhia e suas Controladas reconhecem a perda estimada com créditos 
de liquidação duvidosa, após análise individualizada dos alunos, considerando 
o risco de crédito existente na data do balanço e as expectativas de recebi-
mento dos clientes com créditos renegociados. A referida provisão constituída 
equivale ao risco de perda estimado com base na melhor avaliação que poderia 
ser realizada pela Administração da Companhia e suas Controladas. Abaixo o 
Contas a Receber por idade de vencimento:

Consolidado
2019 2018

A vencer: 1.427.905 1.324.462
Vencido:
De 1 a 30 dias 408.966 472.129
De 31 a 90 dias 455.237 419.124
De 91 a 180 dias 513.500 623.577
De 181 a 365 dias 399.347 1.023.141
Acima de 366 dias 2.478.140 1.202.799
(-) PECLD (781.831) (490.829)

4.901.264 4.574.403
7. Estoques Consolidado

2019 2018
Materiais didáticos 620.915 621.268

620.915 621.268
O valor registrado no estoque refere-se aos materiais didáticos (livro, apostila 
e mídia), os quais foram validados através do procedimento de inventário 
físico em 31/12/2019.
8. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
IRPJ 1.160 1.160 394.126 939.777
COFINS – – 309.611 946.888
CSLL – – 147.439 209.072
PIS – – 83.943 238.379
Outros impostos – – 17.901 20.742

1.160 1.160 953.020 2.354.858
9. Demais contas Controladora Consolidado
 (ativo circulante e não circulante) 2019 2018 2019 2018
Adiantamento a fornecedores 2.153 2.153 115.432 103.142
Depósitos judiciais (a) – – 520.540 442.791
Despesas antecipadas – – 25.798 26.748
Outras – – – 7.950

2.153 2.153 661.770 580.631
Circulante 2.153 2.153 141.230 137.840
Não circulante – – 520.540 442.791

2.153 2.153 661.770 580.631
(a) Dos R$ 520.540: (i) R$ 352.857 refere-se a FGTS recolhidos em juízo devido 
a liminar que suspende a exigibilidade da contribuição instituída no artigo 1º 
da lei complementar 110/01, (ii) R$ 167.683 refere-se a INSS recolhidos sobre 
a liminar que reconhece a não incidência da contribuição sobre as verbas 
pleiteadas de aviso prévio indenizado e reflexos, auxílio doença e 1/3 férias, 
e (iii) R$ 1.646 refere-se a depósito judicial cível.
10. Propriedade para investimentos Consolidado

2019 2018
Saldo em 1º de janeiro 243.763 243.763
Depreciação (5.688) (5.688)
Saldo em 31 de dezembro 238.075 238.075
Propriedades para investimento inclui um apartamento (flat) na Rua Símbolo, 
esquina da Rua Nazira Carone, número 115, apto 126, no Morumbi, São Paulo-
-Capital. Este imóvel foi transferido do ativo imobilizado para propriedade para 
investimento em 2013, uma vez que a Companhia decidiu locá-lo a terceiro. O 
imóvel está vago e disponível para locação. Conforme mencionado em nota sobre 
as principais práticas contábeis e requerido pelo CPC 28 – Propriedade para 
Investimento, o reconhecimento e a mensuração inicial das propriedades são 
realizados pelo seu valor de custo de aquisição. Após seu reconhecimento inicial 
a Companhia tem a opção sobre o método a ser utilizado, valor justo ou custo, 
sendo opção da Administração da Companhia a mensuração subsequente pelo 
valor de custo. 11. Investimentos – 11.1. Informações sobre investimentos

Controlada
% – Parti-

cipação

Patrimônio 
líquido em 

2019

Prejuízo do 
exercício de 

2019
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 97% 39.245.690 (1.958.959)
Tijuca Participações S.A. 99,99% 179.453 (15.625)

39.425.143 (1.974.583)

Controlada
% – Parti-

cipação

Patrimônio 
líquido em 

2018

Prejuízo do 
exercício de 

2018
Cel-Lep Ensino de Idiomas S.A. 97% 41.204.649 (4.711.716)
Tijuca Participações S.A. 99,99% 195.078 (14.618)

41.399.727 (4.726.334)
11.2. Movimentação dos investimentos

Cel-Lep Ensino 
de Idiomas S.A.

Tijuca Parti-
cipações S.A. Total

Saldos em 31/12/2017 29.020.789 209.696 29.230.485
Ajuste de equivalência 
patrimonial (4.570.365) (14.617) (4.584.982)

Adiantamento para futuro 
aumento de capital 15.998.026 – 15.998.026

Saldos em 31/12/2018 40.448.450 195.079 40.643.529
Ajuste de equivalência 
patrimonial (1.900.190) (15.623) (1.915.815)

Saldos em 31/12/2019 38.548.260 179.456 38.727.714
12. Imobilizado – (a) Composição:

2019 2018
Taxa de 

depre-
ciação Custo

Depre-
ciação 

acumulada Líquido Líquido
Benfeitoria em imó-
veis de terceiros (i) 8.932.506 (7.392.071) 1.540.435 2.241.709

Laboratórios e equi-
pamentos 10% 4.367.677 (3.839.095) 528.582 877.141

Móveis e utensílios 10% 2.404.165 (1.410.081) 994.084 994.283
Máquinas e equipa-
mentos 10% 1.676.892 (983.692) 693.200 822.864

