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Dinheiro em poder do 
público aumentou R$ 61 
bi durante pandemia

Nova cédula, que ainda não teve a imagem divulgada, como personagem o lobo-guará

Reforma tributária: simplificar 
e garantir a progressividade

Fed decide manter 
juros e linhas 
de liquidez para 
outros países

“O caminho da economia de-
penderá significativamente do cur-
so do vírus. A atual crise de saúde 
pública pesará fortemente sobre a 
atividade econômica, o emprego e 
a inflação no curto prazo e apre-
senta riscos consideráveis para as 
perspectivas econômicas no médio 
prazo. À luz desses desenvolvi-
mentos, o Comitê decidiu manter 
a faixa de metas para a taxa de 
fundos federais de 0% a 0,25%. O 
Comitê espera manter essa faixa 
de metas até ter certeza de que a 
economia resistiu a eventos recen-
tes e está a caminho de alcançar 
suas metas máximas de emprego e 
estabilidade de preços.”

O trecho do comunicado do Co-
mitê Federal de Mercado Aberto 
(Fomc) do Federal Reserve mostra 
que o Banco Central norte-ameri-
cano continuará usando toda a sua 
gama de ferramentas para apoiar a 
economia dos EUA.

Para apoiar o fluxo de crédito 
para famílias e empresas, nos pró-
ximos meses, o Federal Reserve 
aumentará sua participação em tí-
tulos do Tesouro e em títulos las-
treados em hipotecas residenciais 
e comerciais, pelo menos no ritmo 
atual, para sustentar o bom fun-
cionamento do mercado, promo-
vendo assim a transmissão eficaz 
de política monetária a condições 
financeiras mais amplas. Além 
disso, continuará oferecendo ope-
rações de contratos de recompra 
de longo prazo no overnight e a 
longo prazo.

O Federal Reserve também 
anunciou nesta quarta-feira as ex-
tensões de suas linhas temporárias 
de swap de liquidez em dólares 
dos EUA e do mecanismo de con-
trato de recompra temporário para 
autoridades monetárias estrangei-
ras e internacionais (mecanismo 
de recompra da FIMA) até 31 de 
março de 2021.

A extensão das linhas de swap 
temporário se aplica a todos os 
nove bancos centrais anunciados 
em 19 de março. Essas linhas de 
swap permitem o fornecimento 
de liquidez em dólares dos EUA 
em montantes de até US$ 60 bi-
lhões cada para Austrália, Brasil, 
Coreia do Sul, México, Cinga-
pura e Suécia. Permitem ainda o 
fornecimento de liquidez de até 
US$ 30 bilhões cada para Dina-
marca, Noruega e Nova Zelân-
dia.

Transição para 
economia verde 
criaria 15 mi de 
empregos na AL

A transição para uma economia 
de zero emissões líquidas provoca-
ria o desaparecimento, na América 
Latina, de cerca de 7,5 milhões de 
empregos no setor elétrico baseado 
em combustíveis fósseis, na extra-
ção de combustíveis fósseis e na 
produção de alimentos de origem 
animal até 2030.

No entanto, essas perdas seriam 
mais do que compensadas: 22,5 mi-
lhões de empregos seriam criados 
nos setores de agricultura e pro-
dução de alimentos baseados em 
plantas, eletricidade renovável, sil-
vicultura, construção e manufatura. 
É o que mostra relatório de Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to (BID) e da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT).

O relatório “O Emprego em um 
futuro de zero emissões líquidas 
na América Latina e Caribe” é o 
primeiro a destacar como a mu-
dança para dietas mais saudáveis 
e sustentáveis, que reduzem o 
consumo de carne e de laticínios 
e aumentam o de alimentos à base 
de plantas, criaria empregos e re-
duziria a pressão sobre a biodiver-
sidade da região.

Com essa mudança, o setor agro-
alimentar latino-americano e cari-
benho poderia criar o equivalente a 
19 milhões de empregos em perío-
do integral, o que compensaria am-
plamente a redução de 4,3 milhões 
empregos nos setores de pecuária, 
avicultura, laticínios e pesca.

Congresso conclui 
votação que renova 
créditos pelo 
Pronampe

A Câmara dos Deputados con-
cluiu a votação, nesta quarta-feira, 
das emendas do Senado Federal à 
Medida Provisória 944/20, que ga-
rante um aumento da participação 
do governo no Fundo Garantidor 
de Operações (FGO) em mais R$ 
12 bilhões para a concessão de 
garantias dentro do Programa Na-
cional de Apoio às Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe).

A redação final da MP também 
ampliou a nova modalidade de em-
préstimo para a folha de pagamento 
dos pequenos negócios enquanto 
perdurar a crise. A matéria recebeu 
oito emendas do Senado, sendo 
que duas delas foram rejeitadas. A 
criação do Programa Emergencial 
de Suporte aos Empregos segue 
agora para sanção do presidente da 
República.

Foram aprovadas: inclusão de 
organizações religiosas no rol de 
beneficiados pela linha de crédito; 
criação de um sistema de garantias 
que facilite o acesso ao crédito; re-
dução, de R$ 34 bilhões para R$ 17 
bilhões, do valor a ser injetado pelo 
Governo Federal no BNDES para 
custeio da linha de crédito.

“A aprovação será bastante rel-
evante aos pequenos negócios, já 
que o Pronampe é uma linha espe-
cial de crédito que tem uma grande 
procura por parte das microempre-
sas e empresas de pequeno porte e 
os recursos se esgotaram com rapi-
dez”, afirma o presidente do Se-
brae, Carlos Melles.

Proposta prevê 
substituição de 
contribuição ao  
INSS por alíquota 
sobre Ebitda

Simplificar os impostos e ob-
ter uma gestão mais eficiente dos 
recursos públicos, através de uma 
proposta de Reforma Tributária 
que impulsione o crescimento 
econômico e a criação de no-
vos empregos. É o que propõe o 
Atlântico – Instituto de Ação Ci-
dadã. O Monitor Mercantil ini-
cia, com este projeto, a publicação 
de reportagens sobre a modifica-
ção tributária.

A proposta do Atlântico tem 
três objetivos: simplificar, deso-
nerar (reduzir a carga tributária) 
e aumentar a competitividade. Ela 
contempla ainda a progressivida-
de tributária e o estímulo à produ-

ção e ao emprego, contrapondo-
-se à proposta inicial do ministro 
Paulo Guedes e às Propostas de 
Emenda à Constituição 45 e 110, 
que, “além de aumentarem a carga 
tributária, mantêm as obrigações 
atuais por dez anos e cria novas 
obrigações para o IBS (Imposto 
sobre Bens e Serviços) e o Impos-
to Seletivo”.

“Apesar das boas intenções, estas 
propostas têm problemas gravíssi-
mos, como o aumento significativo 
da carga tributária e isso é inacei-
tável. A sociedade está exaurida”, 
afirma Rafael Jordão Vecchiatti, 
presidente do Atlântico.

Entre as principais característi-
cas do projeto do Instituto estão:

– Criação do IBS, que substi-
tuirá os tributos incidentes sobre a 
produção: IPI, PIS, Cofins, CSLL, 
ICMS e ISS, sendo composto por 
cinco alíquotas, válido em todo o 
território nacional.

– Neutralidade na partilha de 
recursos. Nenhum ente federativo 
perde ou ganha. Todos arrecada-
rão o que tinham para si antes da 
reforma.

– Progressividade. No consu-
mo, ao estabelecer cinco faixas, 
sendo duas reduzidas e duas ma-
joradas em relação à taxa básica. 
Bens supérfluos ou insalubres te-
rão alíquotas majoradas.

– A criação do Onda (Opera-
dor Nacional de Distribuição da 
Arrecadação), um sistema com-
putacional para distribuição diária 
da arrecadação a estados e muni-
cípios.

– Imposto de Renda exclusivo 
da União.

– Desoneração da Pessoa Ju-
rídica, com a redução da taxação 
sobre o lucro de 34% para 24%, 
através da supressão da CSLL.

– Desoneração da contribuição 
previdenciária, através da subs-
tituição do INSS do empregador 
(20% da folha) por 8% do Ebitda 
anual.

– Desoneração gradual da car-
ga tributária de 36% para 33% do 
PIB ao longo de dez anos.

O Atlântico é uma associação 
apartidária, sem fins lucrativos, 
criada no início dos anos 90 por 
representantes da sociedade civil.

BC decide emitir 
cédula de R$ 200, 
colocando R$ 90 
bilhões em circulação

A base monetária alcançou R$ 
381,7 bilhões em junho, um aumen-
to de 3,7% no mês e de 38,3% em 
12 meses. No mês, o papel-moeda 
emitido cresceu 6,3%, enquanto as 
reservas bancárias reduziram-se 
11,9%. Segundo o Banco Central, 
durante a pandemia, entre março 
e julho, houve aumento de R$ 61 
bilhões no entesouramento de mo-
eda, ou seja, notas que deixaram de 
circular porque a população deixou 
o dinheiro em casa.

O dinheiro em circulação (DC) 
alcançou R$ 342 bilhões. A projeção 

para o ano era de R$ 301 bilhões. Em 
2019, o DC ficou em R$ 281 bilhões. 
O papel-moeda em poder do público 
(dinheiro emitido pelo BC menos o 
encaixe dos bancos) passou de R$ 
216 bilhões em março para R$ 277 
bilhões até 17 de julho.

Os dados foram divulgados du-
rante o anúncio de lançamento da 
nota de R$ 200, que começará a 
circular no final de agosto. A cria-
ção foi aprovada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN). A cé-
dula – que ainda não tem imagem 
disponível – terá como personagem 
o lobo-guará.

O BC informou que deve im-
primir 450 milhões de notas de R$ 
200 até o fim de 2020, o que signi-
fica que entrarão em circulação R$ 
90 bilhões.

A diretora de administração do 
Banco Central, Carolina de Assis 
Barros, disse que o lançamento da 
nova nota é uma forma de a insti-

tuição agir preventivamente para 
a possibilidade de aumento da 
demanda da população por papel-
-moeda.

De acordo com a diretora, não 
há falta de numerário no mercado, 
mas o BC entende que o momento 
é oportuno para o lançamento da 
nova cédula diante da possibilida-
de de aumento na demanda. “Es-
tamos vivendo neste momento um 
período de entesouramento, efeito 
derivado da pandemia. O Banco 
Central nesse momento não conse-
gue precisar por quanto tempo os 
efeitos do entesouramento devem 
perdurar”, disse a diretora.

Entre as possíveis causas para o 
entesouramento, o BC listou: sa-
ques para formação de reservas; di-
minuição do volume de compras no 
comércio em geral; e valores pagos 
em espécie aos beneficiários dos 
auxílios que não retornaram com a 
velocidade esperada.
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Companhias de 
médio porte não 
vão sobreviver 
sem uma rodada 
de empréstimo

Renda Básica de 
Cidadania é uma 
salvaguarda para  
evitar o pior

Tempo comprado e fuga para frente Pequenas e 
médias empresas: 
um hiato 
intransponível?

É notório o que está acontecendo com a fal-
ta de boas oportunidades e bons ativos para 
alocação somados a redução recente da Selic e 
o excesso de liquidez das casas gestoras e fun-
dos de investimento. A volta da bolsa aos 100 
mil pontos não denota necessariamente uma 
aposta de investidores e fundos no potencial 
de PIB e transformação estrutural do país. Ela 
demonstra ser uma aposta redobrada e de certa 
forma leniente no modelo de negócio vigente 
pré-Covid e no histórico de performance de 
grande parte das empresas listadas na Bolsa 
de Valores B3, quinta maior bolsa do mundo.

Sem dúvida que listar uma empresa é um 
objetivo louvá-
vel e não trivial. 
Manter níveis de 
governança ele-
vados também é 
condição neces-
sária na atrativi-
dade de recursos 
e pulverização 
da base de acio-
nistas. Empresas 
listadas gozam de 
melhores percepções de preço de suas ações, 
crédito mais barato e assédio de fundos. Tudo 
isto faz sentido e tem muito mérito.

Por outro lado, vemos que as empresas 
que não possuem capital aberto estão vi-
vendo um inferno astral no que se refere 
às novas rodadas de crédito, fundamental 
para passarem pelo período de vale eco-
nômico atual. A chance de sobrevivência 
nunca foi tão materialmente distinta para 
os “não listados”. A consolidação dos se-
tores já é uma realidade e só deve aumen-
tar a velocidade.

A maior parte das empresas, independen-
temente de possuírem capital aberto ou não, 
ainda não revisitou seu modelo de negócios, 
de forma sólida, adequando o para o novo nor-
mal. A retomada da economia em “V” é muito 
mais um desejo do que um cenário crível neste 
estágio. Quando a farra monetária e fiscal e os 
subsídios acabarem nos próximos meses nos 
EUA e aqui no Brasil, sentiremos o PIB mais 
“descoberto” e a real noção das mudanças e 
desafios que atingem os negócios.

As operações de governo, até o momento, 
focaram muito no microempresário. As em-
presas de médio porte, em sua grande maioria, 
não vão conseguir sobreviver sem uma rodada 
de empréstimo, mínima que seja. Diversos se-
tores e empresários pegaram sua última roda-
da de empréstimos no último trimestre do ano 
passado, pré-Covid. As operações de Pronam-
pe ajudaram, e muito, o microempresário, mas 
foi isto. O Pronampe, em média, liberou R$ 
100 mil por empresa.

O PEAC/FGI, liberado recentemente, vem 
para quem tem colateral, e os bancos estão 
muito cautelosos em não abusar da garantia 
complementar do BNDES nesta modalidade, 
o que de certa forma é bastante saudável. Pro-
vavelmente este produto também será insufi-
ciente para a demanda atual assim como foi 
o Pronampe, cujos recursos foram tomados 
em 48 horas pelas microempresas através dos 
grandes bancos de varejo, deixando uma boa 
parte da população empresarial desassistida.

O governo tem que mirar no mercado da 
pequena e média empresa, ainda bastante de-
sassistido, se quiser que este setor sobreviva 
economicamente. E, quem sabe no futuro, 
tenhamos alguns novos casos de abertura de 
capital na bolsa, criando assim um ciclo mais 
virtuoso de negócios.

q  Marco França
Engenheiro, é CEO da Auddas.

Fake news e as implicações criminais

Na atual fase de crise do capitalismo, 
coexistem diversas contradições juntas 
em formas diferenciadas: a crise sanitá-
ria, a crise ambiental, a crise financeira, 
a energética, a social e a alimentar. A in-
terdependência entre essas formas de ma-
nifestação da crise. Se apresentam em um 
mesmo momento da conjuntura capitalis-
ta mundial e, portanto, dizem respeito a 
um mesmo momento histórico do capita-
lismo contemporâneo.

Deve ser ressaltado que dizem respeito 
à subordinação do capital – em todas as 
suas formas – a uma mesma lógica espe-
cífica, a lógica do capital fictício – aque-
le que ainda vai se constituir num futuro 
breve, mediante o assalariamento preca-
rizado da força de trabalho e a intensi-
ficação do ritmo de trabalho nas plantas 
empresariais, ao redor do planeta.

Comecemos pela fome que se abate so-
bre 300 milhões de seres humanos, ao redor 
do planeta. Não é por falta de disponibilida-
de de alimentos, mas pela incapacidade de 
ter acesso à renda suficiente para adquirir o 
mínimo necessário para sobrevivência.

Na questão sanitária, a mais nova pan-
demia traz grandes ensinamentos. O ca-
pitalismo forçou uma humanidade que 
era essencialmente agrícola a se tornar 

urbana. Hoje, mais da metade da popula-
ção do planeta vive em centros urbanos. 
Além disso, o desenvolvimento do ca-
pital também promoveu uma gigantesca 
concentração da riqueza, de tal modo que 
a pobreza da maioria e a riqueza de uma 
ínfima minoria não param de crescer.

