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Seis em 10 companhias não se 
sentiram apoiadas pelo governo

Pochmann coloca em dúvida recuperação em ‘V’ no Brasil 

Recuperação dos EUA após 
tombo de 32% é incerta

Economistas propõem 
reforma com isenções a 
pobres e pequenas empresas

Alemanha: pior recessão desde II Guerra

A economia dos EUA encolheu 
32,9% (taxa anualizada) no segun-
do trimestre, declínio mais forte 
da produção desde que o governo 
começou a registrar os dados em 
1947, informou o Departamento do 
Comércio nesta quinta-feira.

A queda do Produto Interno Bru-
to (PIB) foi mais do que o triplo do 
declínio recorde anterior de 10% no 
segundo trimestre de 1958. A eco-
nomia havia contraído 5% no pri-
meiro trimestre. Economistas con-
sultados pela Reuters projetavam 
recuo do PIB a uma taxa de 34,1% 
entre abril e junho.

A maior parte das perdas acon-
teceu em abril. Embora a atividade 
tenha se acelerado a partir de maio, 
o ímpeto diminuiu em meio a um 
ressurgimento de novos casos da 
doença, especialmente nas densa-
mente povoadas regiões Sul e Oes-
te, onde autoridades estão fechando 
as empresas de novo ou dando uma 
pausa na reabertura. Isso reduziu as 
esperanças de uma forte recupera-
ção do crescimento no terceiro tri-
mestre.

O “segundo trimestre de 2020 
tornou-se tenebroso para o capi-
talismo, com os EUA registrando 
queda de 32,8% no PIB e a Ale-
manha em 10,1%”, comentou, no 
Twitter, o economista Marcio Po-
chmann, que na quarta-feira fizera 
uma observação sobre a situação 
do Brasil: “A área econômica do 
Governo Bolsonaro unida em torno 
da torcida pela crise em ‘V’, con-

trariando prognósticos do segundo 
semestre de alta no desemprego a 
ser registrado oficialmente com o 
fim dos programas temporários de 
garantia de renda.”

O estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, Felipe Sichel, 
acredita que a recuperação dos 
EUA “será marcada por aumen-
tos súbitos de incerteza decorren-
te de novos surtos localizados de 
Covid-19 que resultarão em uma 
trajetória ‘stop and go’ para a eco-
nomia americana. Estes choques 
repentinos de atividade já se mos-
tram de forma clara em indicadores 
de alta frequência (ex: reservas de 
restaurantes)”, afirma. “Temos um 
cenário de preços e de atividade 
que justificam amplamente postura 
de política monetária extremamen-
te expansionista”, complementa 
Sichel.

Economistas dizem que sem o 
pacote fiscal histórico de quase 
US$ 3 trilhões a contração econô-
mica teria sido ainda mais profun-
da. Outro de igual valor está em 
discussão no Congresso, já que a 
renda semanal extra de US$ 600 
acaba neste sábado.

Em relatório divulgado também 
nesta quinta-feira, o Departamento 
do Trabalho informou que os pedi-
dos iniciais de auxílio-desemprego 
aumentaram em 12 mil, para 1,434 
milhão na semana encerrada em 25 
de julho. Cerca de 30,2 milhões de 
norte-americanos recebiam auxílio 
na semana até 11 de julho.

A economia alemã contraiu 
10,1% no segundo trimestre em re-
lação ao trimestre anterior, quando 
já havia recuado 2,2%. É a queda 
trimestral mais acentuada desde 
1970, quando os registros começa-
ram. Se comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado, o recuo foi de 
11,7%. O governo alemão prevê a 
pior recessão desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial.

Economistas ouvidos pela Deus-
tch Weller acreditam que a econo-
mia se recuperará na segunda me-
tade do ano, desde que o número 
de infecções não volte a aumentar 
significativamente. O Instituto 
Alemão de Pesquisa Econômica 
(DIW) prevê um aumento de 3%. 
No entanto, provavelmente levará 

dois anos até a recuperação, disse o 
diretor de negócios do DIW, Claus 
Michelsen.

Segundo o Bundesbank, o banco 
central alemão, o ponto mais baixo 
da atividade econômica foi alcan-
çado em abril.

Em junho, mês em que as me-
didas de contenção da Covid-19 
começaram a ser retiradas na maio-
ria dos países da Europa, a taxa de 
desemprego na Zona do Euro foi de 
7,8%, acima dos 7,7% em maio. A 
taxa na União Europeia foi de 7,1%, 
também crescendo 0,1 ponto per-
centual sobre o mês anterior. Esses 
números são ajustados sazonalmente 
(levam em conta as diferenças entre 
cada mês) e foram publicados pelo 
escritório de estatística Eurostat.

Economistas da ala progressis-
ta concluíram no último domin-
go (26) oito propostas tributárias 
que consideram justas, urgentes e 
necessárias para conter o agrava-
mento da crise econômica provo-
cado pela pandemia do coronaví-
rus (Covid 19).

No documento “Tributar os 
super-ricos para reconstruir o 
país”, eles propõem isenções aos 
mais pobres e às pequenas em-
presas, incidência maior sobre 
as altas rendas e o grande patri-
mônio, que oneraria apenas 0,3% 
da população mais rica e fortale-
ceria também estados e municí-
pios, gerando um acréscimo na 
arrecadação estimado em R$ 292 
bilhões.

A maior parte desse acréscimo 
virá da tributação das rendas e da 
maior progressividade do IRPF 
(R$ 158 bilhões), seguida pelo 
Imposto sobre Grandes Fortunas 
(R$ 40 bilhões), pela majoração 
da alíquota da CSLL de setores 
econômicos com alta rentabili-
dade e acréscimo de 1% para os 
demais setores (R$ 40,5 bilhões) 
e  pela criação da Contribuição 
Social sobre Altas Rendas (R$ 35 
bilhões). As medidas promovem 
desoneração de mais de R$ 15 bi-
lhões no IRPF para contribuintes 
com rendas baixas e intermediá-
rias e também para as empresas 
do Simples pela isenção do IRPJ 
e CSLL.

Foram apresentadas duas me-
didas temporárias, para fazer 
frente a crise da pandemia (ele-
vação da alíquota da CSLL para 
o setor financeiro e aumento tem-
porário de alíquotas do Imposto 
sobre Grandes Fortunas) e seis 

propostas de reforma, que con-
templam os seguintes tributos:

– Imposto de Renda das Pes-
soas Físicas (IRPF)

– Imposto sobre Grandes For-
tunas (IGF)

– Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCMD)

– Majoração da alíquota da 
Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL), exceto para 
o Simples

– Criação da Contribuição So-
cial sobre Altas Rendas (CSAR)

– A desoneração das microem-
presas e das empresas de peque-
no porte tributadas pelo Simples 
Nacional

A proposta contempla aumen-
to na repartição de receitas com 
estados e municípios para forta-
lecer o equilíbrio federativo.

“Devido à urgência imposta 
pela pandemia nós incluímos na 
nossa apresentação todos os pro-
jetos de lei sobre o tema, que não 
são mudanças constitucionais 
para que possam ser aprovados 
ainda este ano e começar a valer 
em 2021”, explica o coordenador 
do estudo, o economista Eduardo 
Fagnani.

O documento “Tributar os su-
per-ricos para reconstruir o país” 
é uma iniciativa dos Auditores 
Fiscais pela Democracia (AFD); 
da Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (ANFIP); da Federação 
Nacional do Fisco Estadual e 
Distrital (Fenafisco); do Instituto 
Justiça Fiscal (IJF) e de 10 dele-
gacias sindicais do Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil (Sindi-
fisco Nacional).

Pesquisa do IBGE 
confirma que pequena 
empresa foi a mais 
afetada pela crise

A crise trazida pela pandemia 
atingiu mais forte as pequenas em-
presas. A Pesquisa Pulso Empresa 
do IBGE constata que os efeitos 
negativos foram percebidos por 
62,7% das empresas de pequeno 
porte, 46,3% das médias e 50,5% 
das de grande porte. No geral, das 
2,8 milhões de companhias em fun-
cionamento na segunda quinzena 
de junho, 62,4% informaram que 
a pandemia afetou negativamen-
te suas atividades, enquanto para 
22,5% o efeito foi pequeno ou ine-
xistente e para 15,1% o efeito foi 
positivo.

Do total de empresas pesquisa-
das, 2,7 milhões tinham menos de 
49 empregados, 54,9 mil tinham 
entre 50 e 499 e apenas 5.136 com-

panhias contavam com mais de 500 
funcionários.

Estima-se que 43,9% das empre-
sas adiaram o pagamento de impos-
tos e 12,4% conseguiram uma linha 
de crédito emergencial para o paga-
mento da folha salarial dos funcio-
nários. Na adoção dessas medidas, 
cerca de 39,2% das empresas sen-
tiram-se apoiadas pela autoridade 
governamental.

Mais da metade (52,9%) das em-
presas em funcionamento tiveram 
dificuldades em realizar pagamen-
tos de rotina na segunda quinzena 
de junho, enquanto 40,6% consi-
deraram que não houve alteração 
significativa.

Quanto ao pessoal ocupado, cer-
ca de oito em cada dez empresas 
em funcionamento (78,6% ou 2,2 
milhões) mantiveram o número de 
funcionários na segunda quinzena 
de junho em relação à quinzena an-
terior, 14,8% indicaram redução no 
quadro e 6,3% aumentaram o nú-
mero de empregados.

Na segunda quinzena de junho, 
46,3% das empresas em funciona-
mento não tiveram alteração sig-

nificativa na sua capacidade de fa-
bricar produtos ou atender clientes, 
43,1% tiveram dificuldades e 10%, 
facilidades. Além disso, 50,9% não 
perceberam alteração significativa 
no acesso aos seus fornecedores e 
40,9% tiveram dificuldades.

As empresas do setor de Serviços 
foram as que mais sentiram impac-
tos negativos (65,5%), com desta-
que para o segmento de Serviços 
prestados às famílias (86,7%). No 
Comércio, 64,1% relataram efeitos 
negativos e na Construção, 53,6%. 
No setor industrial, 48,7% das em-
presas destacaram impacto negativo, 
enquanto para 24,3% o efeito foi pe-
queno ou inexistente e para 27,0% o 
impacto nessa quinzena foi positivo.

Por grandes regiões, os efeitos 
seguiram negativos para 72% das 
empresas no Nordeste, 65% no 
Sudeste e 63% no Centro-Oeste. 
Já as regiões Norte e Sul apresen-
taram os maiores percentuais de 
empresas que declararam que os 
efeitos foram inexistentes (27,4% 
e 30,9%, respectivamente) ou posi-
tivos (24,5% e 15,2%) ao final da 
quinzena.

Marcelo Casal Junior/ABr
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Eternizada como Cida-
de Maravilhosa, parte do 
Rio de Janeiro foi desig-
nada Patrimônio Cultu-
ral da Humanidade, como 
“Rio de Janeiro: Paisa-
gem Carioca entre a Mon-
tanha e o Mar”, classifica-
da pela Unesco, em 1º de 
julho de 2012, e categori-
zada como uma Paisagem 
Cultural. Em 18 de janei-
ro de 2019, a cidade foi 
eleita pela Unesco como a 
primeira Capital Mundial 
da Arquitetura.

Sem dúvida alguma, a 
capital do Estado do Rio 
de Janeiro, um balneário 
à beira-mar, é famosa por 
reunir praias e montanhas 
que seduzem o visitante 
pela beleza e pelo fascínio 
que provocam nas pesso-
as que aqui chegam. E as 
praias de Copacabana e de 
Ipanema, a estátua de 38 
metros de altura do Cristo 
Redentor, lá no alto do Cor-
covado, e o Pão de Açúcar 
são alguns dos mais belos 
postais de todo o mundo.

As festas de Réveillon, 
com fogos de artifícios, 
são um cenário deslum-
brante, na virada do dia 
31 de dezembro para o dia 
1º da janeiro, assim como 
o empolgante Carnaval, 
com carros alegóricos, 
fantasias extravagantes e 
sambistas, é considerado 
o maior do mundo. Essas 
festas não serão realiza-
das, conforme tradicio-
nalmente acontecem, em 
virtude da pandemia que 
se instalou nos cinco can-
tos do mundo.

Lamentavelmente, a 
cidade, fundada em 1º de 
março de 1565 e com uma 
área de 1.255 km², também 
é conhecida pelas grandes 
favelas, milícias, pela vio-
lência em toda a parte e 
ainda pelo grande núme-

ro de moradores de rua. E 
agora com o coronavírus, 
desemprego acentuado, 
estabelecimentos sendo fe-
chados, tristeza.

No momento em que es-
tamos prestes a escolher o 
prefeito que governará a 
cidade nos próximos qua-
tro anos e os vereadores, é 
preciso atenção máxima. 
Votar certo e de forma 
consciente, entendendo que 
o Rio de Janeiro precisa de 
gente que viva, que ame e 
que trabalhe pelo seu per-
manente progresso, desen-
volvimento e (re)constru-
ção.

E, para tanto, não so-
mente o carioca como todos 
aqueles que elegeram o Rio 
para viver precisam se em-
penhar para que a Cidade 
possa continuar sendo, de 
fato, Maravilhosa. Para 
que isso ocorra, todos os ci-
dadãos devem contribuir. E 
as autoridades constituídas 
têm o dever constitucional 
de zelar por sua segurança, 
além, é claro, de buscar ca-
minhos, visando oferecer, e 
de forma permanente, edu-
cação, saúde, cultura, cida-
dania, saúde e bem-estar 
social.

Não há no mundo Ci-
dade mais encantadora e 
mais sedutora. Já percorri 
o mundo, tendo visitado 91 
países nos cinco continen-
tes. Paris, Londres, Roma, 
Atenas, Istambul, Jerusa-
lém, Dubai, Auckland, Fiji, 
Cairo, Cape Town, Túnis, 
Tóquio, Pequim, Nova 
York, San Francisco e Las 
Vegas guardam seus encan-
tos, suas tradições, culturas 
e civilizações. A Cidade 
Maravilhosa, coração do 
Brasil, guarda encantos 
mil. Guarda praias, abri-
ga florestas, encanta com 
o Pão de Açúcar e é abra-
çada pelo Cristo Redentor, 

que, diariamente, também 
abençoa a todos e sempre 
de braços abertos. Incan-
sável! 

Entre o sol de Ipanema, 
o mar de Copacabana, as 
Lagoas Rodrigo de Frei-
tas e Marapendi e a Mata 
Atlântica, está geografi-
camente a Cidade do Rio 
de Janeiro, que vem ser-
vindo, desde a sua funda-
ção por Estácio de Sá, de 
inspiração constante para 
músicos, poetas, cineastas, 
escritores e pintores.

Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes, por exemplo, 
se serviram dos cenários 
desta Cidade para com-
por músicas inesquecíveis, 
além de Chico Buarque 
e Belchior, dentre tan-
tos. João Cabral de Melo 
Neto, na Praia do Fla-
mengo, Manuel Bandeira 
e Pedro Nava, na Glória, 
Carlos Drummond de An-
drade e Antonio Olinto, 
em Copacabana, Rubens 
Braga, em Ipanema, e 
Rachel de Queiroz, no Le-
blon, foram lembrando o 
poeta português Fernan-
do Pessoa, “antenas do 
mundo”. Fizeram prosas 
e poesias declarando, as-
sim, amor e paixão, além 
de reverência, pelo Rio.

Pancetti e Sylvio Pinto, 
com suas marinhas, retra-
taram o litoral da cidade, 
do cais do porto a Gruma-

ri. A magia da cidade, com 
seu clima paradisíaco, 
banhada pelo Atlântico 
Sul, debaixo da linha do 
Equador e sob o Trópico 
de Capricórnio, seduz. E 
não é à toa que ela recebe 
(recebia e voltará a rece-
ber), e sempre com hospi-
talidade, gente de todas as 
partes do mundo. 

Lembrando o Maestro 
Tom Jobim, “minha alma 
canta, vejo o Rio de Ja-
neiro, estou morrendo de 
saudades. Rio, teu mar, 
praias sem fim… você foi 
feito para mim…”. Aqui, 
apareceram a Garota de 
Ipanema (salve Helô Pi-
nheiro, que, mesmo aos 
60, continua gata!), imor-
talizada pelo maestro 
maior, e o Menino do Rio, 
do baiano Caetano Veloso, 
que também adotou o Rio 
para viver, assim como 
outros baianos igualmen-
te notáveis, como Gal, Gil, 
Bethânia e Simone, como 
a maranhense Alcione e a 
paraense Fafá de Belém. 

As imagens das praias 
cariocas, do Morro Dois 
Irmãos, do Joá, do Jardim 
Botânico, da Princesinha 
do Mar (Dick Farney e 
Dorival Caymmi), da Ilha 
Fiscal (último baile do im-
pério), da romântica Ilha 
de Paquetá, da Floresta 
da Tijuca e dos carnavais 
(Mangueira e “as rosas 
não falam”, de Cartola 
e de Dona Zica; Impé-
rio Serrano; Beija-Flor; 
Portela e Salgueiro), sem 
esquecer do Maracanã, 
templo sagrado do futebol 
mundial, e do Flamengo, é 
claro!

Leila Diniz, Albino Pi-
nheiro, Glauber Rocha e 
Sergio Cabral foram e são 
alguns dos personagens 
mais ilustres da Cidade. 
O Rio Antigo de Ferrer, 

de Debret, de Rugendas. 
Ser carioca, aliás, é um 
estado de espírito, como 
costuma dizer a jornalis-
ta Danuza Leão, irmã de 
Nara, a musa da Bossa 
Nova. Ruas, becos, praças 
e favelas estão imortaliza-
das em belas canções e em 
telas. A Rua Nascimento 
e Silva, em Ipanema, por 
exemplo, ficou registra-
da e eternizada na voz da 
“Divina” Elizeth Cardoso, 
que estaria este ano co-
memorando 100 anos de 
vida.

Poder contemplar o 
projeto paisagístico do 
Aterro do Flamengo, da 
Igreja da Glória, do alto 
do Outeiro, da Cande-
lária, dos prédios cen-
tenários e históricos do 
Theatro Municipal, Bi-
blioteca Nacional, Centro 
Cultural Banco do Brasil 
e a Casa França-Brasil, 
assim como visitar o Mos-
teiro de São Bento – uma 
joia rara – , assistir à San-
ta Missa de domingo, às 
10h, com cânticos grego-
rianos, é absolutamente 
fantástico, como também 
é emocionante subir às es-
cadarias e rezar no Santu-
ário de Nossa Senhora da 
Penha. Caminhar pelas 
Paineiras, ir à Cascatinha 
da Tijuca são passeios, 
igualmente, prazerosos. E 
a cidade vista lá de cima 
mais parece um imenso, 
e gigantesco, postal. É de 
tirar o fôlego!