Equipamentos de 
informática 20% 1.439.619 (1.030.783) 408.836 355.178

Direito de uso – 14.944.516 (4.377.983) 10.566.533 –
Adiantamento a 
fornecedores – 29.426 – 29.426 29.426

33.794.801 (19.033.705) 14.761.096 5.320.601
(i) Referem-se aos gastos com reforma de imóveis locados para atendimento 
as unidades educacionais e negócios da Companhia. Esta rubrica está sujeita 
à amortização e está calculada com base na vigência dos contratos de locação 
destes imóveis. Em 2019 e 2018, a amortização teve taxas médias entre 10% 
até 23% a.a.
(b) Movimentação

2018 Adições

Depre-
ciação do 
exercício 2019

Benfeitoria em imóveis de 
terceiros 2.241.709 557.926 (1.259.200) 1.540.435

Laboratórios e equipamentos 877.141 7.087 (355.646) 528.582
Móveis e utensílios 994.283 174.185 (174.384) 994.084
Máquinas e equipamentos 822.864 9.084 (138.748) 693.200
Equipamentos de informática 355.178 174.427 (120.769) 408.836
Direito de uso – 14.944.516 (4.377.983) 10.566.533
Adiantamento a fornecedores 29.426 – – 29.426

5.320.601 15.867.225 (6.426.730) 14.761.096
13. Intangível – (a) Composição dos saldos

2019 2018

Custo
Amortização 

acumulada Líquido Líquido
Software 1.092.745 (747.477) 345.268 290.719
Marcas e patentes 5.842.091 – 5.842.091 5.842.091
Ágio 53.693.865 – 53.693.865 53.693.865
Diretos autorais (MadCode) 101.256 (4.219) 97.037 97.037
Fundo de comércio (MadCode) 20.000 (20.000) – 5.417
Projetos em desenvolvi-
mento 28.376.404 (7.430.537) 20.945.867 12.126.640

89.126.361 (8.202.233) 80.924.128 72.055.769
(b) Movimentação do imobilizado

2018 Adições
Amortização 
do exercício 2019

Software 290.719 175.267 (120.718) 345.268
Marcas e patentes (a) 5.842.091 – – 5.842.091
Ágio (a) 53.693.865 – – 53.693.865
Diretos autorais (MadCode) 97.037 – – 97.037
Fundo de comércio (MadCode) 5.417 – (5.417) –
Projetos em desenvolvi-
mento 12.126.640 11.333.015 (2.513.788) 20.945.867

72.055.769 11.508.282 (2.639.923) 80.924.128
(c) Ágio e marcas e patentes: Em 14/09/2012 a Potteri adquiriu 100% das 
ações da rede de escolas de idiomas denominada Cel-Lep, atuante no estado 
de São Paulo. Até então, o Cel-Lep era uma empresa familiar, comandada 
pelo seu fundador e organizada em três diferentes entidades legais: Idiomas, 
Unicel e Lecom. A aquisição está definida no Contrato de Compra e Venda de 
Participações Societárias e Outras Avenças (“SPA”), datado de 02/08/2012, 
e que envolveu a Potteri (compradora). Em 21/12/2012 o Cel-Lep Ensino de 
Idiomas S.A. realizou a incorporação das seguintes empresas: Potteri Ensino 
de Idiomas Ltda., Unicel Brigadeiro Ensino de Idiomas Ltda. e Livraria Editora 
Lecom Ltda. De forma que a partir desta data, a Clash passa ser a detentora 
direta de 100% das ações do Cel-Lep. Em 22/05/2017 o Cel-Lep Ensino de 
Idiomas S.A. realizou a aquisição de 100% das quotas da empresa MadCode. 
Para correta adoção do preço pago e das práticas contábeis adotadas no Brasil, 
a Companhia contratou empresa especializada cujo resultado demonstramos 
a seguir: Alocação do preço

Valor (R$)
Marcas 5.842.091
Ágio (Rentabilidade futura) 50.642.060
Ágio MadCode (Rentabilidade futura) 3.051.805
Total 59.535.956
(d) Projetos em desenvolvimento Legenda 31/12/2019 31/12/2018
Laboratório digital (i) 8.799.056 8.566.752
ERP (ii) 805.921 1.048.763
Expansão (iii) 597.719 671.106
Branding (iv) 1.171.375 157.842
Cellep Sistemas (v) 5.069.797 668.580
Outros projetos 4.501.999 1.013.597

20.945.867 12.126.640
(i) Compreende os gastos incorridos no aperfeiçoamento do laboratório digital 
de todas as unidades da Companhia. Em 2015 iniciou a amortização em 10% 
a.a. A expectativa é de que a conclusão deste processo seja no decorrer do 
ano de 2020; (ii) Este valor refere-se à aquisição de software do novo sistema 
de gestão empresarial (ERP) da Companhia. A customização e implantação 
desse novo sistema foram realizadas durante os exercícios de 2013, 2014 
e 2015, tendo também ocorrido no ano de 2018 gastos com implantação e 
customização da nova versão do sistema. O ativo está disponível para uso e 
sendo amortizada a taxa de 20% a.a.; (iii) Este valor refere-se a gastos com 
estudos e estratégias para a expansão da Companhia com abertura de novas 
unidades, tendo sido iniciado sua amortização em 2018 a taxa de 20% a.a.; 
(iv) Este valor refere-se ao investimento na elaboração da nova marca, logo e 
site da Companhia. Em 2016 iniciou a amortização em 20% a.a.; (v) Este valor 
refere-se a investimento em um novo sistema de ensino, na qual o CELLEP 
venderá livros para escolas particulares e fará treinamento ao corpo docente, 
em 2018 iniciou a amortização em 20% a.a.
14. Empréstimos e financiamentos