Hoje somos 7,7 bilhões de humanos, 
57% habitando as cidades, com 1% de 
população possuindo 44% e 57% pos-
suindo menos de 2% da riqueza mundial. 
Uma enorme concentração de humanos, 
em áreas pequenas e com as piores con-
dições de saúde, de alimentação e de hi-
giene.

Ao mesmo tempo, o capital gerou uma 
malha de transporte e comunicações que 
fez com que um vírus desse a volta ao re-
dor do planeta (antes da pandemia deste 
ano, claro) em poucos dias. Simplesmen-

te, bilhões de humanos aglomerados em 
áreas pequenas nas piores condições de 
vida, com a biodiversidade originária do 
planeta sendo substituído pela homoge-
neidade genética que conhecemos e com 
meios de transporte que conectam cada 
localidade ao planeta como um todo – o 
que mais um vírus necessita para se con-
verter em uma epidemia?

A crise social se revela no enorme con-
tingente de desempregados e subempre-
gados em escala planetária, num verda-
deiro desperdício de forças produtivas. 
Surge no horizonte a hipótese de institui-
ção de uma Renda Básica de Cidadania. 
Uma espécie de colchão, uma espécie de 
compra de tempo, uma salvaguarda para 
evitar o pior.

No filme francês (genial) intitulado O 
capital, o banqueiro (personagem princi-
pal do filme), ao tomar posse como presi-
dente da instituição, diante dos credores 
sai com essa pérola: “Senhores, serei o 
Robin Hood moderno de vocês, pois fa-
rei questão de tirar renda dos mais pobres 
para dar aos ricos e poderosos.” Mais 
atual, impossível!

q  Ranulfo Vidigal
Economista.

Praticamente todo mundo já ouviu, ao 
menos uma vez, falar em fake news; ex-
pressão que vem da língua inglesa, que 
quer dizer notícia falsa. Mas fake news vai 
muito além de ser uma notícia falsa, é ela 
capaz de disseminar uma falsa e mentiro-
sa ideia, de criar conceitos errôneos, de 
desfalcar e lesar patrimonialmente uma ou 
mais pessoas, e, o mais grave, pode matar 
alguém.

Evidente que a notícia falsa não é nada 
novo, não se sabendo precisar quando e em 
que época adveio, porém as chamadas fake 
news ganharam força com o acesso sim-
ples e rápido da rede mundial de computa-
dores (internet) e também das redes sociais 
(WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, 
entre outros), uma vez que a divulgação e a 
propagação da notícia se dá em segundos, 
podendo alcançar milhões de pessoas, com 
apenas um click.

O falseador da verdade, que pratica o ato 
de forma dolosa, o faz com uma intenção 
precípua (obter vantagem ou prejudicar al-
guém) e obtém sucesso cada vez que uma 
pessoa compartilha a referida mentira e 
este repassa a outros e assim por diante, e 
este ato irresponsável, e por vezes crimino-
so, se torna difícil de ser controlado ante ao 
alcance da disseminação, fazendo vítimas 
de toda natureza.

Um grande problema que se extrai 
desta disseminação e propagação de fake 
news é o ato de compartilhar a informa-
ção sem verificar a origem e a veracidade, 
seja porque confia na fonte que enviou a 
mensagem (um amigo, um parente, um 
superior hierárquico, uma pessoa co-
nhecida) seja porque não leu o conteúdo 
completo (lê apenas uma parte ou então 
leu apenas o título) e repassa incluindo 
ainda mais informações inverídicas, ato 
que gera uma “avalanche de notícias er-
rôneas e falsas”, causando danos de natu-
reza civil e penal.

O agente que cria a fake news se vale 
não só da facilidade da propagação da in-
formação, mas também de situações de 
fragilidade, como a que se vive atualmente 
(pandemia de Covid-19), para obter vanta-
gem, se beneficiar de alguma forma, inclu-
sive financeiramente, prejudicar alguém, 
muitas vezes se valendo da covardia de es-
tar “oculto”, já que o ato ocorre por trás de 
um computador, de um celular, tablet, e não 
raras vezes conta com a ajuda de empresas 
ou pessoas especializadas que se utilizam 
de mecanismos de compartilhamento auto-

mático, afim de potencializar a divulgação 
daquela notícia falsa.

Há quem sustente que a criação de no-
tícias falsas não é crime, pois, segundo 
o princípio basilar do Direito Penal, o da 
anterioridade da lei, constante do artigo 1º 
Código Penal e do artigo 5º, XXXIX da 
Constituição Federal, “não há crime sem 
lei anterior que o defina, nem pena sem 
prévia cominação legal”, e como não há 
atualmente um crime específico, seja no 
Código Penal seja em leis extravagantes, 
ter-se-ia apenas um ilícito civil.

Entretanto, apesar de tramitar no Sena-
do Federal projeto de lei (PL 2630/2020, 
entre outros) para a criminalização de 
fake news, os atos incidentes da criação, 
disseminação, divulgação, propagação, 
de forma dolosa, de notícia falsa ou men-
tirosa, configuram crime, tanto àqueles 
constantes do Código Penal como de lei 
especial, como a lei eleitoral, por exem-
plo; assim, não é correto dizer que não há 
infração penal.

Pode ser enquadrado como crime o ato 
de noticiar falsamente uma mensagem, 
post, texto, que difame alguém, ofendendo 
a sua reputação, de acordo com o previsto 
no artigo 138 do Código Penal (crime de 
difamação). Também pode ser considera-
do crime o ato injuriar alguém, atingindo 
a honra desta pessoa (crime de injúria, arti-
go 140 do Código Penal), além é claro, de 
imputar ou atribuir alguém fato tido como 
criminoso (crime de calúnia, artigo 139 do 
Código Penal). Estes crimes contra a honra 
terão majorantes de pena quando a divulga-
ção se der por meio que facilite a divulga-
ção, é o caso da internet e rede sociais.

Também é passível de configurar crime 
de denunciação caluniosa (artigo 339 do 
Código Penal), quando o agente der causa 
à instauração de investigação policial, de 
processo judicial, administrativo, inquérito 
civil ou ação de improbidade administrati-
va contra alguém, imputando a esta pessoa 
crime que sabe ser inocente. Na mesma cir-
cunstância se configura quando for com fi-
nalidade eleitoral (artigo 326-A do Código 
Eleitoral). 

Não tem sido incomum encontrar nes-
tas divulgações de fake news os crimes de 
incitação ao crime (artigo 286 do Código 
Penal), apologia ao crime ou ao criminoso 
(artigo 287 do Código Penal), constituição 
de milícia privada (artigo 288-A do Código 
Penal), associação criminosa (artigo 288 
do Código Penal), falsa comunicação de 

crime ou contravenção (artigo 340 do Có-
digo Penal). 

Mas não é só, como dito acima, o agente 
disseminador da falsidade tirar proveito fi-
nanceiro, implementando fraudes das mais 
diversas formas (artigo 171 do Código Pe-
nal), furtos (artigo 155 do Código Penal), 
extorsão, por meio virtual (artigo 158 do 
Código Penal).

As fake news trazem insegurança, in-
tranquilidade, medo, pânico e em situações 
mais sérias e graves, pode a vítima sofrer 
constrangimento ilegal, ser linchada, mor-
ta ou ainda ser instigada a praticar suicí-
dio, por isso, atos como estes merecem ser 
combatidos com seriedade, com uma in-
vestigação aprofundada.

Vale salientar que a perícia criminal é 
meio efetivo de reunião de provas do co-
metimento dos crimes, devendo ser anali-
sado todos os vestígios da referida infração 
penal, pelo expert, isolando (quando pos-
sível nestes casos) e preservando o local 
de crime, os objetos de análise, mantendo 
a íntegra a cadeia de custódia de prova. 
Todos os atos realizados por meios ciber-
néticos deixam vestígios. É a aplicação da 
ciência para a solução de infrações penais 
pontuado por meio do laudo pericial, que 
obrigatoriamente deve ser minucioso e 
com respaldo de correta metodologia para 
encampar/embasar à dinâmica do fato tido 
como criminoso, podendo se chegar à auto-
ria e materialidade delituosa.

Como se verifica, a criação, divulgação, 
propagação, disseminação de notícias fal-
sas, distorcidas, inventadas, mentirosas 
podem destruir vidas, a honra, a imagem, 
inclusive de pessoas jurídicas, e não só co-
mete o crime aquele que o faz, mas também 
quem compartilha estas falsas notícias, de 
forma dolosa, bem como todo aquele que 
presta auxílio ao agente falseador.

Em momento de tamanha sensibilidade 
como a que se vive mundialmente, ante 
ao problema grave sanitário (pandemia), é 
obrigação de todo cidadão verificar a vera-
cidade da informação antes de compartilhar 
ou repassá-la, evitando-se crimes de menor 
ou maior potencial ofensivo. A conscienti-
zação é o melhor remédio para este mal!

q  Roselle A. Soglio
Advogada criminalista, professora de Direito 

Penal, sócia do escritório Soglio Advocacia 
e Consultoria Jurídica e vice-presidente da 
Academia Brasileira de Ciências Criminais 

(Abccrim).
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GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.526.602/0001-48 - NIRE Nº 3330027083-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 30/06/2020, às 11h, na Rua 
Engenheiro Álvaro Niemeyer nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. 2. Con-
vocação: Dispensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. 
3. Mesa: Israel Klabin (Presidente) e Mônica Maria Welsing (Secretária). 
4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da 
Sociedade Empresária. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Pa-
trimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, publicado em 20/04/2020, no DOERJ e no Jornal 
Monitor Mercantil. 6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 
7. Fatos Ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, 
sem reserva, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, considerada sanada 
a falta de anúncios e a inobservância dos prazos previstos no art. 133, da 
Lei 6.404/76, como facultado no seu parágrafo 4º; b) Não houve retenção 
para a conta destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora 
existente no patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% (vinte por cento) 
do Capital Social; c) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como 
a manutenção da atual quantidade de ações; d) Deliberada a distribuição 
de dividendos, no montante total de R$ 43.458.191,57 (quarenta e três mi-
lhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e cento e noventa e um reais e 
cinquenta e sete centavos), sendo R$ 37.725.316,47 (trinta e sete milhões e 
setecentos e vinte e cinco mil e trezentos e dezesseis reais e quarenta e sete 
centavos) referente a 100% do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31/12/2019 e de R$ 5.732.875,10 (cinco milhões e setecentos e trinta e dois 
mil e oitocentos e setenta e cinco reais e dez centavos) à conta de reserva 
de lucros a realizar; e) Os honorários mensais da Diretoria foram fixados em 
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), para cada um de seus Direto-
res. 8. Termo de Encerramento: Nada mais foi tratado, sendo encerrada a 
Assembleia. Esta ata foi achada conforme, e segue assinada conforme adiante 
indicado. 9. Acionistas Presentes e Assinaturas: Israel Klabin (acionista e 
usufrutuário com direito a voto e Presidente da Mesa), Espólio de Maurício 
Klabin, neste ato representado por seu Inventariante João Alfredo Dias 
Lins, Mônica Maria Welsing (Secretária da Mesa). Confere com o original. 
Israel Klabin - Presidente. Mônica Maria Welsing - Secretária. Arquivada 
na JUCERJA sob o nº 3903980 em 28/07/2020.

Renda básica e  
sobrevivência da banca

A banca tem procurado, nestes últimos 30 anos, re-
duzir a ameaça demográfica com guerras e pestes, princi-
palmente no continente mais populoso, a Ásia, e no mais 
desprotegido, a África. A afirmação forte é do adminis-
trador aposentado Pedro Augusto Pinho, arguto observa-
dor da geopolítica e feroz crítico do sistema financeiro 
internacional, a que chama simplesmente de “banca”.

“O projeto neoliberal é um plano da banca, para trans-
formar todos os ganhos em rendimentos financeiros, 
sejam: salários, alugueis, lucros da produção, impostos 
etc. E também promover a concentração de renda pelo 
uso especulativo deste dinheiro”, afirma. “Deste plano 
surgem duas nefastas consequências sociais: a redução 
dos empregos, porque o dinheiro não é investido na 
produção, mas em cassinos financeiros, e o continuado 
empobrecimento das pessoas, pela concentração das ren-
das.”

“A população mundial chega a 7,798 bilhões de pes-
soas. Aplicando a mesma percentagem do Brasil, 80% 
destas serão maiores de 14 anos, ou seja, 6 bilhões e 238 
milhões de pessoas devem procurar trabalho ou alguma 
fonte de renda. E, ainda com dados brasileiros, mais da 
metade, digamos 55% estarão sem qualquer receita para 
viver. É um exército de 3 bilhões ameaçando todo tipo de 
propriedade”, exclama Pinho.

As propostas de criação de renda mínima, como já 
ocorre na Europa e no Brasil (Bolsa Família), vão na di-
reção de não mudar a diretriz rentista. “A banca deve ter 
concluído que é menos onerosa e mais útil esta despesa 
do que aumentar guerras e pesquisas em vírus.”

“Portanto”, conclui o colaborador habitual do Moni-
tor Mercantil, “a adesão do Governo Bolsonaro ao Ren-
da Brasil não se trata de mudança de orientação, mas a 
continuidade da condução do país pelas finanças. O FMI 
nada mais é do que o coordenador e controlador das dir-
etrizes do sistema financeiro pelo mundo”.

As uvas estão verdes
A Cemig SIM, braço de energia solar da distribui-

dora e geradora Cemig, está oferecendo minigeração e 
microgeração para o cliente ter sua própria central gera-
dora a partir de fontes renováveis em suas dependências. 
“Esse sistema é ligado à rede da distribuidora respon-
sável para que seja feita a compensação, possibilitando 
uma redução de até 95% no custo.”

O discurso comercial vai na contramão da pressão 
que as distribuidoras fazem sobre a Agência de Ener-
gia Elétrica (Aneel), que quer limitar a compensação da 
produção a mais feita pelo consumidor. Como a coluna 
falou anteriormente, as grandes do setor estão entrando 
no mercado.

Só cresce
Os EUA têm, atualmente, 2,8 milhões de animais do-

mésticos com seguro-saúde, crescimento médio de prê-
mios de 22% ao ano nos últimos cinco anos.

Continência
Prefeitura de Araruama cogitou tornar a chamar Darcy 

Ribeiro a escola municipal cujo nome alterara para Sgt. 
PM Antônio Carlos Oliveira de Moura. Mas grandes 
pressões fizeram o espaço da escola ser dividido: uma 
municipal, homenageando o grande educador, e outra es-
tadual militar.

Rápidas
A Escola de Prerrogativas da OAB RJ realiza o webinar 

“Prerrogativas da Advocacia Criminal”, 6 e 7 de agosto, 
das 10h às 16h, com a presença de mais de 20 especialis-
tas. Entre os temas Lei Anticrime e Abuso de autoridade. 
O advogado Paulo Klein falará no último painel sobre a 
atuação da advocacia criminal e o cenário fake news, às 
16h. Inscrições bit.ly/webinar-prerroragivas-advocacia-
criminal  *** Aasp promove nesta sexta-feira, às 16h, o 
webinar “Nexo causal da responsabilidade civil na pan-
demia”. Inscrições: mla.bs/997d4ba7 *** A ex-presiden-
te do STF Ellen Gracie participará, nesta sexta-feira, às 
16h, do webinar Papo com o IAB sobre “Atualidades em 
mediação”, pelo perfil @iabnacional *** Dois eventos 
científicos que ocorrerão por meios virtuais em setembro 
têm inscrições nesta sexta-feira (31): o “Seminário da 
Associação Nacional de História-Seção Rio de Janeiro 
(ANPUH-RJ)”; e o “III Seminário Estado, Trabalho, 
Educação e Desenvolvimento: Para onde vai a Educa-
ção?”. Detalhes em encontro2020.rj.anpuh.org/site/capa 
e even3.com.br/seminariogpeted2020

Huawei vai pautar o novo ciclo  
de inovação no século XXI

O embaixador dos Esta-
dos Unidos no Brasil, Todd 
Chapman, declarou que o 
país poderá sofrer consequ-
ências, caso não elimine a 
empresa chinesa Huawei da 
licitação internacional para a 
exploração do serviço de te-
lefonia 5G, a ser implantado 
em 2021. 