Em cores, Santa Teresa, 
com o seu charmoso bondi-
nho, encanta, com rara be-
leza, assim como os Arcos 
da Lapa. A feira de antigui-
dades da Rua do Lavradio 
e a feira hippie da Praça 
General Osório, em Ipane-
ma, são opções de entrete-
nimento e de lazer. Breve, 
poderemos voltar a apro-

veitar, sem receio, as ma-
ravilhas do Rio, voltando a 
frequentar suas opções de 
lazer e a todo vapor. Essa 
pandemia vai passar.

O Rio de Janeiro me-
rece que todos os seus ha-
bitantes trabalhem pela 
valorização dos seus en-
cantos, pela preservação 
da sua história – segunda 
capital do Império e pri-
meira da República – pela 
divulgação da sua cultura, 
pela proteção do seu rico 
meio ambiente e pela obs-
tinação em conservar o 
Rio como porta de entra-
da do turismo da América 
Latina. Para tanto, faz-se 
mister que todos esteja-
mos de prontidão e em sua 
defesa.

Contemplado por gran-
de número de universi-
dades, o Rio é o segundo 
maior polo de pesquisa e 
desenvolvimento do Bra-
sil, responsável por 19% 
da produção científica na-
cional e ainda é o maior 
destino turístico interna-
cional no Brasil, da Amé-
rica Latina e de todo o 
Hemisfério Sul, sendo a 
cidade brasileira mais co-
nhecida no exterior e que 
serve como um “espelho” 
ou “retrato” nacional, 
seja positiva ou negativa-
mente.

Diante da beleza da ci-
dade, da sua história e da 
sua importância política, 
é imprescindível que sai-
bamos escolher e bem, no 
dia 15 de novembro, os 
políticos que ocuparão o 
Palácio da Cidade e o Pa-
lácio Pedro Ernesto, a nos-
sa Câmara de Vereadores. 
Votar, antes de um dever, é 
um direito de todos.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.

Pandemia 
me ensinou a 
viajar dentro 
de casa, mais 
precisamente 
dentro de mim
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Juiz deve ouvir 
atentamente, 
considerar 
sobriamente 
e decidir 
imparcialmente

2 Opinião

Moro se posiciona como um populista que busca o duelo no faroeste
A segunda amanheceu 

mais triste, acordei com a 
notícia que o compositor ita-
liano Ennio Morricone fale-
ceu aos 91 anos e, lembran-
do de algumas das trilhas 
que este gênio compôs, lem-
brei de uma trilha inesque-
cível composta para o filme 
The Good, the Bad  and the 
Ugly (no Brasil o filme rece-
beu o nome de Três Homens 
em Conflito). Lembrei-me 
na mesma hora de uma en-
trevista que eu assisti ontem.

Não bastasse o período 
da pandemia, onde estamos 
passando por situações es-
tranhas e incômodas, o no-
ticiário político, como não 
poderia deixar de ser, nos 
proporciona uma série de 
eventos que causam estra-
nheza.

Num destes eventos, o ex-
-ministro da Justiça Sergio 
Moro concedeu uma entre-
vista à GloboNews. Entre ri-

sadas e deixando transpare-
cer um clima informal com o 
entrevistador, o ex-juiz dei-
xou claro o “duelo” que ele, 
enquanto juiz, travou com o 
ex-presidente Lula.

Enquanto juiz, o ex-mi-
nistro deveria ter o cuidado 
de resguardar a sua ativida-
de e a função que exerceu. 
Não se nega a importância 
da Operação Lava Jato e 
sua quebra de paradigma em 
condenação de grandes figu-
rões da política e do mundo 
empresarial brasileiro. Não 
deixo de observar a imensa 
quantidade de declarações 
de juristas brasileiros e juris-
tas estrangeiros condenando 
em parte o modus operandi 
da operação e até mesmo da 
forma como o juiz se rela-
cionava com seus pares do 
Parquet.

O ex-juiz não escondia a 
felicidade em relembrar o 
duelo travado entre ele, en-

quanto juiz, e Lula. Pasmem, 
foram até o ringue.

Quando refleti acerca da 
postura de Sergio Moro me 
veio o tema daquele famoso 
faroeste, ao qual Morricone 
compôs o tema principal. A 
história se passa num deser-
to longínquo do meio-oeste 
americano, onde o bom, 
Clint Eastwood, o mau, o 
mercenário psicopata estre-
lado por Lee Van Cleef, e o 
feio, que foi dado vida pelo 

incrível Eli Wallach.
O ex-ministro por vezes 

se comporta como um des-
ses três personagens da tra-
ma, mas sempre envolto de 
uma missão quase messiâ-
nica. Narra seus duelos com 
o ex-presidente Lula na TV, 
se colocando como um ver-
dadeiro personagem deste 
faroeste, duelando ao estilo 
“impasse mexicano”.

Que pena que o ex-minis-
tro se posicione desta forma 
quanto à sua atuação judicial, 
deixa de honrar sua ativida-
de de outrora e se posiciona 
como um populista que busca 
o duelo do faroeste, esperan-
do pela reação da sua plateia, 
ávida pela má sorte de quem 
ela julga ser o outro lado des-
ta batalha entre bem e mal.

Não me parece que o ex-
-juiz responsável pela Ope-
ração Lava Jato em Curitiba 
escolha bem suas palavras 
quando quer mencionar o 

ex-presidente, ou quando 
relembra da sua atividade 
jurisdicional como um todo. 
As escolhas das palavras, 
bem como suas convicções 
pessoais e íntimas, transpa-
recem sentimentos que fo-
gem à imparcialidade neces-
sária à atividade de um juiz.

A Sócrates é atribuída a 
construção do pensamento 
ético, de inestimável con-
tribuição para a construção 
do mundo ocidental, a ética 
é pressuposto do exercício 
das atividades estatais, seja 
de qual Poder estivermos 
nos referindo, não refugindo 
a eticidade a um sentimento 
difuso, mas como objetivo e 
premissa concreta.

A Sócrates também é atri-
buída a famosa frase “Três 
coisas devem ser feitas por 
um juiz: ouvir atentamente, 
considerar sobriamente e 
decidir imparcialmente”. O 
ex-juiz, ao meu ver, não teve 

o cuidado de se albergar de 
nenhuma dessas premissas 
quando da sua entrevista.

Ao que parece, entrevis-
tado e entrevistador fingem 
normalidade quando da fala 
do ex-juiz. Não deveria o ser. 
Um juiz parcial fere não só a 
premissa de imparcialidade, 
requisito último da atividade. 
Fere uma instituição, um Po-
der constituído, base de uma 
Carta de Direitos conquista-
da a duros golpes pelas gera-
ções passadas que sonharam 
com o as garantias postas na 
Constituição de 1988.

Talvez seja um novo nor-
mal, talvez seja mais uma 
jogada política do ex-juiz, 
o duelo estabelecido pelo 
ex-juiz contra o presidente 
Lula reflete as ambições de 
Sergio Moro.

q Hélio Mauro Di 
Ferreira Andrade

Advogado.

Rio de Janeiro: chegando a hora da renovação
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Prêmio Yedda  
Maria Teixeira

No próximo dia 28 de outubro, a Associação dos 
Embaixadores de Turismo do RJ realizará a cerimônia 
de entrega de seu prêmio anual de excelência online. 
O júri, presidido por Claudio Castro, escolherá agra-
ciados em 8 categorias: Solidariedade, Reinvenção, 
Inovação, Empreendedorismo, Resiliência, Personali-
dade, Arte e Divulgação, além de 2 menções honrosas. 
Coordenado por Gustavo Delesderrier, os jurados Ana 
Botafogo, Cristina Lacerda, Joana Teixeira, Manoela 
Ferrari, Susi Cantarino e Thelma Innecco estarão em-
penhados numa escolha de acordo com os novos tem-
pos. O prêmio leva o nome de Yedda Maria Teixeira, 
que dedicou sua vida à hotelaria. O cerimonial é de 
Anna Cristina Rosado.

História da Arte
A arte ganhou um divulgador diário no Facebook. 

Trata-se do professor de história da Arte Paulo Sergio 
Alves, que nos apresenta os grandes nomes da pintura 
e suas obras, com dicas e muita sensibilidade. Cabe 
uma ressalva especial para as duas últimas postagens 
sobre Arte Naif e Hopper.

Novo livro
A CRV do Paraná lança em novembro o livro Re-

latos da Pandemia. O novo projeto editorial traz de-
poimentos de Cristina Braga, Daniela Dondo, Priscila 
Valério, Philippe Seigle, Sérgio Costa e Silva, João 
Pedro Figueira, Viviane Fernandes, além dos artigos 
publicados por este colunista. O prefácio será assinado 
por Thiago Oliveira.

Data Nacional do Peru
O cônsul-geral do Peru, no Rio de Janeiro, Hugo 

Flores, que tem atuado com muito afinco para ameni-
zar os problemas dos peruanos que não conseguiram 
retornar para seu país, conseguiu um feito inédito: ilu-
minar o Corcovado com as cores da bandeira de seu 
país, para comemorar a data nacional. Pensando na 
proteção de seus colaboradores também, instalou di-
visórias nos locais de atendimento ao publico.

Guias de turismo
Embora com a lei que concede auxílio emergencial 

aos guias de turismo, sancionada pelo atual governa-
dor do Estado, Wilson Witzel, até o presente momento, 
não foi regulamentada. A Liguia, presidida por Ar-
naldo Bichucher, tem desenvolvido uma série de ações 
para que o governo resolva com urgência o impasse.

Réveillon e Carnaval
Sem a vacina, os dois eventos não deverão acon-

tecer no Rio de Janeiro. O Carnaval poderá ser trans-
ferido para agosto de 2021. Não há como realizá-los 
no momento que as aglomerações propiciam a prolif-
eração do vírus e serão contraprodutivas para a ima-
gem institucional do Rio, já muita deteriorada com os 
escândalos recentes, na compra de produtos durante a 
pandemia. O turismo há de entender que precisamos 
salvar vidas e encontrar soluções virtuais para comem-
oração do Ano Novo.

Le Canton
Monica Pixão, que dirige o temático hotel Le Can-

ton, tem desenvolvido uma série de ações promocio-
nais para mostrar que todos os protocolos de segurança 
estão sendo considerados, tanto na hospedagem, como 
na gastronomia. Em recente entrevista ao Fantástico, 
deixou claro que a prioridade do hotel, que começa 
gradualmente a aumentar o índice de ocupação, é a 
proteção do hóspede, assim como dos colaboradores.

A pandemia não chegou
Domingo passado, estive em Barra de Guaratiba, 

para um passeio rápido. Qual não foi a minha surpresa 
ao ver mais de 80% das pessoas circulando, sem más-
cara, se aglomerando na praia e bebendo nos bares e 
quiosques. Apenas os colaboradores dos estabeleci-
mentos comerciais cumpriam as determinações legais. 
Que pesadelo!

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

NOVAMED GESTÃO DE CLÍNICAS LTDA.
CNPJ Nº 22.485.085/0013-11

A Novamed Gestão de Clínicas Ltda., torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Conservação e Meio Ambiente - SCMA, através do processo 
14/200.269/2020, a Licença Ambiental Municipal para atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, na 
Avenida Rio de Janeiro, 555, sala 101. Caju, CEP.: 20.931-675, Rio de Janeiro, RJ.

Déficit primário recorde de R$ 194,7 bi
Tesouro Nacional 
culpa reflexos  
da pandemia  
na economia

 As contas públicas fe-
charam o mês de junho com 
saldo negativo recorde de 
R$ 194,7 bilhões. Em junho 
de 2019, o déficit primário 
ficou em R$ 11,8 bilhões. 
No mês passado, em termos 
reais (descontada a infla-
ção), a receita líquida apre-
sentou queda de R$ 29,3 
bilhões (-31%), enquanto 
a despesa total aumentou 
R$ 153,4 bilhões (+144%), 
quando comparados a junho 
de 2019.

Ao divulgar os resultados 
nesta quinta-feira, em Bra-
sília, o Tesouro Nacional 
apontou os efeitos da pande-
mia de Covid-19 na econo-
mia para justificar o recorde 
no déficit primário, despesas 
maiores que as receitas, sem 
considerar no cálculo os gas-
tos com juros, do governo 
central (Tesouro Nacional, 

Previdência Social e Banco 
Central). 

“Assim como no mês an-
terior, o déficit de junho é 
explicado, principalmente, 
pela redução significativa 
na arrecadação, combinada 
com o aumento nas despesas 
do Poder Executivo decor-
rentes de medidas de com-
bate à crise da Covid-19, 
bem como da antecipação 
do pagamento do 13º de 
aposentados e pensionistas 
do Regime Geral da Previ-
dência Social e pagamento 
acumulado dos precatórios” 
diz o relatório o Tesouro Na-
cional.

Adiantamentos

O adiamento no paga-
mento de impostos contri-
buiu para reduzir as receitas 
em R$ 20,4 bilhões. Tam-
bém contribui para reduzir 
as receitas a retração na ati-
vidade econômica. No caso 
das despesas, o resultado foi 
influenciado principalmente 
pelas medidas de combate à 
crise gerada pela pandemia 
de Covid-19 que somaram 
valor de R$ 96,8 bilhões no 
mês de junho.

“Destaque para o auxílio 
emergencial a pessoas em 
situação de vulnerabilida-
de social (R$ 44,7 bilhões), 
as despesas adicionais do 
Ministério da Saúde e de-
mais ministérios (R$ 19,9 
bilhões), o auxílio emer-
gencial aos estados, municí-
pios e DF (R$ 19,7 bilhões) 
e o Benefício Especial de 
Manutenção do Emprego 
e Renda (R$ 7,1 bilhões)”, 
diz o relatório.

Além disso, acrescenta o 
Tesouro, houve “elevação 
pronunciada” no pagamen-
to de benefícios previden-
ciários, que cresceu 57,8% 
em termos reais (R$ 28,2 
bilhões) devido à antecipa-
ção do pagamento de 13º de 
aposentadorias e pensões e 
no pagamento de sentenças 
judiciais e precatórios.

Semestre

No primeiro semestre, o 
déficit primário chegou a R$ 
R$ 417,2 bilhões, contra R$ 
29,3 bilhões em igual perío-
do de 2019. Nesse período, 
a receita líquida apresentou 
queda de R$ 116,5 bilhões 
(-18,1 %) e a despesa total 

cresceu R$ 271,1 bilhões 
(+40,3%), quando compa-
rados ao mesmo período de 
2019.

Para esse período, o adia-
mento de pagamento de 
tributos estimado é de R$ 
81,3 bilhões, enquanto a 
diminuição do Imposto so-
bre Operações Financeiras 
(IOF) nos empréstimos to-
talizou R$ 6,3 bilhões. Do 
lado da despesa, até junho 
de 2020, os gastos realiza-
dos das medidas de combate 
à crise totalizaram R$ 210,6 
bilhões.

“É importante destacar 
que os programas de com-
bate aos efeitos econômicos 
e sociais da Covid-19 são 
temporários, com execução 
concentrada no exercício 
de 2020. Adicionalmente, 
como a maior parte desses 
programas envolve ações de 
transferência de renda, não 
se espera que a sua execução 
gere valores elevados de res-
tos a pagar para o exercício 
seguinte, como seria espe-
rado no caso de programas 
de subsídios e/ou de inves-
timento público”, destaca o 
Tesouro Nacional.

Assine o Monitor Mercantil

Trump desconfia dos correios e pede para adiar eleições
O presidente Donald 

Trump usou sua página no 
Twitter, nesta quinta-feira, 
para sugerir o adiamento 
das eleições, medida que o 
Executivo não tem o poder 
de impor, já que depende 
de um apoio do Congresso 
dos EUA. Para justificar 
sua intenção, questionou a 
lisura do pleito justamente 
por conta dos votos pelos 
Correios isso sem apresen-
tar provas das suas acusa-
ções.

“Com a votação universal 
por correio (não a votação 
ausente, o que é bom), 2020 
será a eleição mais impreci-
sa e fraudulenta da história. 
Será um grande embaraço 
para os EUA”, escreveu 
Trump. “Atrase a eleição até 
que as pessoas possam votar 
de maneira adequada, segura 
e protegida”.

Para quem não acre-
dita nos correios, é bom 
lembrar que a Cambridge 
Analytica, empresa britâni-

ca de consultoria de dados 
envolvida em um escânda-
lo de vazamento de perfis 
do Facebook, afirmava a 
clientes que realizou toda 
a campanha presidencial de 
Donald Trump nos Estados 
Unidos, em 2016, e mani-
pulou eleitores indecisos 
em estados-chave para de-
finir o resultado. 

Alerta

Por sua vez, o candidato 
a Presidência pelo partido 
Democrata Joe Biden já 
havia alertado em abril des-
te ano que Trump, tentaria 
adiar a eleição presidencial, 
marcada para o dia 3 de no-
vembro deste ano. Nesta 
quinta-feira, o republicano 
corroborou a fala do seu 
principal adversário na luta 
pela reeleição.

Durante um evento de 
arrecadação de fundos on-
line em 24 de abril, Biden 
garantiu que Trump faria 

tudo o que pudesse para 
adiar a realização do plei-
to, como uma forma de au-
mentar as suas chances de 
vitória em um ano de pan-
demia da Covid-19 e forte 
retração da economia esta-
dunidense.

“Acordem para o que eu 
estou dizendo a vocês: acho 
que ele vai tentar adiar as 
eleições, de uma maneira ou 
de outra, e encontrar razões 
para que não aconteçam na 
data prevista”, afirmou Bi-
den, que foi vice do ex-pre-
sidente norte-americano Ba-
rack Obama, este antecessor 
de Trump.

Na mesma ocasião, Biden 
declarou que o presidente 
“fará todo o possível para 
dificultar as pessoas de irem 
votar”, mencionando uma 
ameaça que Trump fazia à 
época de vetar um financia-
mento de emergência para os 
serviços postais.

A ideia do republicano se 
dá quando os EUA vivem 

uma das maiores crises de 
uma geração - com mais de 
150 mil mortos na pandemia 
do novo coronavírus, pro-
testos em todo o país contra 
a violência policial e o ra-
cismo, e pela manhã o país 
relatou sua pior contração 
econômica desde o Grande 
Depressão.