Modalidade
Venci-
mento

Taxa de 
juros % 

a.a. Garantias 2019 2018

Capital de giro (a) set/23
4,03% + 

CDI
Cessão 

fidunciária 20.732.389 22.514.704

Capital de giro jul/22
4,23% + 

CDI
Cessão 

fidunciária – 5.136.018

Capital de giro jul/19
4,51% + 

CDI
Cessão 

fidunciária 995.846 1.687.540

Capital de giro jun/21
4,51% + 

CDI
Cessão 

fidunciária – 1.510.422

Capital de giro ago/19 14,03%
Cessão 

fidunciária – 553.463

Capital de giro (a) jun/24
5,40% + 

CDI
Cessão 

fidunciária 10.432.450 17.151

Capital de giro jul/22
5,40% + 

CDI
Cessão 

fidunciária 2.202.920 18.518

Capital de giro jan/22
5,40% + 

CDI
Cessão 

fidunciária 5.006.246 437.741

Leasing
jun/20 a 
nov/22 14,61%

Nota pro-
missória 665.243 –

40.035.094 31.875.557
Circulante 13.613.028 6.397.671

Não 
circulante 26.422.066 25.477.886

40.035.094 31.875.557
(a) Estas cédulas de crédito bancário possuem com cláusulas restritivas que 
determinam a observância de determinados índices financeiros (financial cove-
nants), em 31/12/2019 estes índices foram cumpridos. Ao longo do exercício de 
2019, a Companhia renegociou ou liquidou antecipadamente seus contratos de 
empréstimos, com objetivo de alongamento da dívida ou melhores taxas. Os 
montantes registrados no passivo não circulante têm a seguinte composição, 
por ano de vencimento:

31/12/2019
2021 10.619.681
2022 8.177.443
2023 6.041.910
2024 1.583.032

26.422.066
15. Fornecedores e outras contas a pagar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Material didático – – 1.479.849 1.285.836
Aluguel a pagar – – 389.178 372.709
Seguros – – – 5.876
Demais contas 8.691 7.789 240.380 230.757

8.691 7.789 2.109.407 1.895.178

16. Obrigações tributárias
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

COFINS – – 297.636 257.761
PIS – – 64.542 55.836
ISS – – 202.603 208.421
IRRF – – 41.057 40.637
Parcelamento – COFINS (a) – – 3.272.221 4.042.553
Parcelamento – PIS (b) – – 476.742 577.459
Outras obrigações 191 179 48.402 44.872

191 179 4.393.303 5.227.539
Circulante 191 179 1.836.176 1.690.421
Não circulante – – 2.557.027 3.537.118

191 179 4.393.303 5.227.539
(a) Dos R$ 3.272.221 milhões, R$ 545 mil referem-se a adesão ao Programa 
Especial de Regularização Tributária (“PERT”) no mês de setembro de 2018, 
para regularização dos débitos vencidos até julho de 2016 até março de 2017. 
A opção escolhida pela Companhia foi considerando entrada de 5% do valor 
total da dívida, amortização do prejuízo fiscal da Companhia e a liquidação 
do valor restante foi realizado com pagamento à vista. O restante do valor 
refere-se a parcelamento ordinário no valor de R$ 2.374.214 e parcelamento 
simplificado no valor de R$ 352.020; (b) O valor de R$ 476.742, é composto 
por parcelamento ordinário e simplificado. Sendo que R$ 216.271 parcelamento 
ordinário e R$ 260.471 parcelamento simplificado.
17. Obrigações trabalhistas Consolidado

2019 2018
INSS 757.157 700.782
Parcelamento do INSS (a) 3.965.396 4.723.454
Provisões de férias e encargos 1.143.813 1.189.358
Salários 913.027 883.919
IRRF sobre folha de pagamentos 545.592 421.135
FGTS 245.930 231.091
Outros 72.515 36.919

7.623.430 8.186.658
Circulante 4.735.317 4.440.470
Não circulante 2.888.113 3.746.188

7.623.430 8.186.658
(a) Dos R$ 3.965.396 milhões, R$ 3.154.891 milhões refere-se ao parcelamento 
ordinário e R$ 810.504 refere-se ao parcelamento simplificado. 18. Provisão 
para demandas judiciais – Durante o curso normal de seus negócios, a 
Companhia fica exposta a certas contingências e riscos, que incluem pro-
cessos tributários, trabalhistas e cíveis, em discussão. Em 31/12/2019 e de 
2018 conforme avaliação da Administração juntamente com seus assessores 
jurídicos, concluíram que não possuem qualquer processo cuja o prognóstico 
de perda seja provável, porém, possui processos com probabilidade de perda 
possível no montante de R$ 746.375 (R$1.141.005 em 2018). De acordo com 
a legislação vigente, as declarações de imposto de renda entregues estão 
sujeitas à revisão das autoridades fiscais. Várias outras declarações referentes 
a impostos e contribuições federais e municipais, contribuições previdenciárias 
e outros encargos similares referentes a períodos variáveis estão sujeitas à 
revisão por períodos variados. No entanto, na opinião da Administração da 
Companhia, todos os impostos e encargos devidos foram pagos ou estão 
devidamente provisionados no balanço patrimonial e, em 31/12/2019, não há 
processos conhecidos contra a Companhia. Contingências que possam advir 
de eventuais fiscalizações não podem ser determinadas no momento. Conse-
quentemente, a Empresa não tem registrada provisão para demandas judiciais.
19. Outras obrigações a pagar