Segundo o diplomata nor-
te-americano, “a presença da 
gigante de telecomunicações 
deve fazer com que empre-
sas baseadas na propriedade 
intelectual evitem investir no 
Brasil”.

Para Diego Pautasso, 
professor de Relações In-
ternacionais e estudioso do 
grupo BRICS, as afirmações 
de Chapman refletem a con-
tinuidade de “uma disputa 
tecnológica entre os Estados 
Unidos e a China, que ultra-
passa a dimensão comercial 
e tarifária”. O cientista disse 
à Sputnik Brasil que Pequim 
vai tomando a dianteira nes-
sa corrida.

“Huawei domina um 
quarto do mercado mun-
dial de infraestrutura 5G, 
um padrão tecnológico que, 
certamente, vai pautar o 
novo ciclo de inovação no 
século XXI. E as outras 
duas empresas que dis-
putam com a Huawei são 
a (finlandesa)  Nokia e a 
[sueca] Ericsson. Portanto 
os americanos estão de fora 
de um dos núcleos tecnoló-
gicos que tende a emergir 
com muita força nas pró-
ximas décadas”, explicou 
Diego Pautasso.

As declarações de Chap-
man acontecem em meio a 
um novo momento de for-
tes tensões entre os Estados 
Unidos e a China, que cul-
minou em fechamento de 
consulados dos dois países. 
Washington determinou a 
suspensão das atividades do 
Consulado-Geral chinês em 
Houston. Pequim, por sua 
vez, encerrou o funciona-
mento do Consulado-Geral 
norte-americano em Cheng-
du. Os governos dos dois 
países se acusam mutuamen-
te de utilizar os consulados 
como sedes de espionagem e 
de furto de propriedade inte-
lectual.

Segundo Diego Pautas-
so, os norte-americanos têm 
pressionado todos os países 
aliados para que não cedam 
espaço e mercado à infra-
estrutura de 5G da Huawei. 
As táticas de Washington já 
deram frutos na Inglaterra, 
Austrália e Japão, onde a 
empresa chinesa foi excluída 
do mercado.

No Brasil, segundo o es-
pecialista, o adiamento da 
licitação para 2021 também 
pode ter tido “um dedo” dos 
Estados Unidos. No entanto, 
acrescentou Pautasso, essa 
não parece ser uma estraté-
gia sustentável e a longo pra-
zo para os EUA enfrentarem 
a competição tecnológica 
com os chineses.

“Os Estados Unidos não 
estão em condição de impor 
tantas represálias ou, pelo 
menos, isso pode ter um 
custo. Atualmente a China 

representa 34% do destino 
das exportações brasilei-
ras, enquanto os Estados 
Unidos são um pouco mais 
de 8%. Sendo que a China 
representou no ano passado 
80% do nosso superávit, e 
com os Estados Unidos o 
Brasil tem apresentado dé-
ficit. Então os Estados Uni-
dos ficam em uma posição 
um pouco delicada. Ade-
mais, todas as promessas 
americanas até então não 
foram cumpridas, do pon-
to de vista do alinhamento 
do governo Bolsonaro com 

o governo Trump, de modo 
que a margem de manobra 
dos Estados Unidos vai fi-
cando estreita”, destacou o 
professor.

Para Diego Pautasso, Wa-
shington estaria sem meios 
financeiros e sem condições 
de mercado para abrir as por-
tas para os produtos brasilei-
ros, de modo a oferecer uma 
contrapartida ao alinhamen-
to diplomático de Brasília. 
A própria guerra comercial 
com a China seria o reflexo 
da crise econômica norte-
americana.

Hong Kong sem interferência da UE
“A União Europeia deve 

respeitar a posição e as ações 
da China em salvaguardar a 
segurança nacional e parar 
de interferir nos assuntos 
de Hong Kong e nos assun-
tos internos da China.” A 
declaração foi do porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores Wang Wenbin, ao 
comentar uma reportagem 
sobre a UE ter anunciado 
uma série de medidas nesta 
terça-feira contra a legisla-
ção de segurança nacional 
em Hong Kong da China, 
incluindo restrições à expor-
tação de tecnologias e equi-
pamentos importantes para 
Hong Kong.

O porta-voz ressaltou que 
Hong Kong é uma região 
administrativa especial da 
China, e que os assuntos de 
Hong Kong são puramente 
assuntos internos da China, 
nos quais nenhum país ou 

organização estrangeira tem 
o direito de interferir.

As medidas relevantes 
adotadas pela UE violaram 
o princípio básico das rela-
ções internacionais de não 
interferência nos assuntos 
internos de outros países. A 
China se opõe firmemente a 
isso e apresentou uma quei-
xa oficial à UE, segundo ele.

Wang destacou que a for-
mulação e implementação da 
lei sobre a salvaguarda da se-
gurança nacional na Região 
Administrativa Especial de 
Hong Kong foi criada para 
compensar as brechas legais 
de longo prazo em salva-
guardar a segurança nacional 
em Hong Kong. Seu objetivo 
é melhorar o Estado de direi-
to em Hong Kong, garantir a 
implementação constante e 
sustentável de “um país, dois 
sistemas” no caminho do Es-
tado de direito.

Senado: mais 
crédito às empresas

O Senado aprovou nes-
ta quarta-feira a Medida 
Provisória (MP) 975/2020, 
que cria o Programa Emer-
gencial de Acesso a Crédito 
(Peac), voltado às pequenas 
e médias empresas. O obje-
tivo da proposta é facilitar o 
acesso a crédito e ajudar es-
sas empresas a se manterem 
abertas diante dos impactos 
econômicos decorrentes da 

pandemia de covid-19. O 
projeto segue para sanção 
presidencial.

O texto foi aprovado na 
Câmara no início de julho. 
Os deputados fizeram alte-
rações na MP e, por isso, a 
matéria seguiu para o Sena-
do como um projeto de lei 
de conversão (PLV). Editada 
pelo governo federal em ju-
nho, a medida destina cré-
dito a empresas que tenham 
tido, em 2019, receita bruta 
superior a R$ 360 mil e in-

ferior ou igual a R$ 300 mi-
lhões.

A boiada  
continua passando

O presidente Jair Bolsona-
ro editou a Medida Provisó-
ria (MP) 993, que prorroga 
27 contratos do Instituto Na-
cional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra) por três 
anos, até 28 de julho de 2023. 
Segundo o governo federal, 
a prorrogação dos contratos 

será importante para reduzir 
a quantidade de regulariza-
ções fundiárias pendentes na 
região da Amazônia Legal.

Os 27 contratos foram fir-
mados desde julho de 2014. 
Segundo o governo federal, a 
prorrogação dos contratos terá 
um impacto financeiro de R$ 
6,7 milhões até 2023. Ques-
tionado pela reportagem a 
respeito do teor dos contratos, 
o Incra não se manifestou. A 
MP foi publicada nesta quar-
ta-feira no Diário Oficial.

Restrições à entrada de estrangeiros é prorrogada 
Portaria conjunta assi-

nada pela Casa Civil e os 
ministérios da Saúde, Infra-
estrutura, Justiça e Seguran-
ça Pública prorroga, por 30 
dias, as restrições à entrada 
de estrangeiros no Brasil, 
de qualquer nacionalidade, 
“por rodovias, por outros 
meios terrestres ou por trans-
porte aquaviário.”  A norma 
publicada em edição extra 

do Diário Oficial da União 
atende a recomendação da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus.

As restrições não se apli-
cam, no entanto, a brasileiro, 
nato ou naturalizado, regres-
so de viagem, imigrante com 
residência de caráter defini-
tivo, por prazo determinado 

ou indeterminado, profissio-
nal estrangeiro em missão a 
serviço de organismo inter-
nacional,  e estrangeiro que 
seja “cônjuge, companheiro, 
filho, pai ou curador de bra-
sileiro”, ou  “cujo ingresso 
seja autorizado especifica-
mente pelo governo brasi-
leiro em vista do interesse 
público ou por questões 
humanitárias” ou seja ainda 

“portador de Registro Na-
cional Migratório”.

As exceções quanto à 
imigrante com residência 
ou estrangeiro cônjuge, 
companheiro, filho, pai ou 
curador de brasileiro e por-
tador de Registro Nacional 
Migratório “não se aplicam 
a estrangeiros provenientes 
da República Bolivariana da 
Venezuela.”
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Complexo industrial  
em Nilópolis

Um complexo industrial será apregoado pelo leiloeiro 
Leandro Brame, filho de leiloeiros, Teresa Brame e do 
falecido Paulo Brame, que nasceu na época do Palacete 
Rosa, no Leblon – onde aconteciam os leilões organizados 
pelo grande conhecedor de antiguidades Evilásio Lopes, que 
também fazia suas artes – era pintor. O Palacete já não existe, 
foi demolido para dar lugar a mais um prédio. Continuando 
dentro da genética familiar, hoje continua a equipe Brame – 
mãe e filho, com escritório no Centro do Rio, na Travessa do 
Paço, 23, salas 1211 e 1212.

Leandro vai vender o empreendimento que é formado 
por dois prédios no Centro de Nilópolis. Um é o 307 da 
Estrada dos Expedicionários, próprio para depósito, frete, 
construção própria, feito de tijolos, coberta de telha e o 
terreno correspondente, lotes 41, 43 e 45 da mesma estrada, 
lado lateral, medindo, cada lote 12,50m de frente e fundos, 
por 50,00m de extensão da frente aos fundos de ambos os 
lados, com área total de 1.875m².

O outro prédio é o 1.311 da Rua Moraes Cardoso, feito 
de pedras, cal, tijolos, coberto de telhas francesas, e terreno 
considerável – lote 33 da mesma rua, lado ímpar, medindo 
12,50m de frente e fundos, por 50,00m de extensão da 
frente aos fundos de ambos os lados, com uma área de 
625m². Conforme laudo, os dois imóveis formam um só 
empreendimento que se destina ao manuseio de refrigeradores 
e industrialização de material alimentar (carne).

Tem vários componentes, como as seguintes instalações: 
câmara de estocagem de suínos, câmara de estocagem de 
produtos bovinos e suínos; compartimentos para manuseio 
e congelamento de embutidos de suínos e bovinos, câmara 
de estocagem de produtos em temperatura controlada, 
antecâmaras, sala de higienização, armazéns, elevadores 
diversos, casa de máquinas, compartimentos de estocagem, 
salas de desosso, sala de estar , sala de pesagem, vestiários 
e banheiros de funcionários, escritórios, sala de serviço de 
inspeção sanitária, casa de força e energia elétrica, sala de 
descarga/expedição, plataformas, pátio cimentado e guaritas.

Foi atribuído ao conjunto o valor de R$ 6,750 milhões, 
para preço base. Existem dívidas a serem pagas, que 
podem ser esclarecidas no edital que está online no website 
brameleiloes.com.br, além de outros detalhes legais.

Imóveis em mãos luso-brasileiras
Antônio Tavares da Rocha é leiloeiro público, e sua história 

profissional começa quando concluiu o curso de Técnico de 
Eletrônica e graduou-se em Engenharia Eletrônica pela USU 
em 1979. É português de nascimento e carioca de criação 
desde os 2 anos de idade; Antônio foi um dos primeiros a 
obter a Igualdade de Direitos firmada entre Portugal e Brasil 
no chamado Tratado da Amizade, em 1972.

Atuou, inicialmente, na área de sua formação – 
posteriormente, como empresário, adquiriu vasta experiência 
em outros setores do comércio e também da construção civil. 
O espírito empreendedor fez com que comprasse em leilões 
judiciais e extrajudiciais por mais de 20 anos, levando-o à 
carreira jurídica. Formou-se em Direito no ano 2000, quando 
passou a advogar na área imobiliária e de sucessões. É perito 
de Avaliações Judiciais pelo IEL – Instituto de Engenharia 
Legal, com outros cursos de especialização e congressos 
nacionais e no exterior.

Segunda-feira (3) às 14h, Antônio Tavares apregoará o 
apartamento 802 do bloco II da Avenida Ministro Edgard 
Romero, 715, em Madureira (RJ), com área de 44 m² 
construído em 1986, que foi avaliado R$ 176.653,71 como 
base para os lances, conforme edital que está online no website 
antoniotavares.lel.br. Está marcada para a segunda-feira 
seguinte a segunda apregoação, se não houver comprador, 
no Átrio do Fórum Regional da Região da Leopoldina, Rua 
Filomena Nunes, 1071, Olaria (RJ). A equipe do leiloeiro 
está em seu escritório na Avenida Nilo Peçanha, 26, grupo 
1205, Centro (RJ), para maiores esclarecimentos.

Arte e antiguidades em Laranjeiras
Parte da coleção de Dona Severina 

Farias e de outras famílias tradicionais 
cariocas, que viveram cercadas de 
móveis e peças de estilo, estão em 
pregão da leiloeira Cristina Goston 
que destaca pinturas de vários artistas, 
como Jorge Guinle, Jenner Augusto, 
Farnese de Andrade, Oswaldo 
Teixeira, Sylvio Pinto, Sergio Telles, 
Goeldi, Romanelli, Quaglia, Carybé, 
entre outros – além dos móveis, 
aparelhos de jantar, tapetes orientais, 
arte sacra, lustres, cristais Baccarat, 
faqueiros, esculturas de bronze, joias, 
comendas, prataria, arte moderna e 
contemporânea, arte popular etc.

Cristina lembra que, por questão 
de segurança, joias e prataria não 
se encontram na galeria. O leilão 
continua online nesta quinta e 
sexta-feira (30 e 31) a partir das 
15h. O catálogo tem todas as 
informações sobre os lotesestá no site 
cristinagoston.com.br, e o escritório 
da Rua Pinheiro Machado, 25 loja B 
e C, Laranjeiras (RJ) pode fornecer 
outros detalhes.

Complexo industrial no pregão de Leandro Brame

Escultura em placa 
de osso com Cristina 

Goston

Covid-19: Favelas convivem  
com exclusão e vulnerabilidade

Em 13 favelas do Rio, 
moradores convivem com 
cenário de vulnerabilidade, 
que inclui acesso precário à 
alimentação e infraestrutura 
básica, além da dificuldade 
extrema de viver com até um 
salário mínimo ou mesmo 
sem nenhuma renda. Para os 
jovens, além da violação dos 
direitos civis, os principais 
desafios são a falta de aces-
so à educação de qualidade e 
às tecnologias, dificultando 
ainda mais a chance de obter 
um bom resultado no Enem, 
por exemplo.

O levantamento foi feito 
a partir de pesquisa inédita, 
realizada com cerca de 2 mil 
moradores do Complexo do 
Alemão. A metodologia do 
estudo, o Incid – Sistema 
de Indicadores de Cidada-
nia, foi aplicado de forma 
participativa e contou com 
a colaboração de 13 jovens 
da comunidade, integrantes 
do projeto “Juventudes em 
Movimento” coordenado 
pelo Ibase em parceria com 
a instituição local Raízes em 
Movimento. Realizada du-
rante todo o ano de 2019 e o 
primeiro trimestre de 2020, a 
pesquisa utiliza informações 
de bancos de dados públicos, 
como o Censo Demográfico 
do IBGE, Censo Escolar, 
Datasus, Instituto de Segu-
rança Pública (ISP/RJ) e 
outras estatísticas oficiais do 
município do Rio de Janeiro. 
Organizações comunitárias 
do território pesquisado tam-
bém estiveram envolvidas 
no processo de discussão e 
qualificação dos dados.