Os EUA realizam elei-
ções há mais de 230 anos, 
inclusive durante a Guerra 
Civil, a Grande Depres-
são e duas guerras mun-
diais. A Segunda Emenda 
da Constituição dos EUA 
dá ao Congresso o poder 
de definir o calendário das 
eleições, e a 20ª Emenda 
encerra o mandato de um 
presidente e um vice-pre-
sidente em 20 de janeiro 
após uma eleição geral. A 
representante democrata 
dos EUA, Zoe Lofgren, que 
preside o comitê da Câma-
ra que supervisiona a segu-
rança das eleições, já rejei-
tou a ideia de um atraso.

Renda básica emergencial para recuperar a economia da AL
As medidas de saúde 

devem ser acompanhadas 
pelas políticas de renda 
básica emergencial, con-
tra a fome e de proteção 
do setor produtivo. As 
recomendações constam 
do Relatório da Comissão 
Econômica para a Amé-
rica Latina e o Caribe 
(Cepal) e da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas), ao apontar que, 
se a curva de transmis-
são de Covid-19 não for 
controlada, as economias 
dos países da região das 
Américas não poderão se 
recuperar.

“Não se equivoquem, 

não há dilema entre econo-
mia e saúde. Primeiro é a 
saúde”, disse a secretária-
executiva da Cepal, Alicia 
Bárcena, durante a apre-
sentação do documento 
em videoconferência.

O relatório conjunto 
Saúde e economia: uma 
convergência necessária 
para enfrentar a covid-19 e 
retomar o caminho para o 
desenvolvimento sustentá-
vel na América Latina e no 
Caribe destaca que “vida, 
saúde e bem-estar são fun-
damentais e constituem 
pré-requisitos para reativar 
a economia”.

“Do ponto de vista dos 

direitos humanos, a prote-
ção da saúde é um imperati-
vo ético. No entanto, é tam-
bém um imperativo prático, 
uma vez que, quando a vida 
é protegida, a capacidade 
produtiva é fortalecida”, diz 
o documento.

Para as entidades, a con-
vergência e coordenação 
entre as políticas de saúde, 
econômicas, sociais e pro-
dutivas são essenciais para 
o controle da pandemia, 
a reativação da economia 
com proteção e a recons-
trução das sociedades de 
maneira sustentável e in-
clusiva. 

Medidas sanitárias de-

vem ser direcionadas para 
controlar a pandemia, como 
a testagem da população, 
quarentenas ou distancia-
mento social e o fortaleci-
mento dos sistemas de saú-
de, com enfoque na atenção 
primária.

A Opas recomenda que 
os recursos sejam incre-
mentados e que os gastos 
com saúde pública se-
jam de, pelo menos, 6% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB - soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
pelos países). Atualmente, 
esse valor chega, em mé-
dia, a 3,7% do PIB na re-
gião.
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Alerj doa R$ 40 milhões para 
Museu Nacional e Fiocruz

A Alerj vai doar R$ 20 milhões para a reconstrução do 
Museu Nacional, destruído por um incêndio em 2018, 
e outros R$ 20 milhões para a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) usar no combate ao coronavírus nas comunida-
des carentes do estado. Os R$ 40 milhões fazem parte dos 
recursos economizados pela Alerj nos últimos anos. No 
caso do museu, o dinheiro será repassado à UFRJ, que 
administra o espaço, para reforma das instalações físicas. 
Os autores da proposta são os deputados André Ceciliano 
(PT), Flavio Serafini (PSOL) e Waldeck Carneiro (PT). 
A proposta para doação à Fiocruz é da deputada Renata 
Souza (PSOL).

Impeachment na ordem do dia
As idas e vindas no processo de impeachment do go-

vernador Wilson Witzel foram o assunto da semana na 
Alerj.  O consenso é que, por enquanto, a situação do go-
vernador ainda é muito frágil. Ele continua sem uma base 
forte que o defenda no Legislativo, e suas manobras, ava-
liam alguns parlamentares, só vão tornar o processo mais 
demorado. O desgaste só não está sendo maior, segundo 
um deputado da oposição, porque neste período a Alerj 
vota apenas medidas de combate ao coronavírus. Segundo 
ele, com o quadro político atual, a derrota do governo nas 
votações seria vergonhosa.

Crivella acumula vitórias na Câmara
E enquanto Wizel não se entende com a Alerj, o pre-

feito do Rio, Marcelo Crivella, vem acumulando vitórias 
no Legislativo municipal, importantes para sua disputa 
pela reeleição. A última delas foi a aprovação da lei que 
altera parâmetros urbanísticos. Ele conseguiu também a 
ampliação do prazo para o Poder Executivo prestar con-
tas do exercício financeiro de 2019 ao Tribunal de Contas 
do Município. Com isso, o prefeito só vai prestar contas 
depois da eleição, evitando que uma possível reprovação 
pudesse ser usada contra ele por seus adversários no perí-
odo de propaganda eleitoral. Desde o início do seu gover-
no, Crivella, que também já passou por um processo de 
impeachment, vem dividindo a administração municipal 
com seus aliados na Câmara.

Transparência nas licitações
Os deputados estaduais aprovaram a proposta do pre-

sidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e agora 
todo o processo licitatório realizado pelo Legislativo es-
tadual será gravado em áudio e vídeo e, quando possível, 
transmitido por meio da internet. A norma vale para todas 
as licitações nas modalidades concorrência, tomada de pre-
ços, convite e pregão presencial. A medida, segundo André 
Ceciliano, vai garantir mais transparência a todo o proces-
so, que poderá ser acompanhado por qualquer cidadão.

Deputado quer reaproveitar  
hospital de campanha

O hospital de campanha de Nova Iguaçu, para pacien-
tes com Covid-19, que nem chegou a funcionar, será des-
montado. Diante desta informação da Secretaria Estadual 
de Saúde, o deputado Max Lemos (PSDB) correu para 
apresentar um projeto de lei na Alerj propondo que a es-
trutura e equipamentos da unidade sejam reaproveitados 
no próprio município. A ideia do parlamentar é transfe-
rir tudo para um terreno na Estrada de Madureira, onde 
a “nova” unidade passaria a funcionar como um hospital 
comum, atendendo moradores da região.

Dedução no IR para combate à pandemia
O Senado discute o projeto de lei que permite a de-

dução no Imposto de Renda de pessoa física ou jurídica 
das doações destinadas a fundos estaduais de saúde ou a 
hospitais públicos que organizem campanha para preven-
ção e tratamento da Covid-19. A iniciativa foi proposta 
pelo senador Jayme Campos (DEM-MT). Segundo ele, a 
criação de incentivo fiscal no âmbito do imposto sobre a 
renda será um grande incentivo para elevar o número e o 
valor das doações.

Prefeito do Rio de Janeiro

Max Lemos

Ascom Alerj

Privatização da Cedae  
pode ter estrangeiros

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) quer tra-
zer investidores estrangeiros 
para o leilão de privatização 
da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae), 
previsto para o quarto tri-
mestre deste ano. A infor-
mação é do superintendente 
da Área de Estruturação de 
Parcerias do BNDES, Cle-
verson Aroeira, que parti-
cipou nesta quinta-feira de 
encontro virtual promovido 
pela Associação Comercial 
do Rio de Janeiro (ACRJ).

De acordo com Aroeira o 
banco tem conversado com 
mais de 20 potenciais inves-
tidores estrangeiros, como 
fundos soberanos árabes, 
fundos de pensão e de inves-
timentos do Canadá, fundos 
de infraestrutura, operadores 
da China, entre outros. 

O projeto de privatização 
da Cedae tem prazo longo, 
de 35 anos, o que atrai esse 
tipo de investidor. O banco 
conversou também com em-
presas do setor de energia, 
que têm olhado com interes-
se para o setor de saneamen-
to, cuja participação privada 
no país, até o momento, é 
de 10%. “Quem chegar pri-
meiro vai pegar os primei-
ros retornos. O pioneirismo 
rende dividendos”, destacou 
Aroeira. Ele disse que como 
o projeto é grande demais, 
alguns dos cinco operadores 
privados do Brasil de maior 
porte terão que fazer parce-
rias para concorrer ao leilão.

O projeto da Cedae cons-
titui a maior privatização 
na área de saneamento e é 
o maior projeto de infra-
estrutura do país, com in-
vestimentos no total de R$ 

33,572 bilhões, sendo R$ 
11,9 bilhões em água e R$ 
21,6 bilhões em esgotamen-
to sanitário, de acordo com 
o estudo feito pelo banco e 
que se encontra atualmente 
em consulta pública. 

O modelo aprovado pode-
rá receber sugestões e críti-
cas até o próximo dia 10 de 
agosto, quando completarão 
60 dias de consulta. O BN-
DES vai ajudar o governo 
fluminense a responder a to-
das as contribuições e efetu-
ar os ajustes necessários.

Privatização

Aroeira desconversa 
quando se fala que o termo 
é privatização. Para ele é 
concessão. Segundo o di-
retor, a Cedae continuará 
existindo, mas será criada 
uma nova empresa para 
assumir parte dos serviços 
prestados pela estatal. O 
objetivo é promover a uni-
versalização da água e do 
esgotamento sanitário em 
64 municípios, com desta-
que para a redução do lan-
çamento de esgoto na Baía 
de Guanabara e na bacia do 
Rio Guandu.

O BNDES fez um plano 
de saneamento básico para 
todos esses 64 municípios, 
que incluem a capital do es-
tado e a região metropolitana 
do Rio. Todos terão que ma-
nifestar sua adesão ou não ao 
plano até o final da consul-
ta pública, para que o leilão 
possa ser efetuado. Clever-
son Aroeira afirmou que a 
Cedae fatura R$ 6 bilhões 
por ano, mas investe pou-
co. Nos últimos anos, foram 
investidos R$ 200 milhões 
por ano. A companhia tem 

custo operacional alto, índi-
ce de inadimplência elevado 
(30%), bem como índice de 
perdas alto (estimado em 
cerca de 30%), relatou.

O modelo elaborado pelo 
BNDES para a privatização 
da Cedae estabeleceu quatro 
blocos de atuação. Aroeira 
admitiu que uma mesma em-
presa poderá levar dois blo-
cos ou mais mas, para isso, 
terá que provar maior capa-
cidade financeira e de recur-
sos técnicos. 

A expectativa é que os 
investimentos programados 
gerem muitas obras. Serão 
28 mil empregos adicio-
nais e outros durante a ope-
ração, “porque será uma 
rede maior”. O objetivo é 
levar água a 99% dos lares 
e esgotamento a 90%, no 
estado, destacou o superin-
tendente esquecendo que 
muitas companhias foram 
reestatizadas, porque não 
cumpriram a missão da uni-
versalizar a água e o esgo-
tamento sanitário e também 
porque tornaram as contas 
impagáveis pelos altos va-
lores cobrados.

Os municípios que são 
atendidos pelo Sistema 
Guandu e pelo Sistema 
Imunana/Laranjal continu-
arão sendo atendidos pela 
Cedae, que venderá a água 
ao parceiro privado. Caberá 
ao operador privado fazer a 
distribuição da água e cobrar 
por ela, além de cuidar da 
cadeia de esgoto.

Cleverson Aroeira afir-
mou que a tendência é a 
otimização do uso da água. 
Com a venda da água para 
as concessionárias, a Cedae 
vai faturar R$ 2 bilhões, in-
dicou.

As quatro privatizações 
foram estabelecidas para 
permitir sustentabilidade fi-
nanceira, tarifa única para 
todos os blocos, além de 
sinergias entre as bacias hi-
drográficas. O modelo cria-
do pelo BNDES dá atenção 
especial para problemas 
históricos de saneamento do 
estado, informou o superin-
tendente da Área de Estrutu-
ração de Parcerias. O estudo 
projeta investimento mínimo 
pela concessionária de R$ 
1,8 bilhão nas comunidades 
da capital; antecipação, nos 
primeiros cinco anos, de 
R$ 2,9 bilhões na Bacia do 
Guandu, e de R$ 2,6 bilhões 
no entorno da Baía de Gua-
nabara.

Aroeira assegurou que 
não haverá aumento tarifário 
acima da inflação por todo o 
tempo de privatização. Será 
mantida a tarifa social, am-
pliando o total de 0,54% de 
economias atendidas por ta-
rifa social para até 5%, sem 
impacto econômico finan-
ceiro dos blocos. A qualida-
de dos serviços será objeto 
de fiscalização, com defini-
ção de dez indicadores que 
as empresas terão de seguir 
para não sofrer redução de 
receita.

Todos os municípios, 
principalmente os de menor 
porte, receberão um percen-
tual, estimado em 3%, da ar-
recadação da empresa. Com 
isso, o município tem um 
incentivo e passa a ser par-
ceiro da empresa, mas terá 
também que cumprir obri-
gações. A fiscalização será 
exercida pela Agência Re-
guladora de Energia e Sane-
amento Básico do Estado do 
Rio de Janeiro (Agenersa).

Adeus casa própria! Caixa anuncia linha de crédito
A Caixa Econômica 

Federal anunciou nesta 
quinta-feira que, a partir 
da próxima quarta-feira, 
dia 3 de agosto, será dispo-
nibilizada linha de crédito 
imobiliário para pessoa fí-
sica. Por possibilitar o uso 
de imóveis como garantia, 
procedimento chamado 
home equity, a nova moda-
lidade possibilita taxas de 
juros mais baixas.

“É uma modalidade de 
crédito pessoal muito usa-
da nos Estados Unidos, que 
possibilita uma taxa de ju-
ros menor, na comparação 
com outras modalidades 
de crédito pessoal, e uma 
garantia mais sólida”, dis-
se o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, ao fazer 
o anúncio por meio da pá-
gina do banco no Youtube.

A contratação dessa 
modalidade, denominada 
Real Fácil Caixa, pode ser 
feita tanto para imóveis 
comerciais como residen-
ciais. “Vamos oferecer 
três modalidades de taxas: 
corrigidas por TR [Taxa 
Referencial], IPCA [Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo, o principal indica-
dor inflacionário do país] 
ou taxa fixa”, explicou 
Guimarães ao informar 
que, neste primeiro mo-
mento os imóveis usados 
como garantia têm de estar 
livres de ônus.

No caso da TR, será 
cobrada uma taxa e, no 
do IPCA, taxa a partir de 
0,7% ao mês e com ga-
rantia de até 60% do valor 
do imóvel. Com a moda-
lidade IPCA, será a taxa 
mensal a partir de 0,60% 
ao mês, com garantia de 

50% do valor do imóvel. 
Já a taxa fixa será de 0,8% 
ao mês, com garantia de 
60% do imóvel. Em todas 
as modalidades, o prazo 
máximo de financiamento 
é de 15 anos.

“As taxas de balcão, que 
são oferecidas independen-
temente do relacionamento 
com o banco, ficarão em 
0,9% mais TR, tendo como 
cota máxima de financia-
mento 60% do valor do 
imóvel”, acrescentou Gui-
marães.

Segundo Guimarães, ao 
criar as novas linhas de fi-
nanciamento, a Caixa tem 
expectativa de “emprestar 
R$ 40 bilhões”. Ou seja, au-
mentar em mais de dez ve-
zes os atuais R$ 3,5 bilhões, 
que representam 32% do 
market share que a coloca 

como líder em um mercado 
que movimenta R$ 11 bi-
lhões no Brasil.

A contratação desses 
créditos pode ser feita nas 
agências da Caixa e nos cor-
respondentes CAIXA Aqui. 
É possível fazer simulações 
e comparações de juros e 
condições de empréstimo 
por meio do site do banco.

Terreno e construção

Guimarães anunciou 
que, também a partir de 
quarta-feira, o banco redu-
zirá a taxa de juros cobra-
dos de pessoas físicas para 
construção individual ou 
aquisição de lote indivi-
dualizado. A decisão levou 
em conta o fato de as me-
didas de isolamento social 
decorrentes da pandemia 

terem despertado o inte-
resse por novas formas de 
habitação, com aumento 
da procura por casas com 
quintal, espaço e proximi-
dade com a natureza, sem 
aglomerações ou elevado-
res.

No caso de de lotes ur-
banizados, os valores finan-
ciados poderão variar de 
R$ 50 mil a R$ 1,5 milhão, 
com taxa de juros efetiva de 
até TR mais 8,5% ao ano. 
A cota de financiamento é 
de até 70% sobre o valor de 
avaliação do terreno. O pra-
zo para pagamento da dívi-
da é de até 20 anos.