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Adiantamentos (a) – – 3.721.377 4.107.989
Aquisição de controle (b) – – – –
Outras obrigações – – 275.807 49.333
Direito de uso – – 10.866.603 –
Empréstimos com sócios 15.998.026 15.998.028 15.998.028 15.998.028

15.998.026 15.998.028 30.861.815 20.155.350
Circulante – – 8.312.880 4.157.322
Não circulante 15.998.026 15.998.028 22.548.935 15.998.028

15.998.026 15.998.028 30.861.815 20.155.350
(a) Compreende o total de mensalidades pagas antecipadamente pelos alunos 
da Companhia entre novembro e dezembro de 2019, que serão abatidos con-
forme a emissão das notas fiscais de serviços, vinculados ao prazo contratual 
dos cursos a serem incorridos; (b) Em 14/09/2012, a empresa Potteri Ensino 
de Idiomas Ltda. comprou 100% da participação societária das empresas Cel-
-Lep Idiomas S.A., Unicel Brigadeiro Ensino de Idiomas Ltda. e Livraria Editora 
Lecom Ltda. Na negociação parte do valor de compra foi pago na data de 
aquisição. O restante foi parcelado em 2 pagamentos. A natureza dos valores 
de outras obrigações a pagar, não representam parte variável ou condicionada 
ao cumprimento de metas, mas servem como garantia para eventuais perdas 
motivadas por reivindicações de terceiros. 20. Patrimônio Líquido – 20.1. 
Capital Social: O capital social autorizado, subscrito e integralizado em 
31/12/2019 e 2018 é de R$ 26.300.100, e está representado por 26.300.100 
de ações com valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, conforme segue:
Acionista Nº de ações Valor nominal (R$)
H.I.G Brasil Growth – Fundo de 
Investimentos em Participações 26.300.099 26.300.099

Fernando Marques Oliveira 1 1
26.300.100 26.300.100

20.2. Reserva de capital: De acordo com a Ata de Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 31/05/2017, foi aprovado um aumento de capital devido 
a aquisição da empresa Madcode Treinamento em Informática LTDA-EPP, e 
destinados R$ 2.527.669 mil a reserva de capital.
21. Receita operacional líquida

Consolidado
2019 2018

Receita bruta (a) 71.817.095 67.141.225
(-) Impostos sobre receita (b) (8.261.116) (8.104.386)
(-) Deduções e cancelamentos (770.319) (555.903)

62.785.660 58.480.936
(a) Receita oriunda da prestação de serviços de ensino de idiomas e venda 
de material didático. Não há cliente que tenha contribuído com mais de 1% 
da receita operacional bruta para os exercícios findos em 31/12/2018 e de 
2017; (b) Os tributos incidentes sobre a receita consistem principalmente 
em ISS (variando de 2% a 5% da receita bruta, de acordo com a alíquota de 
cada município) e PIS e COFINS (1,65% e 7,60%) respectivamente, pois são 
tributados pelo lucro real na Controlada Cel-lep.
22. Custos dos serviços prestados  e de venda de livros

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Acordo trabalhista – – (784.006) (174.916)
Aluguéis e condomínios – – (341.815) (5.223.312)
Custo das mercadorias vendidas – – (3.046.091) (2.025.661)
Direitos autorais – – (260.676) (218.564)
Gastos com manutenção – – (1.163.182) (1.104.090)
Gastos com publicidade – – (2.595.740) (2.341.987)
IPTU – – (524.844) (490.894)
Outras 3.471 2.264 (2.711.014) (3.356.366)
Pessoal – – (34.625.907) (31.347.620)
Provisão (reversão) para perda 
estimada – – (291.002) 123.945

Serviços tomados – – (3.995.008) (3.378.231)
Amortização e depreciação (8.903.975) (4.282.345)

3.471 2.264 (59.243.260) (53.820.041)
Custo de serviços e vendas – – (19.599.446) (22.764.203)
Despesas gerais e administrativas (3.471) (2.267) (39.643.814) (31.055.838)

(3.471) (2.267) (59.243.260) (53.820.041)
23. Resultado financeiro, líquido

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receitas financeiras:
Rendimento sobre aplicações financeiras – – 280.108 148.387
Outras receitas financeiras – – 295.507 206.186

– – 575.615 354.573
Despesas financeiras:
Juros sobre empréstimos e financiamentos – – (3.590.135) (5.026.254)
Selic – – (558.117) (619.715)
Juros direito de uso aluguel – AVP – – (722.806) –
Juros sobre demais passivos – – (7.213) (1.364.538)
Outras despesas financeiras (148) (200) (785.592) (2.252.194)

(148) (200) (5.663.863) (9.262.701)
(148) (200) (5.088.248) (8.908.128)

24. Imposto de Renda e Contribuição Social – O Imposto de Renda e a 
Contribuição Social são calculados com base no lucro real e registrados com 
base no resultado tributável, considerando as alíquotas previstas pela legislação 
tributária vigente. Em 31/12/2019 e 2018, a Companhia e suas controladas 
apresentaram prejuízo fiscal. 25. Instrumentos financeiros – Análises dos 
instrumentos financeiros: A Companhia e suas controladas participam de 
operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas 
atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis. A Administração 
desses riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia e suas controladas 
não efetuam operações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condi-
zentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração. Categoria 
de instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e 
passivos em 31/12/2018 e 2019 estão descritos a seguir, bem como os critérios 
para sua valorização:

Controladora
2019 2018

Descrição Categoria

Valor 
Con-
tábil

Valor 
Justo

Valor 
Con-
tábil

Valor 
Justo

Ativos Financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Valor Justo 
por meio do 

resultado 1.277 1.277 5.201 5.201
Passivos Financeiros

Fornecedores
Custo 

amortizado 8.691 8.691 7.789 7.789
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Aos Acionistas e Administradores da
Clash Participações S.A. – São Paulo-SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas da Clash Participações S.A. (“Com-
panhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Clash Participações S.A. em 31/12/2019, o desempenho 
individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações 
contábeis: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos 
independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, 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. Responsabilidades da Admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 

por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta 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 da auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras 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 individuais e con-
solidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia 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 continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia e suas controladas 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 individuais e consolidadas representam as correspondentes tran-
sações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente 
às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião 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 deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2020.
BDO RCS Auditores Independentes SS – CRC 2 SP 013846/O-1

David Elias Fernandes Marinho – Contador CRC 1 SP 245857/O-3

A Diretoria Anderson Mesquita Ianone – Contador CRC 1SP 258.308-O/9

Consolidado
2019 2018

Descrição Categoria
Valor 

Contábil Valor Justo
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Ativos Finan-
ceiros

Caixa e equiva-
lentes de caixa

Valor 
Justo por 
meio do 

resultado 5.385.505 5.385.505 6.996.942 6.996.942

Contas a receber

Custo 
amorti-

zado 4.901.264 4.901.264 4.574.403 4.574.403
Passivos Finan-
ceiros

Empréstimos e 
financiamentos

Custo 
amorti-

zado 40.035.083 40.035.093 31.875.557 31.875.557

Fornecedores

Custo 
amorti-

zado 2.109.407 2.109.407 1.895.178 1.895.178
A estimativa do valor justo pressupõe que os saldos das contas a receber de 
clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda 
(impairment), quando aplicável, estejam próximos de seus valores justos, 
considerando os prazos de realização e liquidação desses saldos. Para fins 
de divulgação, o valor justo dos passivos financeiros é estimado, mediante o 
desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros, pela taxa de juros vigente no 
mercado, que está disponível para a Empresa para instrumentos financeiros 
similares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são os habituais 
no mercado e os seus valores justos não diferem significativamente dos saldos 
nos registros contábeis. Valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser 
trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a 
isso em transação sem favorecimento. A hierarquia do valor justo deve ter os 
seguintes níveis: • Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados 
ativos para ativos idênticos ou passivos; • Nível 2: inputs diferentes dos preços 
negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são observáveis para 
o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos 
preços); • Nível 3: inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em 

variáveis observáveis de mercado (inputs não observáveis). A Companhia e 
suas controladas avaliam que o valor justo é mensurado pelo nível 1 da hie-
rarquia de avaliação. A Companhia e suas controladas não possuem nenhuma 
operação classificada na hierarquia do valor justo níveis 2 e 3. Fatores de 
risco financeiro: As atividades da Companhia e suas controladas as expõem 
a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito e risco de 
liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade 
dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no 
desempenho financeiro na Companhia e suas controladas. A gestão de risco é 
realizada pela Administração, segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. 
A Administração identifica, avalia e protege a contra eventuais riscos financei-
ros. Risco de mercado: (a) Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros 
decorre das aplicações financeiras referenciadas ao CDI, que podem afetar as 
receitas ou despesas financeiras caso ocorra um movimento desfavorável nas 
taxas de juros ou na inflação. Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem 
a Companhia e suas controladas ao risco de valor justo associado à taxa de 
juros, considerando que parte substancial dos empréstimos estão atrelados a 
taxas prefixadas. A Administração entende que o risco de mudanças significa-
tivas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. (b) Risco de crédito: O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. Para 
bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade 
do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, expe-
riência passada e outros fatores. (c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo 
de caixa é realizada pela Administração da Companhia e suas controladas. A 
Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades 
operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento 
da dívida da Companhia e suas controladas, cumprimento de cláusulas e o 
cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial.
26. Transações com partes relacionadas

Controladora
2019 2018

H.I.G. Participações – –
(a) A Investida Cel-lep mantém transações em condições específicas com 

partes relacionadas. Estas transações referem-se a despesas e saldos a pagar 
por monitoramento incluídos respectivamente nas rubricas de despesas dos 
serviços prestados, e fornecedores, quando aplicável. 

27. Resultado por ação – Em atendimento ao CPC 41, a Companhia apre-
senta a seguir as informações sobre o resultado por ação para os exercícios 
findos em 31/12/2019 e 2018. O cálculo básico do resultado por ação é feito 
por meio da divisão do resultado líquido do exercício, atribuído aos detentores 
de ações ordinárias, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
disponíveis durante cada período. A reconciliação do resultado básico por 
ação é a seguinte:

2019 2018
Resultado do exercício (1.920.653) (4.588.040)
Média ponderada das ações ordinárias em 
circulação 26.300.100 26.300.100

Resultado por lote de mil ações (0,07) (0,17)
A Companhia não possui ações em potencial, ou seja, quaisquer instrumen-
tos e contratos que possam resultar na emissão de ações, por isso, não foi 
demonstrado o resultado por ação diluído. 