Para Rita Corrêa Brandão, 

diretora do Ibase e coordena-
dora da pesquisa, os dados 
revelados pelo estudo são a 
comprovação de que os mo-
radores da região vivem um 
processo histórico de exclu-
são. “Não há a efetividade 
de direitos básicos. A popu-
lação percebe criticamente 
as violações de direitos hu-
manos. A fome, a precarie-
dade dos serviços de saúde, 
do fornecimento de água, 
do esgotamento sanitário e 
das relações precarizadas de 
trabalho afetam diretamente 
a população determinando 
suas condições de vida. Esse 
é um processo longo de vul-
nerabilização das favelas e 
suas populações no processo 
de urbanização das grandes 
cidades do país” – explica 
Rita.

Uma das mais relevantes 
comprovações do estudo 
aponta que para 83% dos 
moradores ainda existem 
pessoas que passam fome 
na região. Ou seja, a falta 
de alimentos para sobrevi-
vência é vista de perto por 
quem vive por lá. “Para o 
Ibase, que sempre trabalhou 
com a questão da fome e da 
insegurança alimentar, esse 
dado revela que o direito à 
alimentação ressurge como a 
grande violação sofrida nas 
comunidades” – pontua Rita.

A diretora do Ibase enfa-
tiza mais um aspecto bas-
tante revelador do trabalho: 
“É importante lembrar que 
no Complexo do Alemão o 
percentual de pessoas negras 
é 27% maior do que o per-
centual registrado na cidade 
do Rio de Janeiro como um 

todo. No Alemão, 74% da 
população é negra. Esse dado 
explicita a concentração da 
população negra da cidade 
em territórios de favelas, o 
que permite inferir também 
que a maioria da população 
vulnerável neste momento 
de pandemia é a população 
negra. Além disso, as mu-
lheres representam 51% da 
comunidade, enquanto os jo-
vens chegam a 32% do total, 
o que aumenta de forma ex-
pressiva o impacto sobre po-
pulações que historicamente 
enfrentam desigualdades es-
truturais para acesso à renda 
e ao trabalho”, avalia Rita.

Vida digna 

Para 71% dos moradores, 
os serviços de saúde, educa-
ção, limpeza de ruas e abas-
tecimento de água não aten-
dem às necessidades locais. 
“No contexto em que atra-
vessamos, que já vinha de 
um grave aumento das desi-
gualdades, a pandemia com-
prova que a falta de condi-
ções básicas de vida impacta 
diretamente nas condições 
necessárias para a prevenção 
do contágio e tratamento da 
doença como a higiene e a 
estrutura para isolamento so-
cial e acesso ao direito à saú-
de fundamentais num mo-
mento como o que vivemos 
agora” – complementa Rita.

Para Rita, os dados ofi-
ciais disponibilizados pelo 
IBGE revelam que ao menos 
sete favelas do Complexo do 
Alemão apresentam domi-
cílios que não tem acesso à 
rede geral de abastecimento 

de água, esgotamento sanitá-
rio e coleta de lixo. “Os in-
dicadores foram discutidos 
com organizações locais, 
como as associações de mo-
radores. Os dados oficiais 
mostraram-se distantes da 
realidade cotidiana nas fa-
velas, sobretudo os dados 
relativos ao saneamento bá-
sico. Para eles, a realidade é 
ainda pior. A percepção que 
têm é que os dados oficiais 
produzidos sobre as favelas 
são subnotificados”.

Após receber investimen-
tos governamentais, como o 
teleférico, que teve recursos 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) e 
atraiu turistas para a favela, 
injetando dinheiro no co-
mércio e nos serviços locais, 
hoje a região vive em esta-
do de abandono. A pesquisa 
revela que 63% das pessoas 
que moram no Complexo do 
Alemão vivem com renda 
máxima de até um salário. 
Destas, 24% não contam 
com nenhuma renda. Para 
Rita, os números mostram 
outra consequência deso-
ladora: o peso de garantir 
a renda das famílias locais 
recai de forma intensa so-
bre os mais velhos e os mais 
jovens, prejudicando tanto 
uma velhice mais amena, 
quanto uma juventude com 
mais tempo para os estudos 
e o lazer. Quando examina-
mos a taxa de trabalhadores 
ativos por faixa etária obser-
vamos que: 39% dos idosos 
de 60 anos ou mais ainda 
trabalham e 21% dos jovens 
entre 15 e 17 anos já traba-
lham.

Pandemia trouxe novos 
competidores para o e-commerce

O comércio reabriu na 
maioria das capitais brasilei-
ras, mas algumas mudanças 
de comportamento provoca-
das pela pandemia da Con-
vid-19 vieram para ficar. 
Dentre elas está o cresci-
mento do uso de tecnologia 
para o consumo, para além 
do comércio eletrônico, que 
buscou soluções para atingir 
os públicos-alvo e garantir a 
satisfação do consumidor. 

“Nestes poucos meses 
de quarentena, houve um 
acirramento da disputa pelo 
consumidor on-line com o 
ingresso de novos players 
que antes operavam somente 
em lojas físicas. Ao mesmo 
tempo em que ocorreu uma 
readequação das verbas de 
marketing para o digital, 
muitos empresários ainda 
estão aprendendo como lidar 
com essa nova realidade”, 
afirma Thiago Cavalcante, 
sócio da Adaction, veículo 
de comunicação especia-
lizado em ações de mídia 
digital e da Inflr, startup es-
pecializada em ações com 
influenciadores digitais que 
consegue atingir 100% dos 
seguidores, multissegmen-
tar e direcionar as entregas 
dentro da audiência de cada 
influenciador.

Em meio ao processo de 
transformação digital em 
curso atualmente, podemos 
ver o movimento de com-
panhias inteiras se reorga-
nizando para preservar sua 
relevância no mercado. Em-
presas de variados portes e 
setores de atuação, todas es-
tão atentas ao assunto”, afir-
ma Eduardo Peixoto, CEO 
do CESAR, um dos maio-
res centros de inovação tec-
nológica do país. “Para ser 
transformação de verdade, 
a inovação precisa produzir 
uma alteração na estrutura 

da organização. Isso impli-
ca em mudar a forma como 
ela se relaciona com seus 
clientes e com seus colabo-
radores, com seus parceiros 
de negócios”, pondera o es-
pecialista. 

Confira cinco tendências 
usadas para alavancar as 
vendas online neste novo ce-
nário:

AI para conhecer o con-
sumidor - Conhecer o perfil 
do consumidor é o primeiro 
passo para o sucesso online. 
Os dados disponíveis sobre 
como as pessoas navegam 
no site já podem trazer al-
guns insights, o que só se 
tornou possível através do 
aperfeiçoamento dos robôs. 
Os algoritmos são capazes 
de analisar como ocorrem 
as navegações dentro da 
página para entender como 
os usuários se comportam 
e que caminhos buscam fa-
zendo a comparação deste 
momento de crise em rela-
ção aos períodos anteriores 
sem a crise. “Cerca de 5 mil 
variáveis, que vão da forma 
como a pessoa manuseia o 
mouse à velocidade da di-
gitação, são analisadas para 
que se encontre padrões de 
comportamentos”, diz o di-
retor da Neurotech, Rodri-
go Cunha. 

Shoppings virtuais - Os 
marketplaces entraram nas 
preferências dos brasileiros. 
De acordo com pesquisa da 
PwC e UPS, realizada em 
2020, no Brasil, 95% dos 
consumidores que realizam 
suas compras dentro do am-
biente virtual fazem isso por 
meio de um marketplace e 
44% deles afirmaram que 
farão mais aquisições nessas 
plataformas dentro de um 
ano. “Nestes últimos meses 
marcados pelo isolamento 
social, houve o aumento da 

procura de fornecedores por 
ofertar seus produtos em 
marketplaces por conta do 
relativo baixo custo e alta 
efetividade. Construir uma 
estrutura nova e consolidá-
-la é algo oneroso, não só a 
parte de desenvolvimento, 
operação e logística, como 
também os investimentos 
em aquisições de usuários”, 
explica Marcelo Nicolau, 
sócio da Play Studio, consul-
toria de Inovação e venture 
building.

Robô do crédito - Os pri-
meiros dias do isolamento 
social para combater a pan-
demia do Covid-19 pratica-
mente zeraram a concessão 
de crédito de muitas varejis-
tas. O distanciamento social 
demonstrou a necessidade 
de reinvenção do atendimen-
to. Sem poderem ir às lojas 
para fazer suas compras ou 
quitar seus carnês, os clien-
tes também ficaram sem ter 
como solicitar crédito. Para 
fazer com que a demanda e 
a oferta pudessem voltar a se 
encontrar, empresas do setor 
varejista recorreram à inteli-
gência artificial. A Neurote-
ch plugou o seu sistema de 
análise de crédito a bots de 
WhatsApp que coletam in-
formações necessárias, em 
uma simples conversa pelo 
aplicativo, para que o consu-
midor possa obter seu cartão 
da loja. Os robôs entrevistam 
o cliente, solicitam os docu-
mentos necessários, fazem a 
captura dos dados e os sub-
mete ao sistema de análise. 
Todo o processo, do pedido 
inicial à aprovação do valor 
do crédito, dura poucos mi-
nutos.

Influenciadores Digitais - 
Por meio de diversas campa-
nhas de marketing realizadas 
nos primeiros meses deste 
ano, os chamados influen-

ciadores digitais consegui-
ram comprovar o potencial 
de convencimento deste tipo 
de estratégia e passaram a 
atrair ainda mais a atenção. 
No Brasil, a startup Inflr de-
senvolveu a primeira plata-
forma que conecta anuncian-
tes a influenciadores dentro 
de um marketplace. Nela, os 
anunciantes promovem seus 
produtos e serviços utilizan-
do a influência dos ‘famo-
sos’ junto a seus seguidores 
nas redes sociais. As marcas 
podem se comunicarem com 
até 100% dos seguidores de 
cada influenciador, fazer 
campanhas de remarketing 
e inclusive multisegmentar 
essa entrega por idade, sexo, 
geolocalização, comporta-
mento de compra etc.

Marketing de performan-
ce - Na disputa de mercado 
uma nova ferramenta tem ga-
nhado destaque: a mídia pro-
gramática por performance. 
São plataformas digitais que 
lançam mão de Inteligência 
Artificial para revolucionar 
o relacionamento com usu-
ários. O desafio das institui-
ções é interpretar milhões 
de dados coletados todos os 
dias, transformá-los em pro-
dutos e serviços relevantes 
e oferecer a solução na hora 
certa. Na mídia programáti-
ca, a compra de anúncios é 
realizada via software, em 
uma espécie de leilão em 
tempo real, sem contato com 
os departamentos comerciais 
dos sites. Os dados gerados 
permitem anúncios muito 
segmentados, olhando perfil 
do usuário e o seu momen-
to na jornada de compra. “É 
preciso oferecer um leque de 
opções tão variadas quanto 
são as preferências de cada 
um. É isso o que as platafor-
mas digitais proporcionam”, 
diz Cavalcante.
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CNPJ: 27.959.158/0001-40

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em Reais - R$)

Capital social Capital a integralizar Reserva de capital
Adiant. p/aumento 

de capital
Prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 01/01/2018 1.000,00 (1.000,00) – – (40.015,36) (40.015,36)
Prejuízo do exercício – – – – (4.362.929,70) (4.362.929,70)
Aumento de capital 7.172.500,00 (41.270,04) – – – 7.131.229,96
Saldos em 31/12/2018 7.173.500,00 (42.270,04) – – (4.402.945,06) 2.728.284,90
Aumento de capital 817.453,29 – – – – 817.453,29
Adiantamento para aumento de capital – – – 1.094.151,95 – 1.094.151,95
  Reserva de capital – – 98.606.359,00 – – 98.606.359,00
Prejuízo do exercício – – – – (6.376.035,82) (6.376.035,82)
Saldos em 31/12/2019 7.990.953,29 (42.270,04) 98.606.359,00 1.094.151,95 (10.778.980,88) 96.870.213,32

Balanço Patrimonial dos Exercícios em 31/12 (Valores expressos em Reais - R$)
Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 132.671,24 2.836.225,87
Debêntures 8.a 32.296.666,68 –
Adiantamentos e despesas antecipadas 2.437,67 –
Tributos a recuperar 24.053,99 28.747,78

32.455.829,58 2.864.973,65
Não Circulante
Debêntures 8.a 64.593.333,32 –
Imobilizado 5 22.652,65 21.337,52

64.615.985,97 21.337,52
Total do Ativo 97.071.815,55 2.886.311,17 Demonstração do Resultado dos Exercícios em 31/12

 (Valores expressos em Reais - R$) Nota 2019 2018
Despesas operacionais
  Despesas gerais, administrativas e outras
    despesas e receitas operacionais 10 (6.357.927,11) (4.346.040,19)
Prejuízo operacional (6.357.927,11) (4.346.040,19)
  Despesas financeiras (54.108,16) (146.079,87)
  Receitas financeiras 35.999,45 129.190,36
  Resultado financeiro líquido 11 (18.108,71) (16.889,51)
Prejuízo do exercício (6.376.035,82) (4.362.929,70)

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Proventos e encargos a pagar 6 36.100,01 20.208,41
Outras contas a pagar 7.552,50 120,00
Tributos a recolher 7 87.949,72 67.697,86

131.602,23 88.026,27
Não Circulante
Empréstimos - parte relacionada 8.b 70.000,00 70.000,00

70.000,00 70.000,00
Patrimônio Líquido
Capital social 9 7.990.953,29 7.173.500,00
Capital a integralizar (42.270,04) (42.270,04)
Reserva de capital 9.1 98.606.359,00 –
Prejuízos acumulados (10.778.980,88) (4.402.945,06)
Adiantamento para futuro aumento de capital 9.2 1.094.151,95 –

96.870.213,32 2.728.284,90
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 97.071.815,55 2.886.311,17

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios em 31 de Dezembro
(Valores expressos em Reais) 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (6.376.035,82) (4.362.929,70)
Ajustes de despesas e receitas que não envolvem
  recursos do caixa:
. Depreciação 5.352,36 662,43
. Juros Selic (865,38) (350,32)

(6.371.548,84) (4.362.617,59)
Variações no capital circulante
. Tributos a recuperar 5.559,17 (28.397,46)
. Adiantamento e despesas antecipadas (2.437,67) –
. Proventos e encargos a pagar 15.891,60 20.208,41
. Outras contas a pagar 7.432,50 120,00
. Tributos a recolher 20.251,86 67.697,86

46.697,46 59.628,81
Caixa líquido consumido pelas atividades
  operacionais (6.324.851,38) (4.302.988,78)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
. Aquisição de imobilizado (6.667,49) (21.999,95)
. Debêntures (96.890.000,00) –
Caixa líquido consumido nas atividades de
  investimento (96.896.667,49) (21.999,95)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
. Recursos provenientes da emissão de cotas de
  capital 99.423.812,29 7.131.229,96
. Adiantamento para futuro aumento de capital 1.094.151,95 –
. Recursos provenientes de empréstimos – 29.984,64
Caixa líquido gerado nas atividades de
  financiamento 100.517.964,24 7.161.214,60
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (2.703.554,63) 2.836.225,87
Variação do caixa e equivalentes de caixa   
. No início do exercício 2.836.225,87 –
. No final do exercício 132.671,24 2.836.225,87
   (2.703.554,63) 2.836.225,87