Nas modalidades destina-
das à aquisição de terreno e 
construção e de construção 
em terreno próprio, as taxas 
de juros podem chegar à TR 
mais 6,5% ao ano.
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Joatinga Participações S.A. 
CNPJ: 23.786.025/0001-68

Notas explicativas em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
1. Contexto operacional: A Joatinga Participações S.A. (“Cia.”) é uma Cia. de 
capital fechado constituída em 2/12/15, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado Rio de Janeiro, na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1804. Tem como 
objeto social a participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quo-
tista. Em 31/12/19 a Cia. detinha a seguinte participação societária: Bigsal - Indús-
tria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. (“Bigsal”) (100,00%) é 
uma S.A., que tem como principais atividades a produção e comercialização de 
suplementos para nutrição animal, com um portfólio que abrange de suplementos 
minerais a rações balanceadas para ruminantes, peixes, equinos, animais de Cia., 
entre outros. 2. Base de preparação e apresentação das Dfs. : 2.1. Declaração 
de conformidade com as normas brasileiras de contabilidade: As Dfs.  fo-
ram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo CPC para pequenas e médias empresas CPC 
PME (R1). As Dfs.  referentes ao exercício findo em 31/12/19, foram aprovadas em 
29/05/20 pela Administração. 2.2. Base para consolidação: As Dfs.  consolida-
das da Cia. foram preparadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas 
pelo CPC 36 (R3) – Demonstrações Consolidadas. As Dfs.  consolidadas da Cia. 
incluem as informações financeiras da Cia. e de sua controlada direta. O contro-
le sobre essas empresas é obtido quando a Cia. tem o poder de controlar suas 
políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios e 
estar exposta aos riscos de suas atividades. As controladas são integralmente 
consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a Cia. obtém 
controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que o controle deixa de 
existir. Em 31/12/19, as Dfs.  consolidadas incluem a consolidação das seguintes 
empresas, respectivamente:

Participação
Controladas Direta (%)

Bigsal Indústria e Comércio de Suplementos Nutrição Animal S.A 100
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas Dfs. são 
mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
empresa atua (moeda funcional). As Dfs. estão apresentadas em Reais, que é a 
moeda funcional e de apresentação da Sociedade. 2.4. Uso de estimativas e pre-
missas: A preparação das Dfs.  de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis, os valores reportados de ativos, pas-
sivos, receitas e despesas, e certas divulgações em Nota 3. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma 
maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconheci-
das no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados. 2.5. Reapresentação das Dfs.  anteriormente apresentadas: 
A controlada da Cia. tem acumulado créditos de ICMS ao longo dos anos. No exer-
cício de 2018, a controlada Bigsal entrou com processo de pedido de transferência 
do seu saldo de créditos de ICMS junto a Receita Estadual, e que esperava-se ser 
deferido até janeiro de 2019, mas não se concretizou. Assim, por não consumir 
o saldo de ICMS a Recuperar e ainda não ter seu processo de transferência de 
ICMS deferido, a Cia. optou por reclassificar o saldo de ICMS a Recuperar para o 
não circulante. Sumário dos efeitos da reclassificação são apresentadas a seguir:

2018

Rubrica contábil
Anteriormente 

 reportado Ajuste
Reapre-
sentado

Investimento 154.783 545 154.238
Total do ativo não circulante 154.783 545 154.238
Patrimônio líquido 155.452 (545) 154.907
Resultado de equiv. patrimonial 10.900 (545) 10.355
3. Resumo das principais políticas contábeis: 3.1. Classificação circulante 
e não circulante: Os ativos e passivos no balanço patrimonial são classificados 
como circulante quando mantidos principalmente 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. 3.2. Caixa 
e equivalente de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósito bancário, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até 
três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas 
garantidas. 3.3. Instrumentos financeiros: • Concentração de risco de crédito: 
Os instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Sociedade a concen-
trações de risco de crédito consistem primariamente em caixa e equivalentes de 
caixa e contas a receber. A Sociedade mantém contas-correntes bancárias com 
instituições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com critérios ob-
jetivos para diversificação de riscos de crédito; • Valor contábil e valor justo 
dos instrumentos financeiros: Os valores contábeis dos instrumentos financei-
ros da Sociedade em 31/12/AT e de AA representam o custo amortizado, e os 
valores contabilizados aproximam-se dos valores de mercado. A Sociedade não 
opera com instrumentos financeiros derivativos nem com instrumentos de riscos 
semelhantes. Os ativos e passivos financeiros da Sociedade são caixa e equiva-
lentes de caixa, contas a receber, empréstimos e fornecedores; • Compensação 
de Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são compensa-
dos e o valor líquido e apresentado no balanço patrimonial quando, e somente 
quando, haja o direito legal de compensar os valores e a Sociedade tenha inten-
ção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 3.4. Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da perda estimada com 
créditos, a qual é constituída com base na perda esperada (através de um mo-
delo prospectivo), sendo considerada suficiente pela Administração para cobrir 
eventuais perdas. 3.5. Estoques: Registrados pelo custo médio de aquisição ou 
produção, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o cus-
to. A Cia. considera em sua provisão para perdas nos estoques os materiais com 
giro lento e/ou obsoletos. 3.6. Investimentos em coligada/controlada: A Cia. 
detém o controle sobre uma empresa quando possui o poder de controlar suas 
políticas financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios 
e estar exposta aos riscos de suas atividades. Os investimentos nas controla-
das são registrados na controladora pelo método de equivalência patrimonial para 
fins de Dfs.  individuais, sendo os investimentos em controladas eliminados para 
fins de elaboração das Dfs.  consolidadas, e o efeito das variações cambiais na 
conversão dos investimentos no exterior, os quais são reconhecidos em conta 
específica do patrimônio líquido. A Cia. determina, em cada data de fechamento 
das Dfs. , se há evidência objetiva de que os investimentos sofreram perdas por 
redução ao valor recuperável. Se assim for, a Cia. calcula o montante da perda 
por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor contábil e a par-
ticipação das perdas em controladas, e reconhece a parcela residual com passivo 
a descoberto de controladas, uma vez que assume as obrigações das mesmas. 
3.7. Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição 
ou construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com base 
nas taxas mencionadas na Nota 10 e levam em consideração o tempo de vida útil 
estimada dos bens e com base nos prazos contratuais dos imóveis alugados quan-
to às benfeitorias efetuadas. A depreciação é calculada pelo método linear, para 
distribuir seu valor de custo ao longo da vida estimada dos ativos, conforme segue:
Descrição do Ativo Anos
Edifícios e construções 25
Equipamentos 10
Instalações 10
Fornos 02 e 03
Máquinas e matrizes 10
Veículos 5
3.8. Provisões para perdas por impairment em ativos não financeiros, 
exceto estoques: Os ativos sujeitos à depreciação ou amortização são revi-
sados anualmente para verificação do valor recuperável. Quando houver indí-
cio de perda do valor recuperável (impairment), o valor contábil do ativo (ou 
unidade geradora de caixa a qual o ativo tenha sido alocado) é testado. Uma 
perda é reconhecida pelo valor em que o valor contábil do ativo exceda seu 
valor recuperável. 3.9. Ativos Intangíveis: a) Ágio: O ágio determinado em 
aquisição de investimentos em controladas representa a diferença positiva en-
tre o valor da compra e o valor justo da participação da Sociedade nos ativos 
líquidos identificáveis da empresa adquirida na data de aquisição. 3.10. Em-
préstimos: São inicialmente reconhecidos pelo valor da transação e subse-
quentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com juros 
são reconhecidas com base no método da taxa de juros efetiva ao LP do em-
préstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde 
ao valor devido. Os juros são incluídos em despesa financeiras. Os emprésti-
mos são classificados como passivo circulante, a menos que a Sociedade te-
nha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. 3.11. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa de juros efetiva, quando aplicável. 3.12. Provisões: São reconhecidas 
quando: a Sociedade 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 segu-
rança. 3.13. Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor justo 
da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e 
serviços no curso normal das atividades da Sociedade. A receita é apresenta-

da líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente, o 
montante de receitas é equivalente ao valor das notas fiscais emitidas. A So-
ciedade reconhece a receita quando: o valor da receita pode ser mensurado 
com segurança; é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a 
entidade e critérios específicos tenham sido atendidos para cada uma das 
atividades da Sociedade, conforme descrição a seguir: a) Vendas de produ-
tos: A receita de vendas de produtos é reconhecida quando os produtos são 
entregues e a posse foi passada nesse prazo de tal forma que todas as se-
guintes condições forem satisfeitas: • A Sociedade transferiu para o compra-
dor os riscos e benefícios significativos relacionados à propriedade dos produ-
tos; • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; • É provável 
que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a Socieda-
de; • Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação po-
dem ser mensurados com confiabilidade. b) Vendas de serviços: A receita de 
prestação de serviços é reconhecida quando da conclusão dos serviços e 
aceite por parte do cliente de tal forma que todas as seguintes condições fo-
rem satisfeitas: • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; • 
É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para 
a Sociedade; • Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à tran-
sação podem ser mensurados com confiabilidade. c) Receita de dividendos 
e juros: A receita de dividendos de investimentos é reconhecida quando o 
direito do acionista ou sócio de receber o pagamento estiver estabelecido 
(desde que seja provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir 
para a Sociedade e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilida-
de). A receita de juros de um ativo financeiro é reconhecida quando for prová-
vel que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Sociedade e o 
valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade. A receita de juros é 
reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva 
sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela 
que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados duran-
te a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido ini-
cial desse ativo. 3.14. Arrendamento: Arrendamento financeiro: Determina-
dos contratos de arrendamento transferem substancialmente à Cia. os riscos 
e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. Esses contratos são carac-
terizados como contratos de arrendamento financeiro, sendo registrados no 
momento inicial como ativo de direito de uso em contrapartida ao passivo de 
arrendamento pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento rema-
nescentes, descontado pela taxa incremental, conforme NBC TG 06/R3 (Deli-
beração CVM 645/10) – Arrendamentos. Arrendamento operacional: Deter-
minados contratos são classificados como arrendamento operacional quando 
sua substância não atende os requerimentos de arrendamento financeiro. 
Esses contratos são registrados no momento inicial como um ativo de direito 
de uso em contrapartida ao passivo de arrendamento pelo valor presente dos 
pagamentos de arrendamento remanescentes, descontado pela taxa incre-
mental, conforme NBC TG 06/R3 (Deliberação CVM 645/10) - Arrendamentos. 
3.15. Tributação: Lucro Real: A despesa com IR e contribuição social repre-
senta a soma dos tributos correntes e diferidos. • Tributos correntes: A pro-
visão para IR e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercí-
cio. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. A provisão para IR e contribuição social é calculada nas 
alíquotas vigentes no fim do exercício; • Tributos diferidos: O IR e a contri-
buição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias, no 
fim de cada período de relatório, entre os saldos de ativos e passivos reconhe-
cidos nas Dfs. e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lu-
cro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impos-
tos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre 
todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a 
Sociedade apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que 
tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. 3.16. Ajuste a 
valor presente: Os ativos e passivos monetários circulantes, quando relevan-
tes, e os ativos e passivos de longo prazo, são ajustados ao seu valor presen-
te. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos 
de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. Os ju-
ros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a referidos ativos e 
passivos são ajustados para o apropriado reconhecimento em conformidade 
com o regime de competência. A constituição do ajuste a valor presente é re-
gistrada nas rubricas, sujeitas a aplicação da norma, e tem como contrapartida 
a rubrica “resultado financeiro”. 3.17. Continuidade: As Dfs. foram elaboradas 
no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da ca-
pacidade da Sociedade de dar continuidade às suas atividades durante a ela-
boração das Dfs.. A Sociedade está adimplente em relação às cláusulas de 
dívidas na data da emissão dessas Dfs.  e a Administração não identificou 
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Sociedade de dar conti-
nuidade as suas atividades nos próximos 12 meses. 3.18. Demonstração dos 
fluxos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo mé-
todo indireto. 3.19. Normas e interpretações já emitidas e adotadas: a) Em 
vigor para períodos incorridos após 1º/01/19: IFRS 16 Leases: Esta nova 
norma substitui IAS 17 Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement 
contains a Lease, SIC-15 Operating Leases – Incentives e SIC-27 Evaluating 
the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Os reque-
rimentos de contabilização para os arrendadores permanecem substancial-
mente os mesmos em comparação às normas atualmente vigentes. Entretan-
to, há alterações significativas para os arrendatários na medida em que o IFRS 
16 determina um modelo único apenas para os arrendatários ao eliminar a 
distinção entre arrendamento financeiro e operacional de forma a resultar em 
um balanço patrimonial refletindo um “direito de uso” dos ativos e um corres-
pondente passivo financeiro. Assim, para muitas Cias. o efeito de registrar to-
das as operações de leasing no balanço patrimonial poderá ser muito signifi-
cativo. A Administração da Cia. avaliou a adoção da nova norma e entende 
que não gerou ajustes ou impactos nas Dfs. da Cia. IFRIC 23 – Incerteza 
sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro: A interpretação trata da con-
tabilização dos tributos sobre a renda quando os tratamentos fiscais envolvem 
incerteza que afeta a aplicação da IAS 12, e não se aplica a impostos ou 
exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma específica, as exi-
gências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tratamento apli-
cável aos tributos. A Administração da Cia. avaliou a adoção da nova norma e 
entende que não gerou ajustes ou impactos nas Dfs. da Cia. b) Novas nor-
mas, alterações e interpretações que ainda não estão em vigor: A Cia. 
pretende adotar as respectivas normas e interpretações, se aplicável, quando 
entrarem em vigor: • Alterações nas referências à estrutura conceitual nas 
normas IFRS; • Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); • 
Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); • 
IFRS 17 Contratos de Seguros. 4. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos 
de caixa e equivalentes de caixa são demonstrados a seguir:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa - - 80 51
Bancos conta movimento 2 2 4.636 1.589
Aplicações financeiras 485 661 22.227 23.798

487 663 26.943 25.438
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras 
de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do CDI, e possuem 
liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como 
receita financeira pelo regime de competência.
5. Contas a receber 2019 2018

Consoli-
dado

Consoli-
dado

Clientes 29.830 28.079
Cheques a receber 875 35
Total 30.705 28.114
Provisão para perdas de créditos de liquidação du-
vidosa (210) (120)
Total 30.495 27.994

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
A vencer Vencido Total

Aging list
Entre 1 a 30 dias 10.718 1.703 12.421
Entre 31 e 60 dias 7.910 151 8.061
Entre 61 e 90 dias 5.525 53 5.578
Entre 91 e 180 dias 4.321 79 4.400
Entre 181 dias e 360 dias 35 56 91
Acima de 360 dias - 154 154
Total 28.509 2.196 30.705
A provisão para perda esperada de créditos de liquidação duvidosa foi 
feita com base no histórico de perdas da Cia., levando em considera-
ção também aqueles clientes que não possuem garantias reais. A esti-
mativa elaborada pela Administração é considerada suficiente para co-
brir eventuais perdas para os próximos 12 meses: Movimentação da 
provisão para perda com crédito esperada: Consolidado

2019 2018
Saldos iniciais (120) (29)
Adições (151) (114)
Baixas 61 23
Saldos finais (210) (120)
6.Estoque Consolidado
A composição do estoque é a demonstrada abaixo: 2019 2018
Produtos acabados 1.671 593
Insumos 10.552 10.549
Produtos em elaboração 32 40
Outros Estoques 202 -

12.457 11.182
7. Tributos a recuperar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
ICMS a recuperar - - 5.748 4.986
PIS a recuperar - - 1 2
COFINS a recuperar - - 5 6
IR a recuperar 24 17 318 329
Contribuição para INSS a Recuperar - - - -
Contribuição social sobre o lucro a recuperar 1 1 - -

25 17 6.086 5.323
Circulante 25 17 500 845
Não circulante - - 5.586 4.478
8. Tributos diferidos Consolidado

2019 2018
IRPJ diferido 16.604 23.985
CSLL diferida 5.978 8.634

22.582 32.619
Base de Cálculo Alíquota (%) 2019

Ágio por rentabilidade futura 147.596 34 50.183
(-) Amortização fiscal do Godwill (81.178) 34 (27.601)

66.418 22.582
Efeitos no resultado 10.037

Base de Cálculo Alíquota (%) 2018
Ágio por rentabilidade futura 147.596 34 50.183
(-) Amortização fiscal do Godwill (51.659) 34 (17.564)

95.937 32.619
Efeitos no resultado 10.853
Em 31/03/17, a administração da Cia. investida registrou IR e contribuição so-
cial diferidos ativo sobre o ágio (Goodwill), mencionado na Nota 11, recebido 
na incorporação reversa da antiga controladora Engenho de Dentro Participa-
ções Ltda. Embora para fins contábeis o ágio (Goodwill) não seja amortizado, 
para fins fiscais a administração da Cia. concluiu que o ágio atende aos requi-
sitos da legislação fiscal vigente, que permite a amortização dedutível de até 
1/60 avos por mês, para fins de IR (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL). Assim, 
a amortização somente para fins fiscais gera uma diferença temporária entre 
o lucro contábil e o lucro fiscal, que, os termos do CPC 32, requer o reconhe-
cimento do efeito tributário no resultado do exercício.
9. Investimentos

Investida
% Parti-
cipação

Resultado 
ano 2018

Patri-
mônio 

Líquido
Resultado de 
equivalência

Bigsal Ind. e Com. de Suple-
mentos para Nutrição Animal 100 10.355 154.238 10.355

Investida
% Parti-
cipação

Resultado 
ano 2019

Patri-
mônio 

Líquido
Resultado de 
equivalência

Bigsal Ind. e Com. de Suple-
mentos para Nutrição Animal 100 13.744 167.982 13.744
10. Imobilizado:

Descrição
Taxa 

anual (%)
Custo 

01/01/19
Adi-

ções
Bai-
xas

Transfe-
rências

Líquido 
31/12/19

Terrenos – mais-valia - 8.000 - - - 8.000
Edificações e construções 4 6.171 1.518 - - 7.689
Edificações e construções 
  mais-valia 4 1.124 - - - 1.124
Máquinas e equipamentos 10 5.139 3.601 - 527 9.267
Máquinas e equipamentos 
  mais-valia 10 2.997 - (3) - 2.994
Veículos 20 a 25 6.037 175 (197) - 6.015
Móveis, utensílios e 
instalações 10 257 37 (2) - 292
Computadores e 
periféricos 20 447 48 (8) - 487
Adiantamento a 
Fornecedor - 555 191 - (527) 219

30.727 5.570 (210) - 36.087
Depreciação

Edificações e construções (468) (317) - - (785)
Edificações e construções – 
 mais-valia (98) (56) - - (154)
Máquinas e equipamentos (1.476) (1.050) - - (2.526)
Máquinas e equipamentos – 
 mais-valia (1.461) (688) 2 - (2.147)
Veículos (3.939) (777) 182 - (4.534)
Móveis, utensílios e instalações (81) (27) 1 - (107)
Computadores e periféricos (179) (67) 6 - (240)

(7.702) (2.982) 191 - (10.493)
23.025 2.588 (19) - 25.594

Descrição
Taxa 

anual
Custo 

01/01/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Transfe-
rências

Líquido 
31/12/18

Terrenos – mais-valia - 8.000 - - - 8.000
Edificações e construções 4 5.142 1.029 - - 6.171
Edificações e construções – 
 mais-valia 4 1.124 - - - 1.124
Máquinas e equipamentos 10 3.419 1.836 (116) - 5.139
Máquinas e equipamentos 
 mais-valia 10 3.001 - (4) - 2.997
Veículos 20 a 25 5.270 1.052 (285) - 6.037
Móveis, utensílios e 
instalações 10 187 73 (3) - 257
Computadores e 
periféricos 20 327 120 - - 447
Adiantamento a 
Fornecedor - - 555 - - 555

26.470 4.665 (408) - 30.727
Depreciação
Edificações e construções (266) (276) - - (542)
Edificações e construções 
 mais-valia (114) (56) - - (170)
Máquinas e equipamentos (599) (844) 41 - (1.402)

Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
 Controladora Consolidado

Ativo Nota 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado) 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado)

Circulante 512 680 71.530 66.428
Caixa e equivalentes de caixa 4 487 663 26.943 25.438
Clientes 5 - - 30.495 27.994
Estoques 6 - - 12.457 11.182
Adiantamentos e despesas antecipadas - - 1.135 -
Tributos a recuperar 7 25 17 500 845
Outros ativos circulantes - - - 969
Não circulante 167.982 154.238 216.404 222.312
Depósitos judiciais - - 162 -
Tributos diferidos 8 - - 22.582 32.619
Tributos a recuperar 7 - - 5.586 4.478
Outros ativos não circulantes - - - 153
Investimento 9 167.982 154.238 280 253
Imobilizado 10 - - 25.594 23.025
Intangível 11 - - 162.200 161.784
Total do ativo 168.494 154.918 287.934 288.740

 Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido Nota 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado) 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado)

Circulante 228 11 24.492 33.798
Fornecedores 12 2 11 5.590 5.155
Empréstimos e financiamentos 13 - - 9.043 19.626
Obrigações tributárias - - 1.088 1.008
Obrigações trabalhistas - - 2.145 2.298
Adiantamentos de clientes - - 4.008 3.319
Comissões a pagar - - 2.392 2.392
Dividendos propostos 226 - 226 -
Não circulante - - 95.176 100.035
Empréstimos e financiamentos 13 - - 33.348 39.421
Provisão para riscos processuais 14 - - 72 436
Partes relacionadas 15 - - 61.756 60.178
Patrimônio líquido 16 168.266 154.907 168.266 154.907
Capital social 99.458 99.458 99.458 99.458
Reservas de capital 42.655 32.619 42.655 32.619
Reserva legal 1.192 - 1.192 -
Reservas de lucros 24.961 22.830 24.961 22.830
Total do passivo e patrimônio líquido 168.494 154.918 287.934 288.740

Demonstrações do resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Nota 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado) 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado)

Receita de vendas e serviços 17 - - 137.178 122.539
Custo das vendas e serviços 18 - - (115.981) (88.951)
Lucro bruto - - 21.197 33.588
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 19 (190) (145) (11.810) (11.329)
Despesas com vendas 20 - - (16.376) (27.205)
Outras receitas (despesas) 
operacionais 21 - - 35.659 32.367
Resultado da equivalência patrimonial 9 13.744 10.355 - -
Resultado antes do resultado financeiro 13.554 10.210 28.670 27.421
Resultado financeiro, líquido 25
Despesas financeiras (2) (1) (7.056) (8.420)
Receitas financeiras 33 45 2.008 2.106

31 44 (5.048) (6.314)
Lucro líquido antes do IR e CS 13.585 10.254 23.622 21.107
Imposto de Renda 8 - - (2.657) (2.873)
Contribuição Social 8 - - (7.380) (7.980)
Lucro líquido do exercício 13.585 10.254 13.585 10.254
Lucro líquido atribuível a:
Acionistas controladores - - 13.585 10.254
Acionistas não controladores -  - - - 
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)

Controladora Consolidado

2019

2018 
(Reapre-
sentado) 2019

2018 
(Reapre-
sentado)

Lucro líquido do exercício 13.585 10.254 13.585 10.254 
Resultado abrangente total 13.585 10.254 13.585 10.254 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)

Capital 
social

Reser-
va de 

Capital

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

Lu-
cros

Lucros 
acumu-

lados

Patrimônio 
líquido  

atribuível 
aos proprie-

tários da 
controladora

Saldos em 01/01/18 99.458 42.655 - 2.540 - 144.653
Lucro líquido do exercício - - -10.254 - 10.254
Realização de Reserva de 
Ágio - (10.036) -10.036 - -
Saldos em 31/12/18 99.458 32.619 -22.830 - 154.907
Lucro líquido do exercício
 (reapresentado) - - - - 10.254 10.254
Reserva legal - - 513 - (513) -
Dividendos obrigatórios - - - - (97) (97)
Reserva de lucros a realizar - - - 9.644 (9.644) -
Saldos em 31/12/18 
(reapresentado) 99.458 42.655 51312.184 - 154.810
Lucro líquido do exercício - - - - 13.585 13.585
Reserva legal - - 679 - (679) -
Dividendos obrigatórios - - - - (129) (129)
Reserva de lucros a realizar - - -12.777(12.777) -
Saldos em 31/12/19 99.458 42.655 1.19224.961 - 168.266

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

Controladora Consolidado

Fluxo de caixa das atividades 
operacionais 2019

2018 
(Rea-

presen-
tado) 2019

2018 
(Reapre-

senta-
do)

Resultado do exercício 13.585 10.254 13.585 10.254
Ajustes de despesas e receitas que não
 envolvem recursos do caixa:
Depreciação e amortização - - 3.052 2.871
Provisão para perdas de liquidação 
duvidosa - - 193 96
Resultado de equivalência patrimonial (13.744) (10.356) - -
Encargos financeiros sobre empréstimos 
bancários e partes relacionadas - - 6.214 8.032
Tributos diferidos - - 10.037 10.853
Custo na alienação do ativo imobilizado - - 19 74
Provisão (reversão) de contingências - - (364) 258

(159) (102) 32.736 32.438
Variações nos ativos e nos passivos 
operacionais
Contas a receber de clientes - - (2.694) (2.931)
Estoques - - (1.274) (6.953)
Tributos a recuperar (8) - (764) 704
Fornecedores e outras contas a pagar (9) 11 434 3.190
Comissões a pagar - - 1 196
Tributos a recolher - (12) 80 (17)
Adiantamento de clientes - - 689 1.231
Outros ativos - - (175) (476)
Salários e encargos - - (153) 301
Caixa líquido proveniente das 
atividades operacionais (176) (103) 28.880 27.683
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimento - - (27) (30)
Aquisição de imobilizado - - (5.570) (4.663)
Aquisição de intangivel - - (487) (203)
Caixa líquido proveniente das 
atividades de investimentos - - (6.084) (4.896)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos/juros - - (21.291) (24.617)
Caixa líquido proveniente das 
atividades de financiamentos - - (21.291) (24.617)
(Redução)/aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (176) (103) 1.505 (1.830)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 663 766 25.438 27.268
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 487 663 26.943 25.438
(Redução)/aumento líquido de caixa e
 equivalentes de caixa (176) (103) 1.505 (1.830)
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Joatinga Participações S.A. 
CNPJ: 23.786.025/0001-68

Descrição
Taxa 

anual
Custo 

01/01/18
Adi-

ções
Bai-
xas

Transfe-
rências

Líquido 
31/12/18

Máquinas e equipamentos 
 mais-valia (575) (831) 16 - (1.390)
Veículos (3.454) (761) 276 - (3.939)
Móveis, utensílios e instalações (60) (22) 2 - (80)
Computadores e periféricos (121) (58) - - (179)

(5.189) (2.848) 335 - (7.702)
21.281 1.817 (73) - 23.025

Quando da aquisição das quotas de capital da Cia. pela Engenho de Dentro, 
ocorrida em 21/12/16, foi desenvolvido um laudo de alocação do preço de com-
pra (Purchase Price Allocation). O terreno e as edificações foram avaliados pela 
firma especializada Bela Vista Imóveis Ltda. e as máquinas e equipamentos 
foram avaliados pela firma especializada Soares Industrial Ltda., para se apu-
rar os respectivos valores justos. A partir da comparação do total dos valores 
avaliados e o total dos saldos contábeis líquidos dos bens avaliados chegou-se 
aos seguintes montantes de alocação de preço de compra: • Terrenos: 8.000; 
• Edificações: 1.124; • Máquinas e equipamentos: 3.001. Em decorrência 
da incorporação reversa, mencionada na Nota 8, ocorrida em 31/03/17, os va-
lores identificáveis foram alocados ao ativo imobilizado da Cia. nas proporções 
supracitadas. 11. Intangível: Consolidado

2019 2018
Licenças de uso de sistemas 306 283
Implantação Sistema CRM em Andamento 199 -
Implantação Sistema Sênio RH e DP 209 -
Marcas – mais valia 13.836 13.836
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill ) 147.596 147.596
Desenvolvimento de Produtos (P&D) 167 112
Amortização acumulada licenças de uso de sistemas (76) (43)

Amortização acumulada desenvolvimento de produtos (37) -
162.200 161.784

Em 31/03/17 a administração da Cia. investida recebeu mais valia de marcas 
e ágio por rentabilidade futura (Goodwill) pela incorporação reversa da antiga 
controladora Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 8.
12. Fornecedores Controladora

2019 2018
Fornecedores 2 11

2 11
Consolidado

2019 2018
Fornecedores 5.590 5.155

5.590 5.155
Devido ao fato de os pagamentos serem realizados em curtíssimo prazo, e por 
não haver juros implícitos ou explícitos, a Cia. não adota o ajuste a valor presente.
13. Empréstimos e financiamentos Consolidado

Taxa média (%) 2019 2018
Banco Mercedes-Benz S.A. 6 a 16 a.a. 36 181
Caixa Econômica Federal 3 a 6,5 a.a. 207 287
Banco Rodobens S.A. 3 a 8,4 a.a. 308 431
Banco da Amazônia S.A 3 a.a 1.551 1.494
Banco Votorantim S.A. CDI+ 3,8 a.a. 20.052 28.226
Banco Bradesco S.A. CDI+ 3,8 a.a. 20.237 28.428

42.391 59.047
Circulante 9.043 19.626
Não circulante 33.348 39.421
Garantias: Os empréstimos e financiamentos tomados pela Empresa estão 
garantidos por: alienação fiduciária de ativos imobilizados e aval dos sócios.
14. Provisão para riscos processuais Trabalhistas Cíveis Total
Saldos em 31/12/18 - 436 436
Adição (+) 72 - 72
Reversão (-) - (100) (100)
Baixa (-) - (336) (336)

Saldos em 31/12/19 72 - 72
15. Partes relacionadas: A Administração da Cia. identificou como partes 
relacionadas, Empresas ligadas aos ex-sócios da Cia., seus administradores 
e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus familiares, con-
forme definições legais. Estão registradas nessa rubrica: I – a dívida remanes-
cente, pela aquisição da Cia., junto aos sócios fundadores, sócios executivos 
e representantes comerciais, a qual está sujeita a correção pela IPCA; e II – o 
Earn-Out, parcela variável do preço de aquisição da Cia., a ser paga somente 
em potencial negociação da Cia. no futuro e, cujo valor será proporcional ao 
preço atribuído à Cia. em tal potencial negociação: Consolidado

2019 2018
Sellers 38.236 36.658
Earn-Out 23.520 23.520

61.756 60.178
a) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração dos diretores, que 
corresponde a benefícios de curto prazo, foi de R$ 1.892 em 2019 (R$ 
1.309, em 2018). 16. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O Capital So-
cial é de R$ 99.457.842,00, dividido em 99.457.842 ações pelo valor no-
minal de R$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas. 17. Receita líqui-
da operacional: A composição da receita líquida é demonstrada abaixo:

Consolidado
2019 2018

Receita bruta das vendas 194.517 173.691
(-) Deduções da receita bruta (57.339) (51.152)

137.178 122.539
18. Custos dos produtos vendidos Consolidado

2019 2018
Custo dos produtos vendidos (115.981) (88.951)

(115.981) (88.951)
19. Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Despesas com pessoal - - (5.220) (4.032)
Despesas com veículos - - (13) (25)
Impostos e taxas (3) (6) (228) (259)
Outras despesas (4) (4) (1.416) (1.939)
Serviços prestados (183) (135) (4.686) (4.346)
Utilidades de serviços - - (177) (194)

Provisão para perda com crédito esperada - - - -
Perdas efetivas de recebíveis - - (110) -
Participações de administradores - - - (534)

(190) (145)(11.810) (11.329)

20. Despesas com vendas Consolidado
2019 2018

Despesas com pessoal (2.915) (4.681)
Despesas com veículos (337) (4.777)
Fretes (1) (4.927)
Outras despesas (632) (632)
Propaganda e publicidade (2.743) (2.617)
Comissões (9.748) (9.571)

(16.376) (27.205)
21. Outras receitas e despesas operacionais Consolidado

2019 2018
Indenizações e perdas com processos cíveis (542) (118)
Outras saídas de estoques (134) (48)
Reversão de ações cíveis 436 -
Ressarcimento de despesas 127 206
Incentivos fiscais – Convênio ICMS 100/97 35.701 32.184
Receita com bens do Ativo Imobilizado 122 169
Demais despesas (51) (26)

35.659 32.367
22. Resultado financeiro líquido: A composição do resultado financeiro é 
demonstrada abaixo:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Tarifas bancárias (1) (1) (578) (169)
Despesas com cobrança - - (59) (61)
Descontos concedidos - - (204) (158)
Juros passivos (1) - (4.636) (6.709)

Variação monetária das obrigações - - (1.578) (1.323)
Total das despesas financeiras (2) (1) (7.054) (8.420)
Rendimentos de aplicação financeira 33 45 1.069 1.188

Descontos obtidos - - 565 489
Juros ativos - - 341 430
Total das receitas financeiras 33 45 1.975 2.106
Resultado financeiro líquido 31 44 (5.079) (6.314)

23. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco: No curso normal 
de seus negócios, a Cia. está exposta a riscos de mercado, relacionados prin-
cipalmente a flutuação das taxas de juros e mudanças de preços de commo-
dities. 23.1. Estrutura de gerenciamento de risco: A Administração tem a 
responsabilidade global para o estabelecimento e a supervisão da estrutura de 
gerenciamento de risco. A Administração também é responsável pelo desen-
volvimento e o acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco da 
Cia. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos aos quais a Cia. está exposta, para definir limi-
tes de riscos e controles apropriados e para monitorar os riscos e a aderência 
aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regular-
mente para refletir as mudanças nas condições de mercado e nas atividades 
da Cia. A Cia., através de treinamento, procedimentos de gestão e outros pro-
cedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual 
todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. 
A Diretoria da Cia. supervisiona a forma na qual a Administração monitora a 
aderência às políticas e aos procedimentos de risco e revisa a estrutura de 
risco determinada para a Cia. Risco de juros: O risco de taxa de juros da 
Cia. decorre de aplicações financeiras, títulos e empréstimos e financiamentos 
de curto e longo prazos. Os empréstimos emitidos a taxas variáveis expõem 
a Cia. ao risco de taxa de juros. Já os empréstimos emitidos às taxas fixas 
expõem a Cia. ao risco de valor justo associado à taxa de juros. A Cia. anali-
sa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e busca diversificação 
de indexadores em seu passivo financeiro. São simulados diversos cenários 
levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes 
e financiamento. Com base nesses cenários, a Cia. define uma mudança ra-
zoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são 
elaborados somente para os passivos que representam as principais posições 
com juros. Risco de crédito: A controlada direta, “Bigsal”, estabeleceu uma 
política de crédito para que a idoneidade de cada cliente novo seja analisada 
individualmente antes que o pagamento-padrão e os termos e condições de 
entrega sejam propostos pela Cia. A revisão da Cia. inclui análises externas, 
quando disponível, e referências bancárias, em alguns casos. Os limites de 
compra são estabelecidos para cada cliente, o que representa o máximo valor 
disponível que não exige aprovação do Comitê de Gestão de Risco. Risco de 
liquidez: É o risco em que a Cia. irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cia. na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a sua reputação. 24. Seguros: A controlada direta, “Bigsal”, adota 
uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de 
riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes 
pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades 
e a orientação de seus consultores de seguros. 25. Eventos subsequentes: 
Recentemente a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto 
do coronavírus COVID-19 configura uma pandemia em escala global. A refe-
rida pandemia já demonstrou ter impactos relevantes, incluindo o fechamento 
de estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de traba-
lho e interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a disponi-
bilidade de determinadas mercadorias comercializadas pela Cia. A Cia. vem 
adotando uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados pelo 
COVID-19 em suas operações, incluindo: (i) adoção de medidas de preserva-
ção de caixa, de forma que a Cia. tenha os recursos necessários para suas 
operações enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia; (ii) otimização de 
estoque, com mercadoria em quantidade suficiente para fazer frente a eventu-
al desaceleração da indústria ou redução de fornecimento; (iii) aprimoramento 
do canal online e alinhamento com prestadores de logística, buscando mitigar 
eventuais impactos adversos nos serviços de entrega; (iv) emprego de home 
office para trabalhadores, em observância aos protocolos estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes. Não obstante, neste momento, a Adminis-
tração da Cia. não consegue prever ou estimar com precisão a magnitude dos 
impactos adversos gerados pelo COVID-19 nas operações da Cia. e, conse-
quentemente, em suas Dfs. .

Joatinga Participações S.A.
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente

Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Marluci Azevedo Rodrigues - CRC-RJ 059.203/O-4 – Técnica contábil

Relatório do Auditor Independente  
sobre as DFs. Individuais e Consolidadas

Aos Administradores e Acionistas da Joatinga Participações S.A. RJ. Opinião: 
Examinamos as DFs. individuais e consolidadas da Joatinga Participações 
S.A. (“Cia.”), identificadas como Controladora e Consolidado, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-
sição patrimonial e financeira da Joatinga Participações S.A., em 31/12/19, o 
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo IASB. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Ênfase: Reapresentação dos valores correspon-
dentes: Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis de 2018, 
examinamos também as reapresentações descritas na Nota Explicativa nº 2.5, 
que foram efetuadas para melhor apresentação dos saldos nas demonstrações 
contábeis de 2018. Em nossa opinião, tais reclassificações são apropriadas e 
foram corretamente efetuadas. Outros assuntos: Auditoria dos valores cor-
respondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao balanço 
patrimonial em 31/12/18 e as DFs. relativas às demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa 
e as respectivas notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/18, 
apresentadas para fins de comparação, foram por nós examinados que emi-
timos relatório datado de 23/04/19, não contendo modificação. Responsabili-
dades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles in-
ternos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas; • Avaliamos 
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas 
a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresenta-
ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-
trações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 29/05/20.

BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP-013846/F
Monika Marielle Du Mont Collyer - Contador CRC 1 RJ 091300/O-6. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2017, 2016 E 2015 
(Em Reais Mil )

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Circulante 17.579 18.072 18.486
 Disponibilidades 66 1 1
 Títulos a Receber 7.220 7.723 7.220
 Contas Correntes 45 100 107
 Imóveis a Comercializar 10.248 10.248 11.158
Não Circulante 10.994 10.994 10.994
 Investimentos 5.384 5.384 5.384
 Imobilizado 5.610 5.610 5.610
Total do Ativo 28.573 29.066 29.480
PASSIVO
Circulante 3.507 3.662 3.462
 Contas a Pagar 3.039 3.039 3.039
 Impostos a Pagar 468 623 423
Não Circulante 13.325 13.716 15.297
 Parcelamento PAES 453 238 1.446
 Receitas Diferidas 7.220 7.723 7.220
 Credores Diversos 1.500 1.500 1.500
 Empresa Controlada 4.152 4.255 5.131
Patrimônio Líquido 11.741 11.688 10.721
 Capital Social 500 500 500
 Reservas de Lucros 3.194 3.194 3.194
 Variações Patrimoniais 200 200 200
 Lucros Acumulados 7.847 7.794 6.827
Total do Passivo 28.573 29.066 29.480

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2017, 2016 E 2015 
(Em Reais Mil)

RECEITAS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
Vendas de Imóveis 503 3.996 –
Custo do Imóvel Vendido – (909) –

3.087 –
Receitas de Aluguéis – – 380
Impostos e Taxas (142) (3.128) (236)
Despesas Gerais (514) (368) (409)
Receitas Financeiras 206 170 –
Resultado do Exercicio 53 (239) (265)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2017, 2016 E 2015 
(Em Reais Mil)

Fluxos de Caixa das 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015
 Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo do Exercício 53 (239) (265)
Imóveis a comercializar 503 909 –
Contas Correntes 55 (496) –
Aumento nas Contas a Pagar (546) (1.380) 265
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais 65 (1.206) –
Fluxos de Caixa das Atividades de
 Financiamentos
Variações Patrimoniais – 1.206 –
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Financiamentos – – –
Redução do Caixa e Equivalentes 65 – –
Disponibilidades no Início do Período 1 1 1
Disponibilidades no Fim do Período 1 1 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2017, 2016 E 2015 (Em Reais Mil)

Capital 
Social

Varia
ções 
Patri

moniais

Reser
vas de 
Lucros

Lucros 
(Pre

juízos) Total
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 10.721
Lucro/Prejuízo do Exercício – – – (239) (239)
Ajustes de exercícios anteriores – – – 1.206 1.206
Saldos em 31/12/2016 500 200 3.194 7.794 11.688
Lucro do Exercício – – – 53 53
Saldos em 31/12/2017 500 200 3.194 7.847 11.741
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2017, 2016 E 2015: Nota 1  Apresentação das Demonstrações Con
tábeis: 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 le-
gislação 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 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 31/12/2015, o capital social de R$ Mil 500, está 
representado por 856.625 ações ON e 641.933 ações PN, sem valor nominal.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ Nº 33.034.208/000180

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao pú-
blico em geral as Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas referentes aos exercícios findos em 31/12/2017, 31/12/2016 e 31/12/2015.

Rio de Janeiro - RJ, 27/07/2020. A Diretoria.

Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora
Carlos Alberto Nunes de Carvalho  Técnico Contábil - CRC - RJ 035.859/0-7

Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora                              Carlos Alberto Nunes de Carvalho - Técnico Contábil - CRC - RJ 035.859/0-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019, 2018 E 2017 
(Em Reais Mil)

RECEITAS 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Receitas de Aluguéis – 9 –
Venda de Imóveis – – 503
Impostos e Taxas (23) (76) (142)
Despesas Gerais (823) (526) (514)
Equivalência Patrimonial 2.587 – –
Receitas Financeiras – 145 206
Despesas Não Operacionais – (7) –
Resultado do Exercício 1.741 (455) 53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/2019, 2018 E 2017 (Em Reais Mil)

Capital 
Social

Ações 
em 

Tesou-
raria

Varia-
ções 
Patri-

moniais

Reser-
vas de 
Lucros

Lucros 
(Pre-

juízos) Total
Saldos em 31/12/2016 500 – 200 3.194 7.794 11.688
Lucro do Exercício – – – – 53 53
Saldos em 31/12/2017 500 – 200 3.194 7.847 11.741
Compra de Ações em
 Tesouraria – (35) – – – (35)
Prejuízo do Exercício – – – – (455) (455)
Saldos em 31/12/2018 500 (35) 200 3.194 7.392 11.251
Prejuízo do Exercício – – – – 1.741 (846)
Saldos em 31/12/2019 500 (35) 200 3.194 9.133 12.992

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

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 31/12/2019, 31/12/2018 e 31/12/2017. Rio de Janeiro - RJ, 28/07/2020. A Diretoria.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2019, 2018 E 2017 (Em Reais Mil)
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Circulante 17.544 17.544 17.579
 Disponibilidades 31 31 66
 Títulos a Receber 7.220 7.220 7.220
 Contas Correntes 10.248 10.248 10.248
 Imóveis a Comercializar 45 45 45
Não Circulante 7.741 10.994 10.994
 Investimentos 2.131 5.384 5.384
 Imobilizado 5.610 5.610 5.610
Total do Ativo 25.285 28.538 28.573
PASSIVO
Circulante 3.524 3.524 3.507
 Contas a Pagar 3.039 3.039 3.039
 Impostos a Pagar 485 485 468
Não Circulante 8.769 13.763 13.325
 Parcelamento PAES 427 427 453
 Receitas Diferidas 7.220 7.220 7.220
 Credores Diversos 1.500 1.500 1.500
 Empresa Controlada (378) 4.616 4.152
Patrimônio Líquido 12.992 11.251 11.741
 Capital Social 500 500 500
 Ações em Tesouraria (35) (35) –
 Reservas de Lucros 3.194 3.194 3.194
 Variações Patrimoniais 200 200 200
 Lucros Acumulados 9.133 7.392 7.847
Total do Passivo 25.285 28.538 28.573

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2019, 2018 E 2017 
(Em Reais Mil)

Fluxos de Caixa das 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
 Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo do Exercício 1.741 (455) 53
Imóveis a comercializar – – 503
Contas Correntes – – 55
Aumento nas Contas a Pagar (4.994) 455 (546)
Equivalência Patrimonial (2.587) – –
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades Operacionais – – 65
Fluxos de Caixa das Atividades de
 Investimentos
Dividendos Recebidos 5.840 – –
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Investimentos – – –
Fluxos de Caixa das Atividades de
 Financiamentos
Ações da Tesouraria – (35) –
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Financiamentos – (35) 65
Redução do Caixa e Equivalentes – (35) 65
Disponibilidades no Início do Período 31 66 1
Disponibilidades no Fim do Período 31 31 66

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 
31/12/2019, 2018 E 2017: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: 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 le-
gislação 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 parcelamento de débitos de IPTU. Nota 2 - Investimentos: Participação 
de 77,86% no capital social da Macife Agropecuária Comércio e Indústria S.A. 
No ano de 2019 distribuiu dividendos “ad referendum” da AGO, de R$ 12,672 por 
ação. 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.
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Vivo estuda acabar  
com os sonhos da Oi

A Vivo estuda a criação de uma empresa para “con-
strução e oferta de rede de fibra ótica neutra e indepen-
dente para atacado”. Nesta quarta-feira, a empresa de 
telecomunicação fez esse comunicado ao mercado e in-
terrompeu a exagerada euforia com as ações da Oi, que 
serão altamente prejudicadas com novo concorrente nesse 
mercado. Depois de tal informação, as ações preferenciais 
da operadora perderam mais de 4,5%.

Como todos sabem, desde que entrou em recuperação 
judicial, a Oi pretende se transformar em uma fornecedora 
de infraestrutura para as companhias de telecomunicação, 
justamente com a oferta de rede de fibras óticas, tanto para 
outras empresas, que poderão aproveitar os troncos para 
interligar seus ramais, quanto para consumidores finais.

No comunicado de hoje, a Vivo afirma que o negócio 
“poderá contar ainda com a participação de parceiros e 
investidores em seu capital social”, e acrescenta que seu 
objetivo é a “aceleração da expansão da rede para novas 
localidades, através de um modelo de menor investimento 
para a sua controladora, a Telefônica Brasil, e que deve 
capturar valor para participação de terceiros”.

A bagunça com a Oi ainda não terminou. Agora, a dúvi-
da é se a companhia pode receber novas ofertas, já que ass-
inou um contrato de negociação exclusiva com a Highline, 
válido até 3 de agosto. De qualquer modo, os analistas do 
Santander acreditam que o consórcio de operadoras tem 
grandes chances de vencer o leilão, devido às sinergias 
significativas decorrentes de reparos no mercado, econo-
mia de investimentos e evasão de investimentos, mas tudo 
isso improvável com um potencial novo participante.

Resultado do Bradesco afetado por provisões
As maiores casas de análises concordaram num ponto: 

o resultado trimestral do Bradesco ficou abaixo do espe-
rado devido ao aumento das provisões. Os técnicos do 
Morgan Stanley chamam a atenção para o fato de que o 
aumento da cobertura, os seja, provisões em relação ao to-
tal do crédito, indica uma deterioração da inadimplência, 
e afirmam eu não ficarão surpresos se novas provisões ex-
cedentes realizadas nos próximos trimestres. No relatório 
encaminhado aos clientes, os técnicos do banco norte-
americano classificam o balanço de positivo e continuam 
recomendando a compra das ações do Bradesco.

Ambev sobe forte e depois cai forte
A moçada pegou o auxílio de R$ 600 e aplicou na com-

pra de cervejas? Essa é a dúvida dos analistas do Bradesco 
BBI diante dos volumes mais fortes do segmento, mas 
gostariam de ter maior clareza em relação aos fatores re-
sponsáveis por esse aumento substancial de volume, pois 
é importante saber se o que levou ao aumento são perma-
nentes ou não, como influência de subsídios do governo 
ou concorrência mais fraca. O Bradesco manteve a classi-
ficação da Ambev como neutra e preço-alvo de R$ 15,50.

O Credit Suisse, por sua vez, elevou para compra a re-
comendação das ações da Ambev após o resultado. A Am-
bev passou nas últimas semanas por um momento bastante 
peculiar. Após o forte resultado da Heineken, boa parte 
dos investidores partiu para a leitura de que a empresa es-
tava ganhando participação da Ambev. As ações caíram, e 
a dúvida ficou no ar.

O resultado do segundo trimestre da Ambev mostrou 
que um balanço forte faz a diferença em momentos de 
crise e que a companhia soube navegar muito bem por 
meses especialmente difíceis. A somatória de forte bal-
anço, aumento de proximidade com os clientes off-trade e 
um competidor com dificuldades se mostrou positiva para 
a empresa. Os volumes de cerveja caíram somente 1,6% 
no segundo trimestre, e a empresa conseguiu se reinven-
tar com iniciativas digitais bastante assertivas e fabricas 
rodando com capacidade total. Os volumes consolidados 
cresceram 5% em junho, alavancados por volume de cer-
veja, apontam os analistas do banco.

A dívida líquida teve queda de 4,36%, passando de R$ 
12,145 bilhões para R$ 11,615 bilhões. Já o lucro antes 
de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) 
ajustado caiu 28,6% entre o segundo trimestre de 2019 
e o deste ano, totalizando R$ 3,348 bilhões.As vendas 
líquidas no trimestre foram de R$ 11,62 bilhões, baixa de 
4,4% na base anual, mas acima da estimativa de R$ 10,51 
bilhões do consenso Bloomberg. Na abertura, as ações da 
Ambev subiram mais de 5% e no fechamento terminaram 
com perdas de 2,5%.

Melhoram preços da Usiminas
A Usiminas apresentou resultados em linha com mer-

cado doméstico de aço, ainda desafiado, segundo a XP In-
vestimentos. Vendas mais fracas foram compensadas por 
preços saudáveis.

Assine o
Monitor 

Mercantil

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia a 
se reunirem no dia 17/08/2020, às 
16h, na sede da sociedade à Rod. 
Amaral Peixoto, s/n, km 91, Bana-
neiras, Araruama/RJ, a fim de deli-
berarem sobre a abertura de filiais 
nos Municípios de Araruama, Sa-
quarema e Silva Jardim, bem como 
no Distrito de São Vicente. Ararua-
ma, 30/07/2020. Carlos Alberto Viei-
ra Gontijo - Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

COLLETT & SONS S/ A- ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA
CNPJ 33.163.924/0001-68 - NIRE 3330016133-3

Ata da AGO em 20/07/2020. 1. Local e Hora: Realizada no escritório administra-
tivo da empresa na Rua da Ajuda 35, salão 2801, Centro, RJ- RJ, às 11h, do dia 
20/07/2020. 2. Quórum: Presentes acionistas representando a totalidade do capital 
social com direito a voto, conforme lista de presença lavrada no livro próprio. 3. 
Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares. Secretário: Sr. Renardo Linhares 
Colares. 4. Convocacões: Em face da presença da totalidade dos acionistas, fica 
dispensada a publicação de edital de convocação e do aviso a que se refere o art. 
133 da Lei 6404/76, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. 5. Publicações: 
O Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras referentes ao exercício encerrado em 31I12/2019, foram publicados 
no DOERJ, parte V, pág. 21 e no Monitor Mercantil, pág. 06 ambos na data de 
20/04/2020, conforme autorização do art. 133, § 4º, da Lei 6404/76. 6. Deliberações 
tomadas: Em AGO: À unanimidade, decidem os acionistas: (i) Aprovar as contas 
e o relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações 
financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019. (ii) Considerando 
que a Companhia obteve, no exercício social encerrado em 31/12/2019, apurou 
um prejuízo de R$ 4.935.732,00. (iii) (Fixar a remuneração global anual dos 
Administradores em até R$ 24.000,00, ficando a cargo da Diretoria a distribuição 
de tal valor entre seus membros. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
suspendeu-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma 
sumária, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas 
Presentes: Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A presente ata 
da AGO de 20/07/2020, é cópia fiel da transcrita no livro próprio. Ricardo Linhares 
Colares - Presidente. Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja reg. sob o 
nº 3902437 em 24/07/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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.

Caixa revitaliza crédito  
com imóvel como garantia
Taxa de juros 
é reduzida em 
comparação a 
outras modalidades 
de crédito pessoal

A Caixa divulgou, nesta 
quinta-feira, a revitalização 
da operação de crédito para 
pessoas físicas, sem desti-
nação específica, com imó-
vel em garantia (linha de 
home equity). Denominada 
Real Fácil Caixa, a moda-
lidade tem como principal 
vantagem a taxa de juros 
reduzida em comparação 
a outras modalidades de 
crédito pessoal. Conforme 
dados do Banco Central, o 
mercado possui uma car-
teira de home equityde R$ 
11 bi. A Caixa é detentora 

de 32% desse volume, lide-
rando o Mercado de Home 
Equity no Brasil.

De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, “as novas con-
dições têm como objetivo 
trazer maior atratividade 
do produto ao cliente, sen-
do uma linha de crédito co-
mercial com taxas de juros 
menores e prazos maiores”. 
Segundo ele, “é uma exce-
lente oportunidade para as 
famílias realizarem inves-
timentos ou readequarem 
seu endividamento de cur-
to prazo, que possui juros 
mais altos”.

Segundo o banco públi-
co, ao contratar o Real Fácil 
Caixa, o cliente pode optar 
pela forma de atualização do 
empréstimo, que poderá ser 
pela TR, IPCA ou Taxa Fixa. 
Podem ser oferecidos como 
garantia para o Real Fácil 
Caixa, imóveis residenciais 
ou comerciais. Nesta pri-

meira fase de relançamento 
da linha de crédito, o imóvel 
utilizado como garantia deve 
ser sem ônus.

O sistema de amortiza-
ção também fica a crité-
rio do cliente, que pode 
escolher entre Sistema de 
Amortização Constante – 
SAC ou Sistema Francês 
de Amortização – Price. 
As novas condições e taxas 
de juros valem para novos 
contratos e estarão vigentes 
a partir da próxima segun-
da-feira (03/08).

A contratação poderá ser 
feita nas Agências da Caixa 
e nos Correspondentes Cai-
xa Aqui. O cliente pode re-
alizar simulações pelo site 
da Caixa www.caixa.gov.br, 
onde é possível comparar 
os juros e condições para o 
empréstimo, que variam de 
acordo com o relacionamen-
to do cliente com o banco e 
com as características esco-
lhidas para a operação.

Segunda fase

Recentemente, o Banco 
Central anunciou novas re-
gras que permitem ao clien-
te contratar operação de 
crédito oferecendo como 
garantia imóvel que já este-
ja alienado fiduciariamente 
a uma operação de crédito 
junto à instituição financei-
ra por meio de compartilha-
mento.

A Caixa, como líder do 
mercado de crédito imobili-
ário e atenta a esses movi-
mentos, lançará na segunda 
fase do Real Fácil Caixa 
condições que contemplarão 
a aceitação de imóvel com 
ônus como garantia de novas 
operações, de acordo com 
as novas regras anunciadas 
pelo regulador. Outras in-
formações sobre o produto 
podem ser consultadas no 
Simulador Habitacional Cai-
xa no endereço: www.caixa.
gov.br

Vendas de varejo online da China somam US$ 737 bi no semestre
As vendas de varejo onli-

ne da China atingiram 5,15 
trilhões de iuanes (US$ 
736,7 bilhões) no primeiro 
semestre de 2020, um au-
mento de 7,3% em relação 
ao ano anterior, de acordo 
com o Ministério do Comér-
cio.

O comércio eletrônico 

mostrou forte vitalidade e re-
siliência e desempenhou um 
papel importante no comba-
te à Covid-19, garantindo o 
fornecimento de materiais, 
auxiliando na retomada do 
trabalho e promovendo a re-
posição do consumo, disse o 
porta-voz do ministério, Gao 
Feng, em uma coletiva de 

imprensa nesta quinta-feira.
A taxa de crescimento 

das vendas de varejo online 
aumentou por quatro meses 
consecutivos, com junho 
registrando um crescimento 
anual de 18,6%, disse Gao, 
acrescentando que o comér-
cio eletrônico continua sen-
do uma âncora para estabili-

zar o mercado de consumo, 
com sua escala em expansão 
e seu papel se tornando mais 
proeminente.

O número de usuários de 
comércio eletrônico na Chi-
na aumentou 100 milhões 
em comparação com o ano 
passado, e o de lojas nas 
principais plataformas de 

Persevera acredita em quedas na Selic até próximo de zero
Guilherme Abbud, só-

cio fundador e diretor de 
investimentos da gestora 
Persevera, prevê que o 
Banco Central não con-
seguirá parar de cortar 
a taxa básica de juros 
da economia, a Selic, 
após a reunião do Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) em agosto. Ele 
aposta que a próxima 
taxa Selic ficará em 2%. 
E que até o fim de 2021 
chegará a zero.

No calendário do BC, a 
próxima reunião do Co-
pom está marcada para 3 
e 4 de agosto. A última de-
cisão do Comitê foi em 17 
de junho, quando a taxa 
básica de juros da econo-
mia brasileira foi reduzi-
da de 3% para 2,25% ao 

ano. Então, a oitava redu-
ção consecutiva.