28. Cobertura de seguros (não auditado) – A Companhia e suas controladas 
adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para 
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices 
estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia e suas 
controladas possuem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o 
nosso porte e operações, sendo a nossa cobertura de seguros consistentes 
com as outras sociedades de dimensão semelhante operando no setor. As 
premissas de riscos dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da autoria 
das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos 
nossos auditores independentes. 

29. Eventos subsequentes – Não ocorreram até a presente data quaisquer 
outros eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações 
contábeis, bem como as operações da Companhia e suas controladas.

31 DE JULHO/2020
CALENDÁRIO FISCAL

 Fonte: Coad

DIA ESPECIFICAÇÃO

31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, 
assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde que autorizados prévia e 
expressamente pelos empregados.

 FATO GERADOR: Remuneração do mês de junho/2020 dos empregados admitidos em maio/2020 que 
não contribuíram no ano de 2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 

acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações 

financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado 
contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que optaram pela tributação com base no 
lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.

 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações 
financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da

 Lei 9.430/96), obtidos no 2º trimestre/2020.
 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA 

ÚNICA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro 

real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da contribuição.
 FATO GERADOR: Resultado contábil do 1º trimestre/2020, devidamente ajustado na forma da 

legislação vigente.
 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE PESSOAS 

OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido 
valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, 
decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, 
de aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com 
uma mesma pessoa física ou jurídica.

 FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre 

o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente do valor recebido de 
cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo Bacen estão 
dispensadas da apresentação da DME.

 ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL – ANO-CALENDÁRIO DE 2019 – TRANSMISSÃO 
AO SPED PESSOASOBRIGADAS: AECDdeve ser transmitida pelas pessoas jurídicas e equiparadas 
obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, EXCETO: a) os órgãos 
públicos, as autarquias e as fundações públicas; b) as inativas, assim consideradas aquelas que 
não tenham realizado, durante o ano-calendário, atividade operacional, não operacional, patrimonial 
ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais as quais devem cumprir as 
obrigações acessórias previstas na legislação específica; c) as imunes e isentas que auferiram receitas, 
doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja 
soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 no ano-calendário a que se refere a ECD, ou valor proporcional ao 
período;

 d) as tributadas com base no lucro presumido que mantêm a escrituração do livro Caixa e não 
distribuíram parcela de lucros ou dividendos sem incidência do

 IR/Fonte em montante superior ao valor da base de cálculo do IRPJ apurado, diminuída dos impostos 
e contribuições a que estiverem sujeitas; e) as optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham 
recebido aporte de capital de investidor anjo, conforme artigos 61-A a 61-D da Lei Complementar  
123/2006.

 FATO GERADOR: Fatos contábeis ocorridos no período de 1-1 a 31-12-2019.
 OBSERVAÇÃO: A Sociedade em Conta de Participação (SCP) enquadrada nas hipóteses de 

obrigatoriedade de apresentação da ECD deve apresentá-la como livros próprios ou livros auxiliares do 
sócio ostensivo.

 ECF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – EXERCÍCIO DE 2020 – ANO-CALENDÁRIO DE 
2019 – TRANSMISSÃO AO SPED  PESSOAS OBRIGADAS: Todas as pessoas jurídicas, inclusive 
imunes e isentas, tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, exceto as optantes pelo Simples 
Nacional e as inativas. Caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada 
SCP deverá preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia 
ostensiva e o CNPJ de cada SCP.

 OBSERVAÇÃO: A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) deve ser transmitida de forma centralizada pela 
matriz.

 IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 2ª QUOTA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas 
que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2020, ano-calendário de 
2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.

 FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
 OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros de 1%. Nas localidades onde não 

houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
 IR/FONTE – FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
 PESSOAS OBRIGADAS: Administradoras de fundos de investimento imobiliário.
 FATO GERADOR: Rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos fundos de investimento 

imobiliário no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
 FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de junho/2020, em operações na bolsa de valores, de 

mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e 
alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 IRPF – CARNÊ-LEÃO
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
 a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como 

decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os 
decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas as espécies de remuneração por 
serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;

 b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou 
não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o 
Brasil, lucros e dividendos;

 c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e 

outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem 
remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;

 d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de 
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, 
acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio consensual realizado por 
escritura pública;

 e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o Brasil faça parte.

 FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de 
junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 IRPF – GANHO DE CAPITAL PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos 
na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.

 FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 IRPJ – ESTIMATIVA PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real 

que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de 
estimativa.

 FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em 
balanço/balancete de redução, referentes ao mês de junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apuraram ganho de 

capital na alienação de ativos.
 FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA
 PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que optaram pelo 

recolhimento parcelado do imposto.
 FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 

9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos no 1º trimestre/2020.

 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 IRPJ – LUCRO REAL – 2º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma 
do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.

 FATO GERADOR: Lucro real do 1º trimestre/2020.
 OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB
 PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
 a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
 b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas 

em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal 
das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.

 FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de junho/2020.
 OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que 

realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, 
transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da exchange, cessão temporária 
(aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de 
criptoativos.

 PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, 
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, 
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e 
da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II 
da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).

 FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de julho/2020.
 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 

obrigação deve ser antecipado.
 TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
 PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de 

importação ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da 
Zona Franca de Manaus.

 FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias 
procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre 
comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no mês de junho/2020.

 OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta 
obrigação deve ser antecipado.

 SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES PESSOAS OBRIGADAS: Os 
residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, 
operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações 
no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive 
operações de importação e exportação de serviços.

 FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de abril/2020.
 OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no 

cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta  1.908 RFB/SCS/2012.
 NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às 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 EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente 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. Rio de Janeiro, 25 de março de 2020. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 
(Em milhares de reais)

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

DIRETORIA
Antonio Carlos Ferrari Salmeron 
Hudson Bonno
Castriciano Coelho Neto
Ricardo Mota de Farias

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

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

Ativo 2019 2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa ������������������������������� 1.930 1.517
Titulos e valores mobiliários ����������������������������������� 4.534 2.662
Contas a receber de clientes ��������������������������������� 3.177 1.499
Estoque ������������������������������������������������������������������ 114 -
Impostos a compensar ������������������������������������������� 15 52
Outras contas a receber ���������������������������������������� 272 1.361

10.042 7.091
Não Circulante

Imobilizado ������������������������������������������������������������� 558 701
558 701

10.600 7.792

Passivo 2019 2018
Circulante

Fornecedores ��������������������������������������������������������� 529 272
Financiamentos ������������������������������������������������������ 76 76
Obrigações fiscais �������������������������������������������������� 342 271
Salários e encargos sociais ����������������������������������� 885 853
Outras contas a pagar ������������������������������������������� 4 18

1.836 1.490
Não Circulante

Financiamentos ������������������������������������������������������ 229 305
229 305

Patrimônio Líquido 
Capital social  ��������������������������������������������������������� 7.883 7.883
Reservas de lucros  ����������������������������������������������� 652 -
Prejuízos acumulados �������������������������������������������� - (1.886)

8.535 5.997
10.600 7.792

2019 2018
Receitas de serviços prestados�������������������������������� 20.215 18.497
Impostos incidentes �������������������������������������������������� (1.395) (1.103)
Receita operacional líquida �������������������������������������� 18.820 17.394
Custos dos serviços prestados��������������������������������� (14.094) (12.652)
Lucro Bruto ��������������������������������������������������������������� 4.726 4.742
Receitas (despesas) operacionais:

Despesas administrativas �������������������������������������� (797) (1.002)
Despesas tributárias ���������������������������������������������� (951) (831)
Outros resultados operacionais ����������������������������� 314 49

(1.434) (1.784)
Despesas financeiras ����������������������������������������������� (37) (81)
Receitas financeiras ������������������������������������������������� 368 226

331 145
Resultado operacional antes da tributação �������������� 3.623 3.103
Contribuição social ��������������������������������������������������� (299) (262)
Imposto de renda������������������������������������������������������ (786) (688)
Lucro líquido do exercício����������������������������������������� 2.538 2.153
Lucro líquido do exercício por ação�������������������������� 0,32 0,27Reservas de lucros

Prejuízos  
acumulados

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de 
lucros a realizar Total Total

Saldos em 1º de janeiro de 2018 ����������������������������������������������������� 7.860 - - - (4.039) 3.821
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������������������������� - - - - 2.153 2.153
Aumento de Capital ���������������������������������������������������������������������������� 23 - - - - 23
Saldos em 31 de dezembro de 2018 ����������������������������������������������� 7.883 - - - (1.886) 5.997
Lucro líquido do exercício������������������������������������������������������������������� - - - - 2.538 2.538
Constituição da reserva legal ������������������������������������������������������������� - 33 - 33 (33) -
Transferência para reserva de lucro��������������������������������������������������� - - 619 619 (619) -

7.883 33 619 652 - 8.535

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício �������������������������������������� 2.538 2.153
Ajustes para reconciliar o prejuízo às 

disponibilidades:
Depreciação ����������������������������������������������������������� 76 382
Juros e encargos sobre empréstimos e 

financiamentos ���������������������������������������������������� 37 81
2.651 2.616

Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber �������� (1.678) (90)
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar � 37 1
Aumento (diminuição) em estoque ���������������������� (114) -
Aumento (diminuição) em outros ativos �������������� 1.089 1.801
Aumento (diminuição) em fornecedores ������������� 257 (638)
Aumento (diminuição) em salários, encargos e 

obrigações fiscais a pagar �������������������������������� 103 (1.109)
Aumento (diminuição) em outras obrigações ������ (14) 14

Recursos líquidos gerados nas atividades 
operacionais �������������������������������������������������������� 2.331 2.595

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado ������������������������������� 67 54
Aumento de Capital ����������������������������������������������� - 23
Recursos líquidos gerados nas atividades de 

investimento �������������������������������������������������������� 67 77
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Recebimento (pagamento) de empréstimo / 
financiamento ������������������������������������������������������ (76) (76)

Juros sobre financiamentos ����������������������������������� (37) (81)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de 

financiamentos ���������������������������������������������������� (113) (157)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������������� 2.285 2.515
Demonstração do aumento no caixa e equivalentes 

de caixa:
No início do exercício ����������������������������������������������� 4.179 1.664
No final do exercício ������������������������������������������������� 6.464 4.179
Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������������� 2.285 2.515

Aos Administradores e Acionistas da  EBMA - Empresa Brasileira de Meio 
Ambiente S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião sem ressalva: Examinamos as 
demonstrações contábeis da EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente 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 EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente 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 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.
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Mário Vieira Lopes  José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ 060.611/O-0 Contador - CRC - RJ 036.737-0

EBMA - EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 01.369.424/0001-90

INSPIRA NORTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 29.361.997/0001-97