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios em 31 de 
Dezembro de 2019 e de 2018. 1. Contexto operacional: A DBO Energia S.A., 
(“Cia.”) é uma Cia. por ações, sediada no Estado do Rio de Janeiro constituída em 
13/06/2017. A Cia. tem por objeto social o desenvolvimento e/ou execução, por seus 
próprios meios ou por terceiros, de projetos com foco na exploração, desenvolvi-
mento e produção relacionados ao setor de petróleo e gás; e a participação em 
outras sociedades civis ou comerciais, como sócia-quotista ou acionista, podendo 
representar sociedades nacionais ou estrangeiras. 2. Resumo das principais po-
líticas contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As principais políticas con-
tábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apre-
sentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de elaboração: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com a NBCTG1000-Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas, aprovada 
pela Resolução CFC 1.255/10. Sua preparação requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração 
da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis. A emissão destas de-
monstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 10/05/2020. 2.3. Conver-
são de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os 
itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a 
moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda funcio-
nal). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional e de apresentação da Cia.. b) Operações e saldos: As operações com 
moedas estrangeiras são convertidas em moeda funcional com base nas taxas 
de câmbio vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão dos ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira pelas taxas de câmbio no final do 
exercício são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas 
cambiais são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despe-
sa financeira. 2.4. Classificação circulante e não circulante: Os ativos e passivos 
no balanço patrimonial são classificados como circulante quando mantidos prin-
cipalmente para negociação e quando se espera realizá-los dentro de 12 meses 
após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos são classificados como 
não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e 
passivo não circulante. 2.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem depósito bancário, outros investimentos de curto prazo de alta liqui-
dez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mu-
dança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6. Instrumentos financeiros: a) 
Concentração de risco de crédito: Os instrumentos financeiros que potencialmente 
sujeitam a Cia. a concentrações de risco de crédito consistem primariamente em 
caixa e equivalentes de caixa e contas a receber. A Cia. mantém contas-correntes 
bancárias com instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo 
com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. b) Valor contábil 
e valor justo dos instrumentos financeiros: Os valores contábeis dos instrumentos 
financeiros da Cia. em 31/12/2019 e de 2018 representam o custo amortizado, e 
os valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado. A Cia. não opera 
com instrumentos financeiros derivativos nem com instrumentos de riscos seme-
lhantes. Os ativos e passivos financeiros da Cia. são caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber, empréstimos e fornecedores. 2.7. Imobilizado: O imobilizado está 
demonstrado ao valor de custo, deduzido de depreciação e perdas por redução ao 
valor recuperável acumuladas. A depreciação é reconhecida com base na vida útil 
estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o 
seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do 
balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabi-
lizado prospectivamente. A depreciação de outros ativos é calculada com base no 
método linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, 
que é estimada como segue:  Equipamentos de informática - 5 anos; 2.8. Emprés-
timos: Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e 
subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. 2.9. Fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva, quando aplicável. 2.10. Provisões: São reconhecidas quando: 
a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 2.11. Tributação: Tributos 
correntes: A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada 
no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na de-
monstração do resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutí-
veis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calcu-
lada nas alíquotas vigentes no fim do exercício. A Cia. é tributada pelo Lucro Real, 
não apresentando, em 31/12/2019 e 2018, lucro tributável para cálculo do imposto 
de renda e contribuição social correntes. 2.12. Continuidade: As demonstrações 

financeiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efe-
tua uma avaliação da capacidade da Cia. de dar continuidade às suas atividades 
durante a elaboração das demonstrações contábeis. A Cia. está adimplente em 
relação às cláusulas de dívidas na data da emissão dessas demonstrações contá-
beis e a Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre a capaci-
dade da Cia. de dar continuidade as suas atividades nos próximos 12 meses. 2.13. 
Demonstrações dos resultados abrangentes: As demonstrações de resultados 
abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não existem valores a serem 
demonstrados sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é igual ao re-
sultado abrangente total. 3. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração 
dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. 4. Caixa e equivalentes 
de caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

2019 2018
 Bancos 132.671,24 53.148,02
 Aplicações Financeiras – 2.783.077,85
Total 132.671,24 2.836.225,87
5. Imobilizado: A composição do imobilizado é demonstrada abaixo:

Descrição
Saldos em 
01/01/2019 Adição Baixa

Depre-
ciação

Saldos em 
31/12/2019

Equipamentos de Informática 19.633,33 8.371,68 –   (5.352,36) 22.652,65
Adiant. p/ aquisição de imobilizado 1.704,19 (1.704,19) –   –   –   
Total 21.337,52 6.667,49 – (5.352,36) 22.652,65
Custo 21.999,95 28.005,01
Deprec. acum. (662,43) (5.352,36)
Imobilizado líquido 21.337,52 22.652,65
6. Proventos e encargos a pagar: A composição dos proventos e encargos a 
pagar é demonstrada abaixo:

2019 2018
 Férias a pagar 36.100,01 20.208,41
Total 36.100,01 20.208,41
7. Tributos a recolher: A composição dos tributos a recolher é demonstrada abaixo:

2019 2018
 Tributos retidos 1.659,93 9.676,22
 Tributos sobre folha 86.273,72 52.476,93
 Outros tributos a recolher 16,07 5.544,71
Total 87.949,72 67.697,86
Os impostos e contribuições acima provisionados, foram liquidados em janeiro 
de 2020 e 2019. 8. Transações com partes relacionadas: a) Debêntures: A 
composição das debentures é demonstrada abaixo:

Emissora
Data 

subscrição Vencimento
Quantidade 
subscritas

Preço de 
subscrição

 Saldo em 
31/12/2019 

SPE 3R
 Petroleum S.A. 05/08/2019 05/07/2022 96.890 1.000,00  96.890.000,00 

31/12/2019 31/12/2018
Ativo circulante 32.296.666,68 –   
Ativo não circulante 64.593.333,32 –   

96.890.000,00 –   
Em 05/08/2019 a Cia. subscreveu 96.890 debêntures conversíveis em ações 
emitidas pela SPE 3R PETROLEUM S.A. (“Emissora”), pelo valor nominal de 
R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 96.890.000,00. De acordo com o Instrumento 
Particular de Escritura de Emissão das referidas debêntures (“Escritura”), poderão 
incidir juros sobre o valor nominal das debêntures calculados com base na variação 
mensal da Taxa Referencial (TR) publicada pelo Banco Central do Brasil, acrescida 
de 0,5% ao mês, exceto se as debêntures forem efetivamente convertidas 
em participação na SPE 3R PETROLEUM S.A., caso em que não será devida 
nenhuma remuneração pela Emissora. Nesse sentido, a Escritura estabelece 
que a conversão deverá ocorrer assim que for assinado de forma incondicional e 
definitiva Contrato de Aquisição de Direitos de Concessão (“Contrato”) referente à 
exploração e produção de hidrocarboneto, o que está condicionado a determinadas 
formalidades, em especial aprovações por parte das autoridades reguladoras 
competentes. Em 31/12/2019 os procedimentos necessários à aprovação se 
encontravam em situação avançada, além disso na avaliação da Cia. (bem como 
da Emissora), a SPE 3R PETROLEUM S. A. seria capaz de atender todos os 
requisitos exigíveis, de forma que a assinatura do Contrato é esperada em breve. 
Assim, devido à alta probabilidade de assinatura do Contrato, e, portanto, da 
conversão das debêntures (cenário em que não será devida nenhuma remuneração 
à Cia.), os juros em potencial incorridos até 31/12/2019 são considerados ativos 
contingentes com baixa chance de gerar entrada de benefícios econômicos, os 
quais não estão sujeitos a reconhecimento nas Demonstrações Contábeis, nos 
termos do item 31 do Pronunciamento Técnico CPC 25 (Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes). b) Passivo não circulante: Com o objetivo 
de captar recursos para capital de giro, a Cia. contraiu empréstimos junto à Energy 
Investors AS, sem previsão de juros, o qual será convertido em aumento de capital 
social, conforme acordo assinado 20/02/2018. 
Empréstimo Moeda 2019 2018
Energy Invertors AS (i) Reais  70.000,00 70.000,00   
Total  70.000,00 70.000,00   
(i) Em 05/02/2020, o empréstimo foi convertido em adiantamento para futuro 
aumento de capital conforme câmbio de nº 230201200. c) Remuneração dos 
administradores: Em 2019 a remuneração com os administradores foi de R$ 

1.275.969,39. 9. Capital social: O capital social em 31/12/2019, no valor de R$ 
7.990.953,29 está representado por 105.451 ações, sendo 85.301ações ordinárias 
e 20.150 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. 9.1 Reserva 
de capital: A composição a reserva de capital é demostrada abaixo:
Acionista Valor
Rwest PI Bras Limited 94.713.870,00
Energy Investors AS 3.892.489,00

98.606.359,00
Na Ata de AGE realizada em 08/10/2019, a acionista Rwest PI Bras Limited, 
realizou a subscrição no valor total de R$ 94.768.758,00, sendo R$ 94.713.870,00 
alocado à conta reserva de capital. A Acionista Energy Investors AS, realizou a 
subscrição no valor total de R$ 3.894.744,00, sendo R$ 3.892.489,00 alocado à 
conta reserva de capital. 9.2 Adiantamento para futuro aumento de capital: O 
saldo de R$ 1.094.151,95, registrado como adiantamento para futuro aumento de 
capital. 10. Despesas por natureza: A composição das despesas por natureza é 
demonstrada abaixo:

2019 2018
. Salários e encargos (1.991.625,59) (816.168,12)
. Benefícios (7.454,80) (2.383,57)
. Despesas com ocupação (7.227,29) (1.778,31)
. Despesas com viagens (149.230,19) (120.509,28)
. Despesas com manutenção –   (233,99)
. Impostos e taxas (452.912,57) (16.987,71)
. Serviços prestados (2.523.622,10) (3.290.105,07)
. Depreciação e amortização (5.352,36) (662,43)
. Perda no recebimento de crédito –   (61.125,08)
. Gastos exploratórios (1.204.307,70) –   
. Outras despesas operacionais (16.196,51) (37.836,63)
. Outras receitas operacionais –   1.750,00
Total (6.357.927,11) (4.346.040,19)
11. Resultado financeiro: A composição do resultado financeiro é demonstrada abaixo:

2019 2018
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras 35.134,07 89.405,04
 Variação cambial ativa –   39.435,00
 Receita de juros 865,38 350,32

35.999,45 129.190,36
Despesas financeiras
 Despesas Bancárias  (2.069,85) (24.779,88)
 Variação cambial passiva (9.637,14) (72.335,00)
 Encargos sobre pagamentos em atraso (42.401,17) (48.964,99)

(54.108,16) (146.079,87)
Resultado financeiro líquido (18.108,71) (16.889,51)
12. Eventos subsequentes: 12.1 COVID 19: A Administração da Cia. avaliou, 
por ser um fato relevante, nos termos CPC 24, a necessidade de projeções e 
estimativas relacionados aos riscos do COVID-19, e concluiu que até a data de 
divulgação dessas demonstrações financeiras, não foram identificados efeitos 
materiais.

DBO ENERGIA S.A. DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.
Halvard Idland CRC-RJ 001137/O-0

CPF: 060.357.857-86 Luciana dos Santos Uchôa
Diretor CRC-RJ 081.003/O-0 - Contadora

Arles Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 17.526.893/0001-06

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12/2019
Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2019
Em milhares de reais

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

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019
Em milhares de reais

A Arles Empreendimentos e Participações SA (“Companhia”) é uma socieda-
de anônima, sediada, no Estado do Rio de Janeiro e constituída em 04/02/2013. 
A principal atividade da Companhia é a locação do imóvel situado a Rua Oswaldo 
Cruz, 415, Centro, São Luís, Maranhão. As demonstrações contábeis comple-
tas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 estão disponíveis aos interessa-
dos na sede de companhia.

Ativo 2019 2018
Circulante 878 1.221
   Caixa e equivalentes de caixa 603 904
   Impostos a recuperar - 60
   Valores a receber 275 257
Não circulante 3 3
   Valores a receber sociedades ligadas 3 3
Propriedade para investimentos 41.499 35.639

41.499 35.639
Total do ativo 42.380 36.863
Passivo
Circulante 2.166 2.156
   Impostos e contribuições a recolher 37 27
   Dividendos a pagar 2.129 2.129
Não circulante 29.645 27.631
   Empréstimos e financiamentos 21.781 21.999
   Impostos e contribuições diferidos 7.864 5.632
Patrimônio líquido 10.569 7.076
   Capital social 1.350 1.350
   Capital a integralizar (200) (200)
   Reservas de Lucros 3.187 3.187
   Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.739 2.739
   Prejuízo acumulado 3.493 -
Total do passivo e patrimônio líquido 42.380 36.863

2019 2018
Receita operacional líquida 3.625 3.478
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas (464) (506)
 Outras receitas operacionais 5.925 (550)
Lucro operacional 9.087 2.422
     Receitas financeiras 37 37
     Despesas financeiras (1.921) (3.195)
Resultado financeiro líquido (1.884) (3.158)
Lucro (Prejuízo) antes do imp. de renda e da contribuição social 7.203 (731)
     Imposto de renda e contribuição social - corrente (127) -
     Imposto de renda e contribuição social - diferido (2.232) (31)
Lucro (Prejuízo) do exercício 4.843 (762)

Capital 
social

Capital 
social 
a inte-

gralizar

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

Reten-
ção de 
Lucros

Lucros/
Pre-

juízos 
acumu-
lados

 Ajuste 
de Ava-
liação 
Patri-

monial Total
Saldo em 01/01/2018 1.350 (200) 270 3.679 - 2.739 7.838
Prejuízo do Exercício - - - - (762) - (762)
Absorção do prejuízo - - - (762) 762 - -
Saldo em 31/12/2018 1.350 (200) 270 2.917 - 2.739 7.076
Lucro do Exercício - - - - 4.843 - 4.843
Absorção de prejuízo - - - - (1.350) - (1.350)
Saldo em 31/12/2019 1.350 (200) 270 2.917 3.493 2.739 10.569

2019 2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da contribuição social 7.202 (731)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
  pelas atividades operacionais:
   Juros sobre financiamentos 1.919 3.098
   Valor justo das propriedades para investimento (5.860) 615

3.261 2.982
Variações nos ativos e passivos operacionais
   Valores a receber (18) 47
   Impostos a recuperar 52 (64)
   Valores a receber sociedades ligadas - 1
   Impostos e contribuições a recolher 2 51
   Valores a pagar sociedades ligadas - (4)
 3.297 3.013
Caixa gerado nas operações
   Imposto de renda e contribuição social pagos (111) (53)

(111) (53)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 3.186 2.960
Fluxos de caixa das atividades de investimento
   Adição na propriedade para investimentos - -
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
   Pagamento de empréstimo (2.137) (2.426)
   Dividendos pagos (1.350) -
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (3.487) (2.426)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa e contas 
garantidas (301) 534
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 904 370
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4) 603 904
Variação do caixa de equivalentes de caixa (301) 534

Ouro e diamantes de Cabral são arrematados por R$ 4,6 milhões
Alcançou R$ 4,598 mi-

lhões o leilão de barras de 
ouro e diamantes que eram 
do ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral. Fo-
ram 20 itens, sendo cinco 
barras de ouro e 15 pedras de 
diamantes. O leilão foi reali-
zado nesta quarta-feira, de-
terminado pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal.

As cinco peças de ouro, 
totalizando 4,5 quilos (kg), 
foram arrematadas, em lo-
tes distintos, por um total de 
R$ 1,401 milhão. Já os dia-
mantes alcançaram R$ 3,197 
milhões. A pedra arremata-
da pelo menor preço foi um 

diamante de 2,05 quilates, 
ao valor de R$ 101 mil. O 
diamante mais caro, de 4,06 
quilates, foi arrematado por 
R$ 335 mil.