A decisão do Copom 
foi tomada em um mo-
mento de forte redução 
do nível de atividade da 
economia mundial em ra-
zão da pandemia do novo 
coronavírus, o que tem 
impactado os índices de 
inflação. A meta de infla-
ção é fixada pelo Conse-
lho Monetário Nacional 
(CMN). Para alcançá-la, 
o Banco Central eleva ou 
reduz a taxa básica de ju-
ros da economia.

Na ocasião, um comu-
nicado do comitê afirmou 
que o momento exige es-
tímulo monetário extra-
ordinariamente elevado, 
mas reconheceu também 
que “o espaço remanes-

cente para utilização da 
política monetária é incer-
to e deve ser pequeno”.

O Copom também in-
formou que que os cortes 
na Selic já implementados 
parecem compatíveis com 
os impactos da pandemia 
da Covid-19, e que “um 
eventual ajuste futuro no 
atual grau de estímulo 
monetário será residual”. 
Inclusive, na última reu-
nião, os membros do comi-
tê já haviam afirmado que 
consideravam um último 
corte para esta reunião.

Outro ponto de vista

Com uma visão di-
ferente do restante do 
mercado, o diretor de 
investimentos da gestora 

Persevera Asset Mana-
gement há tempos vem 
falando sobre a impor-
tância da redução da 
taxa Selic. Para Abbud, 
a próxima reunião deve-
rá ter um corte de 25 bps 
e a contínua queda da in-
flação não permitirá que 
o Banco Central pare de 
cortar a Selic. “A soma 
das inflações de 2020 e 
2021 será menor do que 
a meta de inflação para 
o ano de 2021, o que não 
é aceitável em um regi-
me de metas de inflação, 
com um custo em termos 
de renda e emprego como 
os atuais”, destaca.

Visão da Persevera: Co-
pom de agosto: 2,0% (cor-
te de 25bps); Fim de 2020: 
1,0%; e Fim de 2021: Zero
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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gipar S.A. 
(“Companhia”), realizadas em 29 de abril de 2020, lavrada na forma de 
sumário. 1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2020, às 
16h00, na sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Av. Pasteur, nº 110 (parte). 2. Convocação e Presenças: 
Dispensada na forma do art. 124, §4º, em virtude da presença de acionis-
tas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente 
também o Diretor da Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Pre-
sidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza 
Muniz. 4. Deliberações: Pela única acionista representando a totalidade do 
capital votante da Companhia presentes às assembleias gerais ordinária e 
extraordinária (“Assembleias”), foram tomadas as seguintes deliberações, 
por unanimidade: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Autorizar a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem 
como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presen-
tes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Aprovar 
depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da admi-
nistração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os quais foram publicados 
em 28 de março de 2020, no Jornal “Monitor Mercantil”, páginas 61 e 62, 
e em 30 de março de 2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
páginas 4 a 5, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios aos quais 
se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3. Aprovar o 
lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor 
de R$ 158.147.811,79 (cento e cinquenta e oito milhões, cento e quarenta 
e sete mil, oitocentos e onze reais e setenta e nove centavos), bem como 
o ajuste positivo no lucro do exercício no montante de R$ 1.226.366,14 
(um milhão, duzentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais 
e quatorze centavos) e dividendos reflexos de controladas no montante de 
R$ 328.207,19 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e sete reais e deze-
nove centavos). 4.1.4. Aprovar a destinação do lucro líquido da seguinte 
forma: (i) R$ 7.907.390,59 (sete milhões, novecentos e sete mil, trezentos 
e noventa reais e cinquenta e nove centavos) para a reserva legal; (ii) R$ 
64.320.982,89 (sessenta e quatro milhões, trezentos e vinte mil, novecen-
tos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos) para o pagamento 
dos dividendos, sendo: (ii.1) R$ 35.162.979,01 (trinta e cinco milhões, cento 
sessenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e um centavo) de 
dividendos prioritários previstos no estatuto social da Companhia já pagos 
aos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B”; (ii.2) R$ 
29.158.003,88 (vinte e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, três reais 
e oitenta e oito centavos) para o pagamento de dividendos para as ações 
ordinárias, já tendo sido quitado o montante de R$ 12.710.075,61,(doze 
milhões, setecentos e dez mil, setenta e cinco reais e sessenta e um cen-
tavos) conforme deliberações havidas nas assembleias gerais realizadas 
em 02 de setembro de 2019 e 14 de fevereiro de 2020; (ii.3) o restante 
dos dividendos mínimos obrigatórios, equivalente a R$ 16.447.928,27 (de-
zesseis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte 
e oito reais e vinte e sete centavos) não serão distribuídos nos termos do 
art. 202, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76, e serão destinados para reserva 
especial de dividendos, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios 
subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a 
situação financeira da Companhia; e (iii) R$ 87.474.011,64 (oitenta e sete 
milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, onze reais e sessenta e quatro 
centavos) serão destinados para a reserva de retenção de lucros conforme 
o Orçamento de Capital proposto pela administração da Companhia e ora 
aprovado, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada 
na Companhia como doc. 1. 4.1.5. Eleger para os cargos de membros da 
Diretoria da Companhia, todos com mandato de 1 (um) ano: (i) Ricardo 
Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de iden-
tidade nº 04076607-3 – IFP/RJ, e do CPF nº 738.738.027-91, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, 
nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; (ii) Maurí-
cio Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110 - 6º andar, Botafogo, Rio de 
Janeiro – RJ, como Diretor; e (iii) Patricia Perez Botelho, brasileira, casa-
da, empresária, portadora da carteira de identidade nº 04.076.159-5, expe-
dida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 001.090.647-98, com escritório 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Pasteur nº 
110 – 6º andar, como Diretora. 4.1.6. Os Diretores eleitos declararam que 
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 
1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos serão investidos nos 
cargos mediante a assinatura dos termos de posse a serem lavrados no 
livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia. 4.2. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere 
esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e 
seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o montante global da remuneração 
anual dos administradores da Companhia para o exercício 2020 no montan-
te proposto pela acionista votante, que rubricado e autenticado pela mesa, 
fica arquivado na Companhia como doc. 2. 4.2.3. Aprovar a alteração dos 
jornais nos quais a Companhia realiza as publicações ordenadas pela Lei 
das S/A, passando as publicações legais a ocorrerem nos seguintes jornais 
(i) Diário Oficial da União; e (ii) Monitor Mercantil. 5. Aprovação e Encerra-
mento: Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente deu a reunião 
por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, 
depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: 
Mauricio Perez Botelho – Presidente. Guilherme Fiuza Muniz – Secretário. 
Acionista Votante: Nova Gipar Holding S.A. representada pelos Diretores 
Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez Botelho; Acionista Presente: Itaú 
Unibanco S.A., representada por Claudia Beatriz Geyer e Albertina de Fáti-
ma Batista. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas 
de Assembleias Gerais da Gipar S.A. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GIPAR S/A. Certi-
fico o arquivamento em 27/07/2020 sob o nº 00003903387. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

GIPAR S.A.
CNPJ nº 02.260.956/0001-58 

NIRE nº 3330016729-3

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ 03.568.496/0001-92 - NIRE 3330029829

Ata da AGO em 20/07/2020. 1. Local e Hora: Realizada no escritório adminis-
trativo da empresa na Rua da Ajuda, nº 35, Salão 1401, Centro, RJ/RJ, às 10h, 
do dia 20/07/2020. 2. Quórum: Presentes acionistas representando a totalidade 
do capital social com direito a voto, conforme lista de presença lavrada no livro 
próprio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Linhares Colares Secretário: Sr. Re-
nardo Linhares Colares 4. Convocações: Em face da presença da totalidade 
dos acionistas, fica dispensada a publicação de edital de convocação e do aviso 
a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 
6404/76. 5. Publicações: O Relatório da Administração, o balanço patrimonial 
e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 
31/12/2019, foram publicados no DOERJ, parte V, pág. 17e no Monitor Mer-
cantil, pág. 09, ambos na data de 17/04/2020, conforme autorização do art. 
133, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: Em AGO: 
À unanimidade, decidem os acionistas: (i) aprovar as contas e o relatório da 
Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) considerando que a 
Cia. obteve, no exercício social encerrado em 31/12/2019, lucro líquido de R$ 
6.377.128.00,  foi aprovada a seguinte destinação: a) R$ 318.856,00 para a 
conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; b) R$ 6.058.272,00 para pagamento 
de Dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital 
social; (iii) fixar a remuneração global anual dos Administradores em até R$ 
230.000,00, ficando a cargo da Diretoria a distribuição de tal valor entre seus 
membros, observado os critérios fixados no caput do Art. 152, da Lei das S/A 
(Lei 6.404/76). 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a 
Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas Presentes: 
Ricardo Linhares Colares e Renardo Linhares Colares. A presente é cópia fiel 
da ata da AGO de 20/07/2020, transcrita no livro próprio. RJ, 20/07/2020. Ricardo 
Linhares Colares - Presidente. Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja 
reg. sob o nº 3902333 em 24/07/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 33.646.423/0001-32
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas todas as empresas da categoria econômica do comércio 
varejista de gêneros alimentícios do Município do Rio de Janeiro para a 
Assembleia Geral Extraordinária – AGE a ser realizada no dia 07 de agosto 
de 2020, às 10h30min em primeira convocação com a maioria absoluta dos 
membros e, não havendo quórum, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, às 11:00h, na Rua do Arroz, 90/312, Penha 
Circular, Rio de Janeiro/RJ, ficando facultada a participação da categoria 
mediante contato virtual, através do aplicativo ZOOM, devendo solicitar o link 
para acesso pelo e-mail scvga@sindigeneros-rj.com.br, a fim de negociar 
Convenção Coletiva de Trabalho 2020-2021 que irá expirar em 10 de agosto de 
2020, nos termos do art. 30, da Medida Provisória nº 927/2020. Rio de Janeiro, 
30 de julho de 2020. NAPOLEÃO PEREIRA VELLOSO – Presidente, CNPJ nº 
33.646.423/0001-32, Rua do Arroz, 90/312, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), 
vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a 
Assembleia Geral de Titulares da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no 
dia 21/08/2020, às 14h de forma exclusivamente digital, através da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente 
para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, 
conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem 
do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar pela repactuação do 
prazo da emissão, com o novo prazo da emissão passando para 85 (oitenta 
e cinco) meses, a contar da aprovação na Assembleia Geral, afim de casar 
o fluxo de pagamentos dos CRI com o fluxo de recebimento dos créditos 
imobiliários que atendem aos critérios de elegibilidade. (ii) Deliberar por 
aprovar que a Cedente terá a faculdade de utilizar os valores de pagamento 
dos CRI Subordinados para fazer amortizações mensais extraordinárias dos 
CRI Sênior, sem que haja multa ou prêmio por pré pagamento; (iii) Deliberar 
que a reserva de liquidez será readequada para o novo fluxo do CRI, após a 
repactuação, de forma a que se constitua em valor suficiente para pagamento 
de 3 (três) prestações mensais de juros e amortização dos CRI; (iv) Deliberar 
por autorizar a alteração da conta do patrimônio separado, do Itaú para o 
Banco Bradesco ou Banco Santander, sem alterações no contrato de banco 
repassador, celebrado pela Cedente, em vigência no Banco do Brasil; (v) 
autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, 
adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, 
inclusive a formalização de aditamentos, caso necessário. As deliberações 
constantes na Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos da 
maioria dos Titulares de CRI em Circulação (“Quórum de Aprovação”), nos 
termos da Cláusula 8.6 do Termo de Securitização.  Uma vez aprovadas, 
as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos 
CRI. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de 
todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, 
a Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem 
por correio eletrônico ri@reit.com.br e gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os 
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário 
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem 
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na 
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.com.br, mediante senha 
a ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem 
por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física - 
cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso 
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular 
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não 
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é 
atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 31 de Julho de 2020. 
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Vale pretende produzir 310/330 
milhões de toneladas este ano
Mineradora 
estuda expansão 
no Sistema Norte

A mineradora Vale pre-
tende retomar capacidade de 
400 milhões de toneladas de 
minério de ferro ao ano em 
2022, afirmaram nesta quin-
ta-feira diretores da compa-
nhia para comentar os resul-
tados do segundo trimestre. 

Conforme a Reuters, as 400 
milhões de toneladas, uma 
meta anual estabelecida antes 
do desastre de Brumadinho 
em 2019, representariam um 
crescimento importante para 
a Vale. A mineradora afirma 
ainda perseguir para este ano 
a meta de 310-330 milhões de 
toneladas, apesar de dificulda-
des apontadas pelo mercado.

A Vale registrou lucro lí-
quido de R$ 5,289 bilhões 
no segundo trimestre, uma 
recuperação em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado, quando teve prejuízo 
de R$ 384 milhões.

No primeiro trimestre, a 
companhia reportou lucro 
líquido de R$ 984 milhões. 
No segundo trimestre, o lu-
cro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização 
(Ebtida) totalizou R$ 18,1 

bilhões no período, um au-
mento de R$ 5,2 bilhões na 
comparação com os três me-
ses anteriores.

Sobre as ações futuras, 
a companhia submeterá ao 
conselho um plano de ex-
pansão da capacidade do 
Sistema Norte, disse o pre-
sidente-executivo Eduardo 
Bartolomeo, durante a tele-
conferência. Ele não deta-
lhou como isso será feito.

Em 2019, a Vale perdeu o 
posto de maior produtora de 
minério de ferro para a aus-
traliana Rio Tinto em função 
da paralisações de unidades 
decorrentes de tragédia de 
Brumadinho (MG), a com-
panhia é a única capaz de 
entregar 100 milhões de to-
neladas adicionais em dois 
anos para atender à forte de-
manda da China pela maté-
ria-prima siderúrgica.

A companhia acredita que 
a produção no segundo se-
mestre deverá ser maior do 
que 183 milhões de tonela-
das, após a empresa produzir 
127 milhões de toneladas no 
primeiro semestre.

Analistas já haviam cha-
mado a atenção para o fato 
de a companhia ter de pro-
duzir cerca de 91 milhões de 
toneladas por trimestre no 
restante deste ano para al-
cançar a meta, o que signifi-

caria um ritmo 35% superior 
ao registrado no segundo tri-
mestre.

Sistema Norte

A maior produção no Sis-
tema Norte, onde está o com-
plexo de Carajás, o maior de 
minério de ferro do mundo, 
é a aposta da Vale. O Siste-
ma Norte é onde há maior 
processamento pelo método 
seco, mais seguro por dis-
pensar barragens com rejei-
tos líquidos como as que se 
romperam em Mariana, em 
2015, e em Brumadinho, em 
2019, ambas no Estado natal 
da Vale em Minas Gerais.

O diretor-executivo de 
Ferrosos da Vale, Marcello 
Spinelli, citou que empre-
endimento de Carajás S11D 
bateu um recorde de produ-
ção diária na véspera, com 
370 mil toneladas.

O S11D, que responde por 
cerca de metade da produção 
do Sistema Norte, teve em 
junho um sólido desempe-
nho após manutenções do 
transportador de correia de 
longa distância no S11D en-
tre abril e maio. A empresa 
espera que o empreendimen-
to produza acima de 85 mi-
lhões de toneladas em 2020.

Spinelli disse que a pande-
mia forçou a redução do nú-

mero de operários nas minas, 
afetou trabalhos de manuten-
ção e obras que permitiriam 
um aumento da capacidade de 
produção. A empresa ergueu 
construções e diques para 
atender regras mais rígidas de 
segurança após o rompimento 
de uma barragem de rejeitos 
de mineração que matou cer-
ca de 270 pessoas em Bruma-
dinho.

Spinelli lembrou que o 
Sistema Sul tem o desafio 
para retorno de produção 
de operações que estão pró-
ximas de barragens a mon-
tante, enquanto no Sistema 
Sudeste questões ligadas às 
estruturas de rejeitos já fo-
ram superadas.

O executivo destacou ainda 
a construção da barragem Tor-
to, que deve ser concluída em 
2021, permitindo que a mina 
de Brucutu, a maior da Vale 
em Minas Gerais, atinja 100% 
de sua capacidade.

Além disso, o diretor 
financeiro da companhia, 
Luciano Siani, reiterou 
que espera a retomada da 
Samarco, joint venture da 
Vale e BHP, até dezem-
bro ou início de 2021. As 
operações estão suspensas 
depois do rompimento de 
uma barragem em Mariana 
em 2015, o maior desastre 
ambiental do Brasil.

Petrobras: prejuízo de R$ 2,5  
bilhões no segundo trimestre

A Petrobras fechou o segun-
do trimestre com prejuízo líqui-
do recorrente de US$ 2,5 bi-
lhões, contra o lucro de R$ 18,8 
bilhões registrado no mesmo 
período do ano passado. resul-
tado que, segundo a empresa, 
reflete os efeitos econômicos 
provocados pela pandemia, 
sobretudo a queda do preço do 
petróleo e também das indeni-
zações dos Programas de Des-
ligamento Voluntário (PDVs) 
e Programa de Aposentadoria 
Incentivada (PAI).

Na comparação mensal, 
porém, aestatal teve uma me-
lhora expressiva ante o prejuí-
zo recorde de R$ 48,5 bilhões 
registrados nos três primeiros 
meses deste ano. Enquanto 
isso, o prejuízo recorrente fi-
cou em R$ 13,7 bilhões, con-
tra um resultado negativo de 
R$ 4,6 bilhões um ano antes.

A empresa conseguiu redu-
zir o prejuízo na comparação 
mensal principalmente “devi-
do à ausência de impairments 
no trimestre e ao ganho prove-
niente da exclusão do ICMS 
da base de cálculo do PIS/
Cofins após decisão judicial 
favorável, que teve um efeito 
de R$ 10,9 bilhões no resul-
tado”, segundo o comunicado 
de resultado da empresa.

“Nossa capacidade de re-
ação e nossa estratégia têm 
se mostrado eficazes no en-
frentamento dessa crise e da 
consequente recessão global. 
Seguiremos trabalhando e 
tomando as decisões neces-
sárias para tornar a Petrobras 
uma empresa ainda mais re-
siliente e geradora de valor”, 

comentou a diretora Execu-
tiva Financeira e de Relacio-
namento com Investidores, 
Andrea Almeida, em vídeo 
divulgado para investidores.

Mesmo em um cenário desa-
fiador como o segundo trimes-
tre de 2020, a Petrobras argu-
menta que conseguiu apresentar 
sólidos resultados em função de 
decisões ágeis tomadas logo no 
início da crise. A companhia 
fechou o trimestre com Ebitda 
recorrente de US$ 3,4 bilhões 
e fluxo de caixa livre de US$ 
3,0 bilhões. Números que mos-
tram que, mesmo com redu-
ção de 42% no preço do barril 
de petróleo (Brent) e queda na 
demanda interna por derivados 
no período, a companhia seguiu 
firme em sua operação e com 
caixa para garantir sua liquidez.