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

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

DIRETORIA
André Aguiar - Diretor-Presidente

Rômulo Duarte - Diretor Financeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Gizele Martins Ramos - Contador
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Ativo 2019 2018
  Caixa e equivalentes 1 1
Ativo circulante 1 1
  Intangível 17.423 17.173
Ativo não circulante 17.423 17.173
Total do ativo 17.424 17.174

Passivo 2019 2018
  Fornecedores 1 1
  Obrigações com aquisições 920 3.449
Passivo circulante 921 3.450
  Partes relacionadas - 3.834
  Obrigações com aquisições 177 1.453
  Provisão para perda de investimentos 8.090 4.632
Passivo não circulante 8.266 9.919
Total do passivo 9.187 13.369
Patrimônio Líquido
  Capital social 2.344 2.344
  AFAC 8.389 -
  Reservas de capital 2.457 2.457
  Lucro/prejuízo acumulados (4.953) (996)
Total do patrimônio líquido 8.237 3.805
Total do passivo e do patrimônio líquido 17.424 17.174

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

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Receita líquida de prestação serviços - -
Custo dos servicos prestados - -
Lucro bruto - -
  Despesas administrativas e gerais (285) (317)
  Resultado de equivalência (3.458) (674)
Resultado operacional (3.743) (991)
Resultado financeiro
  Receita financeira - -
  Despesa financeira (214) (91)
Resultado antes do imposto de renda
  e contribuição social (3.957) (1.081)
Imposto de renda e contribuição social - -
Resultado do exercício (3.957) (1.081)

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

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Resultado do exercício (3.957) (1.081)
  Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (3.957) (1.081)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(EM MILHARES DE REAIS)

Capital
Reserva 

de Capital AFAC
Prejuízos 

 acumulados
Total do Patrimônio 

líquido
Saldo em 31 de dezembro 2017 (não auditado) 1 - - 86 87
  Resultado do exercício - - - (1.081) (1.081)
  Aumento de capital social 2.343 2.457 - - (4.800)
  AFAC - - - - -
Saldo em 31 de dezembro 2018 2.344 2.457 - (996) 3.805
  Resultado do exercício - - - (3.957) (3.957)
  Aumento de capital social - - - - -
  AFAC - - 8.389 - 8.389
Saldo em 31 de dezembro 2019 2.344 2.457 8.389 (4.953) 8.237

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

(Em Milhares de Reais)
2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício (3.957) (1.081)
  Depreciação e amortização 241 303
  Resultado de equivalência patrimonial 3.458 674
Variações nos ativos (passivos) operacionais:
  Fornecedores - 1
Caixa líquido proveniente das atividades
  operacionais (258) (104)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de investimentos, imobilizados e intangíveis (491) (13.433)
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento (491) (13.433)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
  Obrigações com acionistas vendedores (3.806) 4.902
  Empréstimos com partes relacionadas (3.834) 3.834
  AFAC 8.389 4.801
  Integralização de capital - -
Caixa líquido proveniente das atividades
  de financiamento 749 13.537
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes de Caixa - -
  Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 1
  Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 1
(Redução) Aumento no Caixa e equivalentes de Caixa - -

Dpvat: Motociclistas lideram indenizações por acidentes
Motociclistas lideraram 

as indenizações pagas no 
primeiro semestre des-
te ano pelo seguro Dpvat, 
que cobre danos pessoais 
em acidentes por veículos 
automotores em vias ter-
restres. Segundo a Segura-
dora Líder, que administra 
o Dpvat, de janeiro a ju-
nho, foram pagas 125.395 
indenizações a vítimas de 

acidentes envolvendo mo-
tocicletas, o que representa 
79% dos 158.728 benefí-
cios concedidos nesse pe-
ríodo. 

Do total de indenizações 
pagas aos motociclistas, 
90.581 beneficiaram pessoas 
que ficaram com algum tipo 
de invalidez permanente, 
26.686 receberam o reem-
bolso de despesas médicas 

e suplementares após os aci-
dentes e 8.128 foram desti-
nadas a famílias indenizadas 
por morte.

O Dpvat pode ser des-
tinado a qualquer cidadão 
acidentado em território na-
cional, seja motorista, passa-
geiro ou pedestre, e oferece 
três tipos de cobertura: mor-
te (valor de R$ 13,5 mil), 
invalidez permanente (de R$ 

135 a R$ 13,5 mil) e reem-
bolso de despesas médicas 
e suplementares (até R$ 2,7 
mil). A proteção é assegura-
da por um período de até três 
anos após o acidente.

Durante a pandemia de 
covid-19, a Seguradora Lí-
der está disponibilizando 
canais para que as vítimas 
deem entrada no seguro 
sem sair de casa, como a 

central de atendimento te-
lefônica (4020-1596, para 
capitais e regiões metro-
politanas, e 0800 022 12 
04, para outras regiões), 
além do aplicativo Seguro 
DPVAT disponível para do-
wnload na Apple Store ou 
Google Play. 

Criado em 1974, O Dpvat 
é um seguro obrigatório, 
pago anualmente pelos pro-

prietários de veículos (carros 
e motocicletas) no Brasil, 
juntamente com a primeira 
parcela ou na cota única do 
Imposto sobre a Proprieda-
de de Veículos Automoto-
res (IPVA). Se o veículo for 
isento do IPVA, o seguro 
Dpvat deve ser pago junto 
com o licenciamento anual 
ou com o serviço de empla-
camento.
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