Tanto o ouro quanto as 
pedras foram comprados 
por Cabral quando ele era 
governador do Rio de Ja-
neiro e acabaram desco-
bertos durante as investi-
gações da Operação Lava 
Jato. O leilão, realizado 
pelo leiloeiro Luiz Tenó-
rio de Paula, foi totalmen-
te eletrônico. A comissão 
do leiloeiro é de 5% sobre 
o total arrematado, o que 
corresponde a cerca de R$ 
230 mil.

Os diamantes e o ouro 
foram repatriados da Suíça, 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF), em março deste 
ano, depois de um longo trâ-
mite burocrático. Foram tra-
zidos 4,5 kg de ouro e 27 pe-
dras de diamantes, avaliados 
em aproximadamente R$ 20 
milhões, que foram adquiri-
dos com dinheiro desviado 
por Cabral.

A existência do ouro e dos 
diamantes foi revelada pelos 
irmãos e doleiros Marcelo 
e Renato Chebar em dela-
ção premiada fechada com a 
Lava Jato do Rio de Janeiro. 
Eles eram operadores do es-
quema de Cabral.
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Os desafios dos corretores 
diante da pandemia
As palavras chave 
são superação e 
reinvenção

Como o corretor de se-
guros pode superar o atual 
momento de crise, gerado 
pela pandemia de Covid-19? 
De acordo com a Associação 
Estadual dos Corretores de 
Seguros do Rio de Janeiro 
(Aecor-RJ), as palavras cha-
ve são “superação e reinven-
ção”, principalmente para 
aqueles profissionais que 
não possuem uma carteira 
diversificada.

Diretor da entidade, Jay-
me Torres acredita que o cor-
retor deve aproveitar para 
analisar todas as suas des-
pesas, buscando formas de 
reduzi-las para se adaptar 
a uma realidade em que os 
ganhos acabaram sendo pre-
judicados em um primeiro 
momento, pelo aumento da 
inadimplência e pela redução 
do prêmio em carteiras como 
a de Automóvel. “Por outro 
lado, o modelo de home offi-
ce, amplamente adotado, é 
mais econômico, ao mesmo 
tempo em que muitos obser-
varam uma maior capacida-
de de produtividade ao atuar 
de casa e aproveitar a alta  
demanda por outros produ-
tos como o residencial, vida 
e o saúde”, pondera.

“Paralelamente a essa 
reorganização de cada pro-
fissional e/ou corretora, 
estamos atuando, como 
Associação, para resolver 
questões que afetam a cate-
goria como um todo, como 
nossa convenção coletiva de 
trabalho referente a 2020”, 
acrescenta. Ele conta que a 
celebração, no Rio de Janei-
ro, vem sendo adiada desde 
o início do ano, e que o atra-
so poderia gerar uma despe-
sa adicional de até 70% em 
agosto, apenas com a folha 
de pagamento, sem contar os 
impostos, para as corretoras 
fluminenses. 

Diante desse cenário, 
pleito da Aecor-RJ é que 
não haja reajuste salarial da 
categoria em 2020. “O mais 
importante, no momento, é 
preservar empregos”, argu-
menta Torres.

Jayme Torres: ‘O mais importante, no 
momento, é preservar empregos’

Do ponto de vista do mer-
cado, ele acredita que os 
corretores atuantes que vi-
vem da profissão devem se 
unir como única forma de 
fortalecer a categoria, diante 
de tantos desafios novos que 
surgem a cada momento.  
“Antes brigávamos para que 
os bancos não vendessem 
seguro, hoje até em super-
mercado há oferta de segu-
ros, sem contar que nos de-
paramos com outras práticas 
como seguro pirata, e ainda 
temos que nos defender do 
próprio órgão regulador que 
não consegue nos enxergar 
como os maiores defensores 
do mercado de seguros. para 
reivindicar às seguradoras 
que mantenham a agilidade 
na liberação de comissões 
ou mesmo a sua antecipa-
ção, bem como na regulação 
de sinistros”, ressalta.

Para Jayme Torres, “mui-
tas vezes a nossa voz é fun-
damental para garantir esse 
tipo de prática, que faz a di-
ferença não só para manter 
a sustentabilidade dos nos-
sos negócios, como também 

para que o atendimento aos 
segurados possa ser realiza-
do da melhor forma possí-
vel”.

Ele acredita que, apesar 
do momento de incerteza, 
da insegurança e dos danos 
na saúde física e mental 
causados pela pandemia, o 
mercado de seguros tende 
a sair fortalecido e com a 
imagem positiva. “Primei-
ro por conta das medidas 
tomadas pelas seguradoras, 
como desconsiderar, nos 
seguros de Pessoas, cláusu-
las que excluem coberturas 
para morte ou perda de ren-
da em caso de pandemia; e 
prorrogar prazos para paga-
mento do prêmio sem com-
prometer a vigência do se-
guro, entre tantas outras”, 
argumenta.

E, por fim, destaca que, 
“entre inúmeras crises já 
vividas, nos tornamos um 
mercado mais maduro e ágil, 
contando hoje com recursos 
tecnológicos que dispensam 
a presença física para con-
tratar a quase totalidade das 
modalidades de produtos”. 

Grupo Rede Saúde Total divulga balanço sobre 
expansão da atuação no primeiro semestre

O coronavirus ainda é um 
problema na sociedade em 
todo o mundo, mas a Rede 
Saúde Total manteve o ritmo 
de trabalho em busca de so-
luções para a família brasi-
leira. A empresa que iniciou 
sua trajetória em 2007 é re-
ferência em Gestão de Bene-
fícios em qualidade de vida 
nas áreas de saúde, lazer e 
bem estar, proporcionando 
tratamento médico agrega-
do ao suporte nas horas mais 
difíceis do ser humano, com 
valores acessíveis.

Com uma cobertura 
abrangente no Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Ceará, a 
empresa teve um crescimen-
to na carteira de benefici-
ários no primeiro semestre 
em 60% nas vendas pela 
internet, através de investi-
mentos em dispositivos tec-
nológicos, como o Google 
Adwords e nas redes sociais 
e obteve mais de 100% da 
comercialização através do 
telemarketing, atingindo 
uma média de adesão de 120 
a 130 produtos por dia.

O plano de expansão co-
mercial iniciou um ciclo 
com a participação ativa dos 
parceiros de negócios que 
comercializam o produto, 
com a utilização do treina-
mento em CRM - Customer 
Rationship Management, 
que se refere ao conjunto de 

práticas, estratégias de negó-
cios e recursos tecnológicos 
focados no relacionamento 
com o cliente.

De acordo com um dos 
sócios do Grupo Rede Saú-
de Total, Paulo Ribeiro, o 
crescimento exponencial nas 
vendas aumentou não só de-
vido ao período delicado que 
passamos atualmente, mas 
também por oferecer dife-
renciais existentes no pro-
duto e na prestação de ser-
viços. “O Rede Saúde Total 
é um produto de fácil acesso 
não só pelo baixo custo, mas 
pelo pacote de produtos e 
serviços que estão incluídos 
para atender os clientes da 
melhor forma. A pandemia é 
um período de transição no 
qual as pessoas de um modo 
geral necessitaram rever 
todo orçamento financeiro, 
não podendo ter custos adi-
cionais, devido à instabilida-
de da economia no Brasil e 
no mundo”, ressalta.. 

“Como somos pioneiros 
em oferecer consultas com 
desconto agregado ao segu-
ro de pessoas por um valor 
que cabe no bolso de todos, 
aproveitamos o momento 
para investir em tecnologia, 
aprimoramento na gestão 
do atendimento ao cliente 
da nossa equipe de vendas, 
englobando o telemarketing, 
além de ampliar o suporte 

para todos os nossos consul-
tores”, acentua.

Paulo Ribeiro explica; “E 
estamos focando nos corre-
tores de seguros e nas cor-
retoras que estão perdendo 
negócios com produtos re-
lacionados aos planos e se-
guro saúde, devido aos altos 
preços. Temos condições de 
proporcionar o melhor para 
os segurados dessa categoria 
e estamos sempre ao dispor, 
para aumentar a demanda de 
vendas e dar suporte a quem 
tiver disponibilidade em co-
mercializar nosso produto”,.

Durante o decorrer do se-
mestre, os consultores tive-
ram um treinamento online, 
com o objetivo de dominar 
as ferramentas de gestão de 
atendimento ao segurado 
que foram implantadas para 
agilizar as negociações e ob-
ter o domínio do gerencia-
mento do trabalho remoto, 
tendo a segurança necessária 
de atuação em home office e 
não correr riscos causados 
pela pandemia. A empresa 
efetuou um investimento em 
um software, onde é possível 
realizar ligações através de 
um sistema integrado com a 
telefonia voip, permitindo a 
utilização do serviço através 
de um computador, onde é 
possível realizar chamadas 
telefônicas com apenas um 
clique.

CVG-RJ: qual será o papel do corretor 
de seguros no pós-pandemia?

A ferramenta definitiva para corretores de seguros

Baeta Assessoria 
novo modelo 
para expansão 
no país

A Baeta Assessoria aca-
ba de criar um modelo de 
atendimento para expandir 
a parceria com corretores de 
seguros em todo o Brasil: as 
Unidades de Suporte. Com 
sede na capital do Rio de Ja-
neiro e escritórios em toda a 
região fluminense, inclusive 
um recém-inaugurado em 
Angra dos Reis, a empresa 
do Grupo Baeta investe ago-
ra no fortalecimento de sua 
atuação nacional.

“Devido à excelência do 
nosso serviço e ferramentas 
que disponibilizamos a es-
ses profissionais, surgiram 
muitos pedidos de repre-
sentações da Baeta em ou-
tros Estados. Já em agosto, 
iniciaremos a operação de 
três Unidades de Suporte: 
no Paraná, no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catari-
na”, conta o diretor da as-
sessoria, João Arthur Baeta 
Neves.

As Unidades de Supor-
te serão responsáveis pela 
prospecção de novas corre-
toras de seguros para inte-
grar a Assessoria, além de 
viabilizarem o suporte técni-
co, comercial e operacional 
a essas empresas. “Para isso, 
contaremos com profissio-
nais com know how e bom 
relacionamento com a cate-
goria”, garante João Arthur.

O diretor explica que, ao 
se unir à Baeta Assessoria, 
esses representantes passam 
a ter acesso a todos os ser-
viços do Grupo - que englo-
bam desde ferramentas vol-
tadas ao marketing digital e 
à captação de leads até plata-
formas multicálculo e gestão 
de carteira, treinamentos e 
campanhas exclusivas - para 
ofertar aos corretores locais.

O maior desafio dos par-
ceiros de negócios das segu-
radoras é manter sua atuação 
no atendimento consultivo, 
solucionando as pendências 
dos segurados e conseguir 
compreender as funciona-
lidades das ferramentas do 
marketing digital. Com a 
aceleração dessa área provo-
cada devido à pandemia do 
Covid-19, tem feito com que 
muitos profissionais do mer-
cado de seguros busquem al-
ternativas para estar presente 
na internet, tendo facilidades 
para desempenhar esse novo 
papel.

O Cliente Agente Stu-
dio é uma plataforma de 
marketing com vários mo-
delos criativos de perso-
nalização com a marca da 
corretora, tendo como ob-
jetivo a interação com os 
clientes nas redes sociais. É 
personalizável, interativa e 
com acesso limitado. Não é 
necessário ser um designer 
para profissionalizar sua 
identidade em plataformas 
como Facebook, Instagram, 
Whatsapp e em ferramentas 
como e-mail marketing e 
na escolha de landing pa-
ges. O foco gira em torno 
de identificar e engajar os 
usuários, com a finalidade 

de aumentar o alcance das 
corretoras.

Para o CEO do Cliente 
Agente e corretor de segu-
ros, Kleber de Paula, uma 
postagem envolve tempo, 
redação e um conhecimento 
mínimo para obter a cone-
xão com a proposta de uma 
corretora de seguros, ao co-
mercializar suas apólices e 
serviços agregados. “Exis-
tem diversas plataformas no 
mercado que não possuem 
uma linguagem que o corre-
tor entenda, tampouco aju-
dam a construir uma retórica 
que conecte sua mensagem 
com a necessidade dos clien-
tes.

O corretor consegue man-
ter as redes sociais atualiza-
das, ter materiais para What-
sApp e construir páginas 
de captura de leads além de 
e-mail marketing. Na pla-
taforma há conteúdo sobre 
motivação, comemorações, 
conscientização e identifi-
cação de problemas que o 
seguro resolve. Uma aborda-
gem que destoa das panfleta-
gens comuns no setor. Existe 
também um calendário, onde 
datas importantes podem ser 
inseridas e há um alerta so-
bre as postagens, além de 
comunicar a inclusão de no-

vas peças, em periodicidade 
semanal.

Kleber de Paula comuni-
ca que em breve, o recurso 
receberá mais inovações, 
como vídeos, e-mail marke-
ting ilimitado e uma possibi-
lidade de agendar as publi-
cações. “Hoje, oferecemos a 
plataforma na sua única ver-
são por R$ 44,90 mensais, 
mas em agosto teremos que 
encerrar a promoção e voltar 
ao preço original. As plata-
formas que permitem ao cor-
retor ter um mínimo de ges-
tão de conteúdo são três ou 
quatro vezes mais caras nas 
suas versões básicas, além 
disto, no Studio está quase 
tudo pronto e isto reduz em 
muito o trabalho do corretor.

A lista de novas funcio-
nalidades é extensa, reverte-
mos 100% do que a startup 
fatura em novas possibilida-
des e ainda faço investimen-
tos pessoais” relata Kleber 
que afirma que sem Marke-
ting Digital vai ficar difícil 
se conectar com os clientes 
e sem conexão não há expe-
riência positiva, upsseling e 
crosseling, temas decisivos 
para a categoria”, concluiu. 
Para saber mais acesse www.
clienteagente.com.br/studio

Fechando a série criada 
pelo Clube Vida em Grupo 
do Rio de Janeiro (CVG-
RJ) para trazer conheci-
mento e informações ao pú-
blico diante das mudanças 
provocadas pela Covid-19, 
a entidade publica em seu 
site, nesta semana, artigo 
do presidente do Sincor-RJ, 
Henrique Brandão. O tex-
to traz perspectivas para o 

corretor de seguros no pós 
pandemia.

“A pandemia do coro-
navírus nos proporcionou 
a oportunidade de provar, 
de vez, que a máquina não 
pode fazer tudo o que um ser 
humano qualificado já faz. 
Muitos segurados se acostu-
maram com o atendimento 
feito por meio remoto, mas 
não abrem mão da qualida-

de, da informação detalha-
da sobre eventuais dúvidas, 
coberturas, vigências, cláu-
sulas excluídas, direitos e 
deveres que constam dos 
contratos de seguros. So-
mente o corretor é capaz de 
unir tecnologia, atendimento 
humano e conhecimento”, 
afirma Brandão no texto.

Leia na íntegra em www.
cvgrj.com.br.
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Covid ressuscita ações da Kodak, 
que sobem 16 vezes em 2 dias

Na segunda-feira, os acionistas da Eastman Kodak 
for a comunicados que a companhia obteve do governo 
federal um empréstimo de US$ 765 milhões – para aju-
dar a produzir ingredientes farmacêuticos – no esforço 
para reduzir a dependência em relação às fabricantes 
estrangeiras de medicamentos. E a cotação ficou em 
US$ 2,62. No pregão da terça-feira aumentou a corrida 
pelas ações da Kodak, com os investidores a apostarem 
que esta é a oportunidade para a companhia regressar 
aos dias gloriosos do passado e os preços .dispararam 
203,5% para US$ 7,94 e, nesta quarta-feira valoriza-
ram 447,6% para US$ 43,47 pouco depois da abertu-
ra da sessão. Esse comportamento foi impressionante, 
pois em apenas dois dias impressiona, olhando para um 
gráfico histórico vemos que os títulos em queda livre 
nos últimos anos e agora recuperaram tudo em curto 
espaço de tempo. A cotação atual acima dos US$ 40 
está nos máximos de 2013 – época em que companhia 
altura em que a companhia foi readmitida à negociação. 
O engraçado é que antes dessa euforia oscilavam perto 
dos mínimos históricos. Esta valorização abrupta nada 
tem a ver com atividade pela qual a companhia com 132 
anos de histórica é conhecida em todo o mundo e que 
entrou em declínio há vários anos devido à explosão da 
fotografia digital. O valor de mercado está agora perto 
dos 2 bilhões de dólares.

Analistas gostaram do resultado do Santander
Para os analistas do Bradesco BBI as receitas com 

tarifas do Santander Brasil vieram mais fracas que o es-
perado, sendo que a queda foi de 11,9% em comparação 
a do mesmo período do ano e chama atenção para o re-
sultado da margem financeira, que apresentou elevação. 
Assim, consideram que o maior ponto de interrogação 
´é referente à sustentabilidade do desempenho da mar-
gem financeira, já que a crescente inadimplência à fren-
te poderia começar a pesar sobre a geração de receitas. 
Para os do Credit Suisse, o resultado foi afetado pelas 
provisões extraordinárias e apontam que o balanço foi 
positivo, com destaque para a receita líquida de juros 
(NII).

Resultados da Cielo foram muito fracos
De acordo com os analistas do Morgan Stanley, os 

números da Cielo foram muito fracos, ainda que não 
surpreendentes dadas as circunstâncias extraordinárias 
com o Covid-19. Os da XP Investimentos também apon-
tou que os números foram negativos, com um prejuízo 
líquido de R$ 76 milhões causado principalmente por: 
i) desalavancagem operacional, uma vez que o volume 
financeiro (TPV) despencou 22% na base anual para 
R$ 128 bilhões, enquanto os custos aumentaram 2% na 
comparação anual para R$ 1,1 bilhão; ii) menor resul-
tado financeiro, 71% inferior ao mesmo período do ano 
anterior, para R$ 40 milhões, pressionado pelos meno-
res volumes e a taxa de juros mais baixa da história; e 
iii) impostos, que chegaram a R$ 20 milhões, mesmo a 
empresa não reportando lucro antes dos impostos. No 
entanto, mantiveram a recomendação neutra e o preço-
alvo de R$ 5,00, pois acreditamos que a deterioração 
esteja parcialmente precificada.

O resultado da Cielo também foi considerado ruim pelo 
Bradesco BBI, que reduziu a estimativa de lucro para o 
ano em 44%, para R$ 336 milhões. Já o preço-alvo foi 
reduzido de R$ 5 para R$ 4,50, com a classificação sen-
do mantida em “neutra”. Apesar da redução da estimativa, 
os analistas avaliam que a empresa tem se esforçado para 
reduzir a participação nos clientes com menor rendimento 
(grandes varejistas) e menor participação das operações de 
pré-pagamento no resultado (queda de 21,2% para 15,3% 
em um ano).

Exageros com ações da Oi
Virou pandega dentro da pandemia. Sem nenhuma notí-

cia, as ações preferenciais da Oi subiram mais de 30% na 
abertura do pregão de quarta-feira. Terminaram com alta 
de apenas 6%.

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.

EMGAD EMPREENDIMENTOS GERAIS E ADMINISTRAÇÕES S/A
CNPJ: 33.895.178/0001-05

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Ficam convocados os Senhores Acio-
nistas da EMGAD EMPREENDIMENTOS GERAIS E ADMINISTRAÇÕES 
S/A, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em sua 
sede social, na Rua Voluntários da Pátria, n° 41 - loja A - parte, Botafogo, 
nesta cidade, às 11:00 horas do dia 10 de agosto de 2020, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Relatório da Diretoria, aprovação das 
Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Eleição da Diretoria; 3) Aprova-
ção da Remuneração Anual da Diretoria; 4) Ratificação dos atos praticados 
pela atual Diretoria até a data desta AGO; e 5) Assuntos de interesse geral. 
Importante: Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas os documen-
tos a que se referem a Art. 133 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 28 de julho 
de 2020. Erika Worobjow Almeida - Diretora Presidente.

ERRATA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(conforme publicado dia 15/07/2020)
Solicitamos aos senhores acionistas que desconsiderem o Edital de Con-
vocação da Assembleia Geral Extraordinário que seria realizada dia 31 de 
julho de 2020, às 12h00, de modo parcialmente digital, onde seria facultada a 
participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida 
das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP: 22640-102 ou a participação a distância, nos termos do Artigo 4º, §2, 
inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, para delibe-
rarem sobre reformas no Estatuto Social e Consolidação do Estatuto Social 
da Companhia, conforme divulgado no dia 15 de julho de 2020, visto que 
publicado erroneamente.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração

Lucro líquido gerencial do Santander 
cai quase 42% no segundo trimestre
Tombo foi  
maior na Europa 
com o lucro 
caindo 54,3%

O Santander Brasil repor-
tou nesta quarta-feira que 
obteve lucro líquido geren-
cial de R$ 2,136 bilhões no 
segundo trimestre, o que re-
presenta queda de 41,2% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado e de 
44,6% ante o trimestre ime-
diatamente anterior. O re-
sultado mostra o impacto da 
pandemia do novo coronaví-
rus no setor. Mas, apesar do 
panorama atual,  os analistas 
acreditavam em um ganho 
de R$ 2,3 bilhões.

O total de provisões para 
perdas com operações de 
crédito mais que dobrou em 
relação ao mesmo perío-
do do ano anterior, para R$ 
6,534 bilhões.

As captações com clien-

tes somaram R$ 432.294 
milhões no final de junho 
de 2020, alta de 23,0% em 
doze meses e 12,2% em três 
meses. “Esse desempenho é 
explicado, principalmente, 
pelo incremento dos saldos 
de depósitos. Observamos 
desde o final de março uma 
migração dos recursos dos 
clientes para depósitos, o 
que explica esse forte cres-
cimento”, informou o banco 
em relatório.

O índice de inadimplência 
acima de 90 dias alcançou 
2,4% em junho de 2020, que-
da de 0,6 p.p. em ambas com-
parações, anual e trimestral. 
A redução foi liderada tanto 
pelo segmento de pessoa fí-
sica quanto o de pessoa jurí-
dica, atingindo os melhores 
patamares históricos.

Na carteira de pequenas 
e médias empresas, o ban-
co ateve aumento de 27% 
no crédito. “Apoiamos as 
empresas desse segmento, 
principalmente nesse atual 
momento. Com isso nossa 
carteira de crédito aumen-
tou”, destacou o relatório. 

Ao longo do trimestre a 
instituição disse que avan-
çou na concessão de crédi-
to para financiar as folhas 
de pagamento das empresas 
clientes, sendo essa linha 
viabilizada pelo Tesouro, 
Banco Central e bancos pri-
vados. “Considerando todos 
os programas governamen-
tais, nós destinamos R$ 2,3 
bilhões para esse segmento 
no período. Também lança-
mos o Copiloto Santander 
– ferramenta que simplifica 
a gestão dos negócios por 
meio do controle do esto-
que, registro de pagamentos, 
acesso de fluxo de caixa, en-
tre outras funções, além de 
ter uma loja virtual para a 
empresa”, revelou.

Europa

Na Europa, o lucro caiu 
54,3%, para 1.075 milhões, 
após o aumento nas provi-
sões devido à expectativa de 
deterioração macroeconô-
mica. Conforme a agência 
Lusa, o Banco Santander 
registou perdas recordes de 

10.798 milhões de euros no 
primeiro semestre do ano, 
ao atualizar o valor das fi-
liais no Reino Unido, EUA 
e Polônia, o que levou a um 
prejuízo de 12.600 milhões 
de euros.

O ajuste nas filiais ocorre 
após a atualização do valor 
dos fundos de comércio e 
dos créditos tributários, mas 
é um lançamento que não 
afeta a liquidez ou o capi-
tal do grupo, cuja solvência 
em “capital de qualidade” 
(CET1) sobe para 11,84%.

De acordo com as infor-
mações enviadas esta quarta-
feira ao supervisor da bolsa 
de valores, o lucro líquido se-
mestral, antes dos ajustes aci-
ma mencionados, foi positivo 
em 1908 milhões de euros, 
52,8% menos que no mesmo 
período de 2019, devido ao 
efeito da crise do coronavírus.

Na Espanha, o lucro foi 
de 251 milhões, 64% me-
nos, devido a menor receita 
financeira e a maiores pro-
visões, parcialmente com-
pensadas pela redução de 
custos.

Petrobras inicia fase não-vinculante de ativos de E&P em Alagoas 
A Petróleo começou a 

fase não-vinculante refe-
rente à venda da totalidade 
de sua participação em um 
conjunto de sete concessões 
terrestres e de águas rasas 
(Polo Alagoas) localizadas 
no estado de Alagoas. 

A estatal informou nesta 
quarta-feira que os poten-
ciais compradores habilita-
dos para essa fase receberão 
um memorando descritivo 
contendo informações mais 
detalhadas sobre os ativos 
em questão, além de instru-
ções sobre o processo de 
desinvestimento, incluin-
do as orientações para ela-
boração e envio das pro-

postas não-vinculantes. 
“As principais etapas sub-

sequentes do projeto serão 
informadas oportunamente 
ao mercado. A presente di-
vulgação está de acordo com 
as diretrizes para desinvesti-
mentos da Petrobras e com 
as disposições do procedi-
mento especial de cessão 
de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produ-
ção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos 
fluidos, previsto no Decreto 
9.355/2018”, destacou co-
municado da petroleira.

O Polo Alagoas compre-
ende sete concessões de pro-
dução (Anambé, Arapaçu, 

Cidade de São Miguel dos 
Campos, Furado, Paru, Pi-
lar e São Miguel dos Cam-
pos), todas localizadas no 
estado de Alagoas. O cam-
po de Paru está localizado 
em águas rasas, com lâmina 
d’água de 24 metros. Os de-
mais campos são terrestres. 

Em 2019, a produção mé-
dia do polo foi de 2,35 mil bpd 
de óleo e condensado e de 856 
mil m³/d de gás gerando 1.010 
bpd de LGN (líquidos de gás 
natural). Além dos campos e 
suas instalações de produção, 
está incluída na transação a 
Unidade de Processamento de 
Gás Natural (UPGN) de Ala-
goas, cuja capacidade de pro-

cessamento é de 2 milhões de 
metros cúbicos por dia, e que 
é responsável pelo proces-
samento de 100% do gás do 
polo e pela geração de LGN.

“A operação está alinhada 
à estratégia de otimização 
de portfólio e melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, passando a concen-
trar cada vez mais os seus 
recursos em águas profun-
das e ultraprofundas, onde a 
Petrobras tem demonstrado 
grande diferencial compe-
titivo ao longo dos anos”, 
frisou o comunicado. Nesta 
quinta-feira a estatal irá di-
vulgar o resultado do segun-
do trimestre.

Autoridade monetária chinesa 
injeta US$ 4,29 bilhões no mercado

O banco central da China 
injetou dinheiro no sistema 
bancário via operações de re-
compra reversa nesta quarta-
feira para manter a liquidez 
no mercado. O Banco Popular 
da China adicionou 30 bilhões 
de iuanes (US$ 4,29 bilhões) 
através de acordos de recom-
pra reversa de sete dias a uma 
taxa de juros de 2,2%, de 
acordo com um comunicado 
no site da instituição.

A injeção visa manter 
liquidez razoável e ampla 
no sistema bancário, disse 
o banco central. Nenhum 
acordo de recompra reversa 
venceu na quarta-feira. Uma 
operação de recompra rever-
sa é um processo no qual o 

banco central compra títulos 
de bancos comerciais por 
meio de licitação, com um 
acordo para vendê-los de 
volta no futuro.

A China adotará uma po-
lítica monetária prudente de 
forma mais flexível e apro-
priada, de acordo com o re-
latório de trabalho do gover-
no deste ano.

O país usou uma varieda-
de de ferramentas, incluindo 
reduções de depósitos com-
pulsórios, cortes nas taxas 
de juros e reempréstimos 
para permitir que a oferta 
de dinheiro M2 e o finan-
ciamento agregado cresçam 
a taxas notavelmente mais 
altas do que no ano passado.

Câmara aprova novo regime  
marco legal do gás natural

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta 
quarta-feira, por 323 votos 
favoráveis a 113 contrários, 
regime de urgência para o 
Projeto de Lei 6407/13, que 
estabelece um novo marco 
legal para o mercado de gás 
natural no país. 

No modelo atual, uma em-
presa interessada em investir 
no setor precisa vencer um 
leilão da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). No 
regime de autorização, bas-
tará apresentar o projeto e 
esperar o aval da agência. O 
objetivo da mudança é des-
travar os investimentos no 
setor.

Caberá a agência regula-
dora acompanhar o funcio-
namento do mercado de gás 
natural e adotar mecanismos 
de estímulo à eficiência e à 
competitividade e de redu-
ção da concentração na ofer-
ta do produto.

Segundo a proposta, po-
derão operar por meio de 
autorização os serviços de 
transporte, importação, ex-
portação, estocagem subter-
rânea, acondicionamento, 
escoamento, tratamento, 
liquefação, regaseificação 
e atividades de construção, 
ampliação de capacidade 
e operação de unidades de 
processamento ou tratamen-
to de gás natural.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao 
público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2014 e 31/12/2013.

Rio de Janeiro - RJ, 27/07/2020. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2014 E 2013 (Em Reais Mil)

ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
Circulante 18.486 23.258
 Disponibilidades 1 2.754
 Títulos a Receber 7.220 5.150
 Contas Correntes 107 5.234
 Imóveis a Comercializar 11.158 10.120
Não Circulante 10.994 10.902
 Investimentos 5.384 5.384
 Imobilizado 5.610 5.518
Total do Ativo 29.480 34.160
PASSIVO
Circulante 3.462 7.122
 Contingências Trabalhistas – 240
 Contas a Pagar 3.039 5.036
 Impostos a Pagar 423 1.846
Não Circulante 15.032 8.096
 Parcelamento PAES 1.446 1.446
 Receitas Diferidas 7.220 5.150
 Credores Diversos 1.500 1.500
 Empresa Controlada 4.866 –
Patrimônio Líquido 10.986 18.942
 Capital Social 500 500
 Reservas de Lucros 3.194 3.194
 Variações Patrimoniais 200 200
 Lucros Acumulados 7.092 15.048
Total do Passivo 29.480 34.160

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2014 E 2013 (Em Reais Mil)
RECEITAS 31/12/2014 31/12/2013
Receitas de Aluguéis 760 –
Pessoal – (240)
Impostos e Taxas (270) (2.127)
Despesas Gerais (89) (80)

(103) –
Receitas/Despesas Financeiras (69) 1.446
Despesas Não Operacionais (3.543) (70)
Resultado do Exercício (3.211) (1.071)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2014 E 2013 (Em Reais Mil)

Capital 
Social

Variações 
Patri-

moniais

Reser-
vas de 
Lucros

Lucros 
(Prejuí-

zos) Total
Saldos em 31/12/2012 500 200 28.207 16.119 45.626
Distribuição de Lucro Aprovado
 AGO 31/07/2013 – – (11.988) – (11.988)
Complemento de
 Desapropriação – – 4.358 – 4.358
Distribuição de Lucro
 “Ad Referendum” da AGO – – (17.983) – (17.983)
Prejuízo do Exercício – – – (1.071) (1.071)
Saldos em 31/12/2013 500 200 3.194 15.048 18.942
Ajuste de Exercícios Anteriores – – – (4.745) (4.745)
Prejuízo do Exercício – – – ( 3.211) ( 3.211)
Saldos em 31/12/2014 500 200 3.194 7.092 10.986

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2014 E 2013 (Em Reais Mil)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2014

Reclas-
sificado 

31/12/2013
Lucro/Prejuízo do Exercício (3.211) (1.071)
Imóveis a comercializar (1.038) –
Contas Correntes 3.057 (3.187)
Aumento nas Contas a Pagar 3.276 6.425
Caixa Líquido Proveniente das Atividades 
Operacionais 2.084 2.167
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Dividendos Recebidos – 15.599
Compra de Máquinas – (500)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Investimentos – 15.099
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Distribuição de Lucros – (29.971)
Complemento de Desapropriação – 4.358
Variações Patrimoniais (92) –
Ajuste de Exercício Anterior (4.745) –
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Financiamentos (2.753) (8.347)
Redução do Caixa e Equivalentes (2.753) (8.347)
Disponibilidades no Início do Período 2.754 11.101
Disponibilidades no Fim do Período 1 2.754

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: A Companhia 
encontra-se em fase de reestruturação operacional, não tendo auferido, dessa forma, receitas operacionais. As demonstrações contábeis da Empresa foram 
elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais estão em consonância com a Lei nº 6.404/76 e legislação posterior, onde: 

(a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal; 
(b) A Companhia reconhece o ajuste por equivalência patrimonial sobre seus 
investimentos na empresa controlada; (c) No ano de 2014, a Companhia aprovei-
tando incentivos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, obteve parcelamento 
de débitos de IPTU. Nota 2 - Investimentos: Participação de 77,86% no capital 
social da Macife Agropecuária Comercio e Indústria S.A. Nota 3 - Capital Social: 
Em 31/12/2014, o capital social de R$ Mil 500, está representado por 856.625 
ações ON e 641.933 ações PN, sem valor nominal.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao 
público em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2015 e 31/12/2014.

Rio de Janeiro - RJ, 27/07/2020. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)

ATIVO 31/12/2015 31/12/2014
Circulante 18.486 18.486
 Disponibilidades 1 1
 Títulos a Receber 7.220 7.220
 Imóveis a Comercializar 11.158 11.158
 Contas Correntes 107 107
Não Circulante 10.994 10.994
 Investimentos 5.384 5.384
 Imobilizado 5.610 5.610
Total do Ativo 29.480 29.480
PASSIVO
Circulante 3.462 3.462
 Contas a Pagar 3.039 3.039
 Impostos a Pagar 423 423
Não Circulante 15.297 15.032
 Parcelamento PAES 1.446 1.446
 Receitas Diferidas 7.220 7.220
 Credores Diversos 1.500 1.500
 Empresa Controlada 5.131 4.866
Patrimônio Líquido 10.721 10.986
 Capital Social 500 500
 Reservas de Lucros 3.194 3.194
 Variações Patrimoniais 200 200
 Lucros Acumulados 6.827 7.092
Total do Passivo 29.480 29.480

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
RECEITAS 31/12/2015 31/12/2014
Receitas de Aluguéis 380 760
Impostos e Taxas (236) (270)
Despesas Gerais (409) (89)
Despesas Financeiras – (69)
Despesas Não Operacionais – (3.543)
Resultado do Exercício (265) (3.211)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)

Capital 
Social

Variações 
Patri moniais

Reservas 
de Lucros

Lucros 
(Prejuízos) Total

Saldos em 31/12/2013 500 200 3.194 15.048 18.942
Prejuízo do Exercício – – – ( 3.211) ( 3.211)
Ajustes Exercício
 Anterior – – – (4.745) (4.745)
Saldos em 31/12/2014 500 200 3.194 7.092 10.986
Prejuízo do Exercício – – – (265) (265)
Saldos em 31/12/2015 500 200 3.194 6.827 10.721DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2015 E 2014 

(Em Reais Mil)
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2015 31/12/2014
Lucro/Prejuízo do Exercício (265) (3.211)
Imóveis a comercializar – (1.038)
Contas Correntes – 3.057
Aumento nas Contas a Pagar 265 3.276
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
 Operacionais 265 2.084
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Variações Patrimoniais – (92)
Ajuste de Exercício Anterior – (4.745)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
 Financiamentos – (2.753)
Redução do Caixa e Equivalentes – (2.753)
Disponibilidades no Início do Período 1 2.754
Disponibilidades no Fim do Período 1 1

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2015: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: A Com-
panhia encontra-se em fase de reestruturação operacional, não tendo auferido, 
dessa forma, receitas operacionais. As demonstrações contábeis da Empresa 
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais estão em consonância com a Lei nº 6.404/76 e legislação posterior, 
onde: (a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência 
mensal; (b) A Companhia reconhece o ajuste por equivalência patrimonial sobre 
seus investimentos na empresa controlada; (c) No ano de 2014, a Companhia 
aproveitando incentivos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, obteve parce-
lamento de débitos de IPTU. Nota 2 - Investimentos: Participação de 77,86% no 
capital social da Macife Agropecuária Comercio e Indústria S.A. Nota 3 - Capital 
Social: Em 31/12/2015, o capital social de R$ Mil 500, está representado por 
856.625 ações ON e 641.933 ações PN, sem valor nominal.

BC: Empresas e famílias  
pagaram menos juros em junho
Taxa média 
das empresas 
recuou 1,2 ponto 
percentual e para 
pessoa física 2,2

As empresas e famílias 
pagaram taxas de juros mais 
baixas em junho, informou o 
Banco Central (BC), ao di-
vulgar nesta quarta-feira as 
Estatísticas Monetárias e de 
Crédito.O nível de inadim-
plência também desceu, se-
gundo o BC.

A taxa média de juros para 
as pessoas físicas no crédito 
livre chegou a 40,7% ao ano, 
queda de 2,2 pontos percen-
tuais em relação a maio. Já 
a taxa média das empresas 
ficou em 13% ao ano, redu-
ção de 1,2 ponto percentual 
na comparação com o mês 
anterior. Essa taxa para as 
empresas é a menor já regis-
trada pelo BC.

A taxa do crédito pesso-
al (não consignado) chegou 
a 79,6% ao ano, com recuo 
de 1,3 ponto percentual em 
relação a maio. Os juros do 
crédito consignado caíram 
0,4 ponto percentual para 
19,6% ao ano. A taxa do 
cheque especial chegou a 
110,2% ao ano, queda de 5,9 
pontos percentuais em rela-
ção a maio.

Os juros médios do ro-
tativo do cartão de crédito 
chegaram a 300,3% ao ano, 
com queda de 4,7 pontos 
percentuais. No caso do 
rotativo regular, quando o 
cliente paga pelo menos o 
valor mínimo da fatura, a 
taxa chegou a 242% ao ano, 
recuo de 6,9 pontos percen-
tuais. A taxa do rotativo 
não regular chegou a 334% 

ao ano, queda de 1,8 ponto 
percentual em relação ao 
mês anterior.

Apesar da redução nas 
taxas do cheque especial 
e do rotativo do cartão de 
crédito, o chefe do De-
partamento Econômico 
do BC, Fernando Rocha, 
avalia que os clientes ban-
cários devem evitar essas 
modalidades de crédito. 
“Os devedores devem evi-
tar linhas rotativas porque 
representam um endivida-
mento a taxas muito ele-
vadas e buscar o planeja-
mento financeiro e linhas 
com melhores condições”, 
disse Rocha.

Essas taxas são do crédito 
livre, em que os bancos têm 
autonomia para emprestar o 
dinheiro captado no merca-
do e definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes. Já o 
crédito direcionado tem re-
gras definidas pelo governo, 
e é destinado, basicamente, 
aos setores habitacional, ru-
ral, de infraestrutura e ao mi-
crocrédito.

No caso do crédito di-
recionado, a taxa média 
para pessoas físicas per-
maneceu em 7,3%. Para 
as empresas, a taxa recuou 
1,3 ponto percentual para 
6,5% ao ano.

Inadimplência

A inadimplência (consi-
derados atrasos acima de 
90 dias) das famílias re-
cuou 0,3 ponto percentual 
para 5,2%. A inadimplência 
das empresas no crédito li-
vre caiu 0,4 ponto percen-
tual para 2%. No crédito di-
recionado, a inadimplência 
recuou 0,5 ponto percentu-
al para as famílias, ficando 
em 1,6%. E para as empre-
sas, caiu 0,2 ponto percen-
tual para 1,9%.

Nomenclatura para atos normativos
Os atos normativos emi-

tidos pelo Banco Central 
estão com nova nomencla-
tura. As Circulares passarão 
a ser chamar Resoluções 
BCB e as Cartas Circulares 
passarão a se chamar Ins-
truções Normativas BCB. A 
mudança, válida para as nor-
mas publicadas a partir desta 
quinta-feira (30)), faz parte 
de um processo de revisão 
e consolidação dos atos nor-
mativos de competência da 
autarquia e do Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), em 
atendimento ao Decreto nº 
10.139, de 28 de novembro 
de 2019.

A medida abrange cir-
culares, cartas circulares, 
atos normativos conjuntos, 
decisões conjuntas, regula-
mentos, regimentos e outros 
atos de caráter normativo em 
vigor, com exceção dos atos 
de efeitos concretos e dos 
que não contêm normas de 
observância obrigatória.

Segundo o BC, o proces-
so pode resultar na revoga-
ção de normas defasadas, na 
consolidação, em um único 

ato normativo, de normas 
relativas ao mesmo macro-
tema ou no reconhecimento 
de que a norma não precisa 
de revisão ou consolidação. 
O prazo para a publicação 
dos resultados da primeira 
etapa de revisão e consolida-
ção vai até 30 de novembro 
de 2020. A quinta e última 
etapa está prevista para ter-
minar um ano depois.

As normas editadas pelo 
Banco Central até 29 de ju-
lho de 2020 (circulares e 
cartas circulares) continua-
rão com o mesmo nome até 
que sejam revisadas e conso-
lidadas. O prazo para conso-
lidação de todo o estoque vai 
até 30 novembro de 2021. 
O BC também estabelecerá 
novo padrão para portarias 
de pessoal, sem ementa e 
com numeração sequencial 
distinta, que será reiniciada 
a cada ano. Já as resoluções 
do Conselho Monetário Na-
cional serão denominadas 
Resoluções CMN, também 
a partir de amanhã, quinta-
feira (30/7), e seguirão a nu-
meração atual.

Empresas e famílias con-
seguiram R$ 322 bilhões 
em crédito dos bancos em 
junho. Na série com ajus-
te sazonal, houve elevação 
mensal de 2,5%, com va-
riações de 10,4% a famílias 
e de -2,4% para empre-
sas. No primeiro semestre, 
comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2019, as conces-
sões totais cresceram 6,4%, 
refletindo a elevação para 
pessoas jurídicas de 14,8% 
e a contração para pessoas 
físicas, -0,7%.

Saldo

Segundo a agência Bra-

sil, o estoque de todas as 
operações de crédito do 
sistema financeiro ficou em 
R$ 3,625 trilhões em ju-
nho, aumento de 0,8% em 
relação a maio, em decor-
rência do acréscimo de 1% 
na carteira de pessoas jurí-
dicas (saldo de R$ 1,6 tri-
lhão) e de 0,7% em pessoas 
físicas (R$ 2 trilhões). Em 
12 meses, o crescimento da 
carteira total acelerou de 
9,2%, em maio, para 9,8%, 
em junho, estimulada pelas 
operações com empresas, 
que aumentaram 11,5%, 
superando a expansão com 
pessoas físicas, 8,5%.

Caixa irá popularizar 
empréstimo via home equity

A Caixa Econômica Fe-
deral anunciou nesta quar-
ta-feira que começará uma 
campanha para popularizar 
empréstimos que têm imóvel 
como garantia, o home equi-
ty. A primeira etapa começa 
na próxima segunda-feira.

“É uma linha que já ope-
ramos, mas de forma muito 
tímida, e agora isso vai mu-
dar”, informou o presidente-
executivo da Caixa, Pedro 
Guimarães, em entrevista à 
Reuters nesta quarta-feira.

A Caixa já vem algum 
tempo mudando o seu posi-
cionamento. O banco con-
trolado pelo governo está 
com discurso cada vez mais 
alinhado com os das insti-
tuições privadas. A partir 
da campanha, a instituição 
prevê que poderá multiplicar 
por 10 sua carteira no setor, 
para cerca de R$ 40 bilhões.

Embora exista no país 
há bastante tempo, o home 
equity ainda é inexpressivo, 
com um estoque de cerca de 
R$ 11 bilhões, mercado em 
que a Caixa detém cerca de 
um terço.

Hoje, com uma cartei-
ra imobiliária ao redor de 
R$ 450 bilhões, a maior fi-
nanciadora do setor no país 
avalia que chegou a hora 
dos empréstimos garantidos 
por imóvel deslancharem, a 
exemplo do que já acontece 
em mercados mais maduros, 
disse ele.

“O grande motor do cré-
dito no mundo desenvolvi-
do é o home equity e, com 
a queda da taxa de juros no 
Brasil para os níveis atuais, 
isso agora vai ser assim tam-
bém”, destacou Guimarães.

De acordo com o executi-
vo, a redução da Selic além 
de contribuir para a queda 
das taxas de juros da eco-
nomia, ajudará os bancos a 
fortalecerem as operações de 
crédito já que estão ganhan-
do menos com cada emprés-
timo, o que tem pressionado 
suas receitas.

No crédito pessoal, por 
exemplo, os bancos cobram 
juro ao redor de 80% ao ano, 
segundo dados mais recentes 
do Banco Central. Com a ga-
rantia do imóvel, o juro cairá 
para uma faixa de 7% a 10% 

ao ano, mais TR, ou com uso 
de IPCA ou ainda com uso 
uma taxa fixa anual.

Etapas

Na primeira etapa, que co-
meça na próxima segunda-
feira, o banco vai oferecer o 
produto para quem ainda não 
tem essa modalidade de em-
préstimo, embora seja dono 
de imóvel. Depois, vai mirar 
aqueles que já têm um imó-
vel oferecido como garantia 
de um empréstimo, explicou 
Guimarães.

Essa possibilidade de 
uso do imóvel para tomar 
empréstimos adicionais foi 
regulamentada na semana 
passada pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN), 
com o Banco Central pre-
vendo que a medida tenha 
poder de criar um volume 
adicional de crédito de 60 
bilhões de reais no país.

“Temos um espaço in-
crível para avançar”, disse 
Guimarães, acrescentando 
que, embora num primeiro 
momento a Caixa deverá 
usar recursos próprios para 
esses empréstimos, o banco 
pretende mais adiante secu-
ritizar parte das operações e 
vender os títulos no merca-
do.

Taxas menores

O banco também preten-
de reduzir taxas de juros dos 
empréstimos a pessoas físi-
cas para compra de terrenos 
e construção de imóveis.

Atualmente, na linha com 
recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE), o banco 
cobra taxas menores para 
quem toma empréstimo para 
comprar um imóvel pronto 
do que para os que adqui-
rem um lote urbanizado para 
construir. “Agora, vamos 
equalizar melhor isso”, disse 
o vice-presidente de Habita-
ção da Caixa, Jair Mahl.

A taxa para construção 
individual cairá da faixa de 
7,25% a 8,5% para 6,5% 
a 8,5% ao ano, enquanto a 
para compra de terreno dimi-
nuirá de 10,25% a 11% para 
até 8,5% ao ano.
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