Na opinião da empresa, 
ambos indicadores são acom-
panhados atentamente pelo 
mercado como bons indica-
tivos da saúde financeira da 
companhia. “O Ebitda serve 
para analisar o resultado ope-
racional de uma companhia ao 
longo do tempo. Ele é impor-
tante porque retira o efeito dos 
juros, impostos, depreciação e 
amortização do lucro líquido, 
facilitando a comparação de 
resultado entre companhias, 
uma informação fundamental 
que auxilia na tomada de deci-
são de potenciais investidores. 
Já o fluxo de caixa livre é o 
saldo de caixa - resultante da 
diferença entre geração ope-
racional e os investimentos 
do período - usado para fazer 
frente às obrigações financei-
ras e potenciais dividendos. 
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Balanço Patrimonial Levantado em 31/12/19 (Em MR$)

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

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/19 (MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do Resultado em 31/12/2019

Demonstração do Resultado abrangente em 31/12/2019 (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 (Em MRS$)

1. Informações Gerais. A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) foi cons-
tituída em 21/09/2007, tem sede na Rua da Glória, 122, 10º e 11ºandar - Glória - Rio de 
Janeiro/RJ, e possui cinco filiais, sendo uma na Ilha do Cajú, 131 - Ponta D’Areia - Niterói/
RJ, uma na Rua Abílio Fernandes Bandeira, 234, lotes 7A e 7B, quadra W3 - Novo Ca-
valeiros - Macaé/RJ, uma na Avenida Daniel de La Touche, 15, loja 303 - Vila Vicente 
Fialho - São Luís/MA, uma na Rua Faz Saco Dantas, s/n, Distrito Industrial - São João 
da Barra/RJ, uma na Rua Itapema, 183 - Vicente de Carvalho - Guarujá/SP, uma na Ilha 
do Fundão, Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 Módulo 06, Cidade Universitária - Rio de 
Janeiro/RJ, uma na Rua Italina Pereira Motta, 435 sala 107, Jardim Camburi - Vitória/ES. 
A filial no endereço Rua Expedicionário Benedito Esteves da Silva, 58 - Porto do Rosa - 
São Gonçalo/RJ, foi extinta em 08/03/2018. A Companhia tem por objeto social o treina-
mento e consultoria em serviços marítimos, meio ambiente, energia e logística; serviços 
em campo na aquisição de dados, medições e monitoramento ambiental; criação e in-
venção de produtos e soluções nas áreas marítima e ambiental; especificação, execução 
e análise de levantamentos hidrográficos; aluguel de barcos, lanchas e outras embarca-
ções, com ou sem tripulação; navegação e serviços de apoio marítimo e portuário; 
operação, manutenção e aluguel de equipamentos de combate a derramamento de óleo 
e emergências ambientais; proteção ambiental; afretamento de embarcações próprias 
ou de terceiros para operações de exploração de petróleo ou qualquer outra atividade 
marítima, com ou sem tripulação; e participação no capital de outras Companhias. Seus 
serviços são prestados essencialmente no Brasil. A Companhia está sujeita a regulação 
da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ e cumpre com os requerimen-
tos operacionais aplicáveis. Em 05/01/2018, a Companhia adquiriu participação integral 
da Servmar. A Servmar foi fundada em 1986 no Estado de São Paulo, onde suas princi-
pais atividades estão no setor de consultoria e engenharia ambiental e construção civil. 
O principal cliente é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”). Em 20/09/2018, 
a Companhia constituiu a empresa OceanPact Netherlands B.V., Companhia limitada 
privada, com sede em Amsterdã, tendo como atividade principal o afretamento de em-
barcação. Em 27/03/2019, a Companhia constituiu a joint venture Oceanpact de México 
S.A.P.I. de C.V., com a empresa Offshore Vessels Holding S.A.P.I. de C.V., Companhia 
anônima, com sede no México, tendo como atividade principal o afretamento de embar-
cação e apoio marítimo. Em 27/06/2019, a Companhia constituiu uma a empresa Marau 
Navegação Ltda, Companhia limitada privada, com sede na Glória/RJ, tendo como ati-
vidade principal o afretamento de embarcação. Em 13/09/2019, a Companhia constituiu 
a empresa Camamu Navegação Ltda, Companhia limitada privada, com sede na Glória/
RJ, tendo como atividade principal o afretamento de embarcação. Em 04/11/2019, a 
Companhia realizou a aquisição de 50% de participação, adquirindo o controle da inves-
tida Gardline Marine Sciences S.A. Foi alterada sua razão social para Oceanpact Geo-
ciências Ltda e transformada em limitada privada. A OceanPact Tecnologia Ltda. e a 
Camamu Navegação Ltda, também controladas diretas da Companhia, não possuem 
ativos e passivos em 31/12/2019 e não possuem operações desde as suas constituições. 
A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histó-
rico de lucratividade e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de 
preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram a continuidade do ne-
gócio, são adequadas. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Princi-
pais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações finan-
ceiras da Companhia compreendem: (i) demonstrações individuais, denominadas de 
controladora e (ii) demonstrações consolidadas, denominadas de consolidado. Essas 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 

incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Companhia declara 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somen-
te elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utilizadas na 
sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações fi-
nanceiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 23/07/2020 e são 
apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma, que é a 
moeda funcional (moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua) 
da Companhia. A OceanPact International Holding Cayman (“OceanPact International”), 
Cod Hole LLP (“Cod Hole”), EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente 
Ltda. (“EnvironPact”), OceanPact Navegação Ltda. (“OceanPact Navegação”), Maritim 
Miljø-Beredskap AS (“MMB”), OceanPact Netherlands B.V. (“Ocean Netherlands”), a 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”), a OceanPact Uruguay Servi-
cios Maritimos S.R.L. (“Ocean Uruguay”), a OceanPact Geociências Ltda. (“Ocean Geo”), 
a Oceanpact Maritime Limited (“Oceanpact Maritime”), e a Maraú Navegação Ltda. 
(“Maraú”) utilizam as mesmas práticas contábeis adotadas pela Companhia. 2.2.1. Base 
de elaboração. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico ge-
ralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Valor 
justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de 
um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de 
mensuração, independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estima-
do usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a 
Companhia leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os 
participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação 
do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo para fins de mensuração e/ou 
divulgação nestas demonstrações financeiras é determinado nessa base. A Companhia 
preparou essas demonstrações financeiras com base no pressuposto de que continua-
rá em operação futura. A Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2.2.2. 
Principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação 
destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados. a) Bases de consolidação e 
investimento em controladas. As demonstrações financeiras consolidadas incluem a 
controladora (Companhia), suas controladas integrais OceanPact Navegação, Ocean-
Pact International, EnvironPact, Ocean Netherlands, Servmar, Ocean Uruguay, Ocean 
Geo e Maraú, a Cod Hole, controlada integral da OceanPact International, a Oceanpact 
Maritime, controlada integral indireta da Companhia por meio da OceanPact International 
(50%) e da Ocean Geo (50%), e a MMB, controlada integral da Cod Hole. A OceanPact 
International, a Ocean Netherlands, a Ocean Uruguay, a Cod Hole e a Oceanpact Mari-
time possuem moeda funcional (dólar norte-americano - US$) diferente da Companhia 
(reais - R$) e os saldos foram convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 
02 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contá-
beis. A MMB possui moeda funcional (coroa norueguesa) diferente da Companhia (reais) 
e os saldos foram convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos 
das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis.Segue 
abaixo quadro com as controladas (diretas e indiretas) da Companhia que são consoli-
dadas, demonstrando a data de constituição e o propósito de tais controladas: 

em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste acumulado de conver-
são”. p) Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram 
preparadas pelo método indireto. q) Redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o ob-
jetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, 
é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de 
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na 
estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos, que refli-
ta o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade gerado-
ra de caixa. A Administração considera as classes de embarcações como unidade 
geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com 
base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes 
conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, 
quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado 
ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. r) Resultado por 
ação. O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da 
Companhia e a média ponderada das ações ordinárias no respectivo exercício. O resul-
tado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações, ajustada pelos 
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apre-
sentados, nos termos do CPC 41 - Resultado por Ação. 3. Julgamentos, Estimativas 
e Premissas Contábeis Significativas. 3.1. Julgamentos. A preparação das demons-
trações financeiras requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote 
premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações. 
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 
exercícios futuros. 3.2. Estimativas e premissas. 3.2.1. Vida útil dos bens do imobilizado. 
A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de 
cada exercício. Durante o exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Admi-
nistração estabeleceu que a vida útil dos seus bens imobilizados se mantém inalterada. 
3.2.2. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por 
redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de 
vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos simi-
lares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo 
do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa 
derivam do orçamento para os próximos anos e não incluem atividades de reorganização 
com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros 
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de 
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de 
caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de 
crescimento utilizada para fins de extrapolação. 3.2.3. Tributos. Existem incertezas com 
relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de 
resultados tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas 
cabíveis e, quando aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das 
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões 
baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpre-
tações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autorida-
de fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla va-
riedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da 
Companhia. 3.2.4. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia 
reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais, e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais 
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de 
tribunais. 3.2.5. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e 
passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de 
mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de 
fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles pratica-
dos no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado 
nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui con-
siderações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de 
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o 
valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 4. Adoção de Pronunciamentos 
e Interpretações do Ifrs (Novos e Revisados). A seguir estão apresentadas as normas 
novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 01/01/2019. • Alterações no 
CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. • Alterações no CPC 18 (R2) - 
Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjun-
to. • Alterações no CPC 48 - Instrumentos financeiros. • ICPC 22 - Incertezas sobre tra-
tamentos de tributos sobre o lucro. • Melhorias anuais nas IFRSs (Ciclo 2015-2017, IFRS 
3 e 11 e IAS 12 e 23). A adoção dessas novas normas e alterações não resultou em im-
pactos significativos nas demonstrações individuais e consolidadas de 31/12/2019 e pe-
ríodos comparativos, exceto pelas alterações no CPC 06 (R2) cujos impactos estão 
apresentados na nota explicativa nº 15. O CPC ainda não emitiu pronunciamento contábil 
ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. 
Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam 
as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. Na 
data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as 
normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão 
aplicáveis:

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo 439.625 280.204 694.026 481.849
Circulante 103.303 55.566 191.187 87.708
Caixa e equivalentes de caixa 12.144 8.123 44.008 16.822
Clientes 69.641 32.045 114.776 52.459
Estoques - - 730 162
Dividendos a receber 2.801 2.525 746 149
Tributos a recuperar 6.841 1.938 13.643 7.385
Outros valores a receber 11.876 10.935 17.284 10.731
Não Circulante 336.322 224.638 502.839 394.141
Títulos e valores mobiliários 1.027 - 7.100 5.605
Tributos a recuperar 335 335 1.553 1.414
Depósitos judiciais 2.571 2.290 3.249 2.907
Tributos diferidos 11.526 9.574 33.799 25.772
Outros valores a receber 716 2.963 3.889 2.736
Empréstimos a partes relacionadas 1.390 26.438 1.470 1.339
Empréstimos a terceiros 5.920 5.594 5.920 5.594
Investimentos 185.633 118.253 3.706 27.743
Direito de uso 24.116 - 27.884 -
Imobilizado 102.157 57.804 407.841 314.522
Intangível 931 1.387 6.428 6.509

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Passivo 439.625 280.204 694.026 481.849
Circulante 117.272 52.257 192.465 92.653
Obrigações com pessoal 11.770 8.647 22.761 15.219
Fornecedores 29.929 12.291 49.962 16.338
Empréstimos e financiamentos 45.928 14.705 86.050 35.161
Arrendamento mercantil 7.411 - 6.771 3.746
Tributos a recolher 13.348 4.887 20.982 8.943
Dividendos a pagar - 7.795 6 7.798
Outras obrigações 8.886 3.932 7.289 5.448
Não Circulante 172.955 80.355 352.163 241.604
Fornecedores - 687 - 2.614
Empréstimos e financiamentos 81.301 21.418 308.904 227.189
Arrendamento mercantil 22.011 - 23.829 5.236
Empréstimos de partes relacionadas 50.743 53.083 38 -
Tributos a recolher 2.227 2.290 2.227 2.290
Tributos diferidos - - 492 1.398
Dividendos a pagar 13.519 - 13.519 -
Outras obrigações 1.798 2.877 1.798 2.877
Provisão para riscos 1.356 - 1.356 -
Patrimônio Líquido 149.398 147.592 149.398 147.592
Capital social 34.567 34.567 34.567 34.567
Reservas de capital 83.589 83.589 83.589 83.589
Reservas de lucros 20.111 20.054 20.111 20.054
Outros resultados abrangentes 11.131 9.382 11.131 9.382

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida 246.932 161.756 443.215 301.333
Custo dos serviços (198.973) (118.975) (363.399) (228.079)
Lucro bruto 47.959 42.781 79.816 73.254
Despesas gerais e administrativas (26.983) (21.695) (50.053) (42.236)
Equivalência patrimonial (1.403) (25.041) 4.685 (1.971)
Outras receitas e despesas operacionais 899 (5.891) 4.720 (8.226)
Receitas financeiras 2.116 1.759 1.873 1.277
Despesas financeiras (11.305) (3.311) (29.809) (42.949)
Resultado financeiro (9.189) (1.552) (27.936) (41.672)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos 11.283 (11.398) 11.232 (20.851)
Tributos sobre o lucro
Contribuição social (863) (613) (659) 1.922
Imposto de renda (1.795) (2.006) (1.948) 4.912

(2.658) (2.619) (2.607) 6.834
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 8.625 (14.017) 8.625 (14.017)
Lucro (prejuízo) líquido por ação (R$) 1,76 (2,86) -

Capital 
social

Reserva de 
capital de ágio

Reserva de 
 lucrosLegal

Investi-
mento

Lucros/prejuízos 
acumulados

Ajuste de avaliação 
 patrimonial Total

Saldos em 31/12/2016 27.355 83.589 980 34.829 - 2.846 149.599
Aumento de capital com destinação de reserva de
lucros, conforme AGE em 21/08/2017 7.212 - - (7.212) - - -

Lucro líquido do exercício - - - - 7.299 - 7.299
Outros resultados abrangentes - - - - - 822 822
Resultado abrangente total do exercício - - - - 7.299 822 8.121
Destinação do lucro do exercício para:

Dividendo mínimo obrigatório - - - - (1.825) - (1.825)
Constituição de reserva para investimento - - - 5.474 (5.474) - -

- - - 5.474 (7.299) - (1.825)
Saldos em 31/12/2017 34.567 83.589 980 33.091 - 3.668 155.895
Prejuízo do exercício - - - - (14.017) - (14.017)
Outros resultados abrangentes - - - - - 5.714 5.714
Resultado abrangente total do exercício - - - - (14.017) 5.714 (8.303)
Absorção de prejuízos do exercício - - - (14.017) 14.017 - -
Saldos em 31/12/2018 34.567 83.589 980 19.074 - 9.382 147.592
Lucro líquido do exercício - - - - 8.625 - 8.625
Outros resultados abrangentes - - - - - 1.749 1.749
Resultado abrangente total do exercício - - - - 8.625 1.749 10.374
Destinação do lucro do exercício para:

Juros sobre o capital próprio - - - - (8.568) - (8.568)
Constituição de reserva para investimento - - - 57 (57) - -

- - - 57 (8.625) - (8.568)
Saldos em 31/12/2019 34.567 83.589 980 19.131 - 11.131 149.398

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 8.625 (14.017) 8.625 (14.017)
Itens que serão reclassificados 
 posteriormente para o resultado
Ajustes acumulados de conversão 1.749 5.714 1.749 5.714
Resultado abrangente do exercício 10.374 (8.303) 10.374 (8.303)

Controladora Consolidado
Atividades Operacionais 2019 2018 2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 8.625 (14.017) 8.625 (14.017)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 36.371 18.750 62.941 39.836
Imposto de renda e contribuição social
 reconhecido no resultado 2.658 2.619 2.607 (6.834)
Resultado da equivalência patrimonial 1.403 25.041 (4.685) 1.971
Despesas e receitas com juros e
 variações cambiais, líquidas 8.097 1.764 16.784 41.877
Provisão para riscos 1.356 - 1.356 -
Outros ajustes ao lucro - 1.082 - 654

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes (37.596) (15.849) (24.341) (19.813)
Estoque - - 25 (162)
Tributos a recuperar (6.855) 2.865 (12.244) 3.661
Depósitos judiciais (281) - (342) (100)
Outros valores a receber 1.306 (5.775) (4.061) (893)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 3.123 1.227 3.895 2.882
Fornecedores 16.951 3.654 10.644 1.615
Tributos a recolher 6.011 (3.036) 9.162 (5.611)
Outras obrigações 3.875 2.668 (6.188) 1.625
Caixa gerado pelas operações 45.044 20.993 64.178 46.691

Juros pagos (6.821) (2.420) (13.915) (9.208)
IRPJ e CSLL pagos (271) - (1.933) (607)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 37.952 18.573 48.330 36.876
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Dividendos recebidos 1.402 1.963 413 5.051
Empréstimos concedidos/liquidados às partes
 relacionadas (30.189) (25.442) (131) (196)
Aplicação/resgate em títulos e 
 valores mobiliários (1.027) 9.738 (1.495) 9.286
Adiantamentos concedidos à terceiros (326) (5.300) (326) (5.300)
Aquisição/alienação de investimentos (20.311) (14.427) (30.188) (14.427)
Aquisição de imobilizado (63.814) (13.971) (86.042) (52.221)
Aquisição de intangível (108) - (647) (471)
Caixa recebido na aquisição de controle - - 38.576 2.506
Caixa recebido na venda de imobilizado 119 - 119 -
Caixa líquido consumido nas atividades de
  investimento (114.253) (47.439) (79.720) (55.772)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 
Aquisição de empréstimos e financiamentos 120.871 30.000 129.371 40.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (23.099) (5.893) (50.683) (26.547)
Pagamentos de dividendos (1.900) - (1.900) -
Pagamentos de arrendamentos (13.209) - (15.540) -
Pagamentos/aquisição de empréstimos 
 de partes relacionadas (2.340) (1.950) (2.768) -
Caixa líquido gerado nas atividades
 de financiamento 80.322 22.157 58.479 13.453
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
 e equivalentes de caixa 4.021 (6.709) 27.089 (5.443)
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 8.123 14.832 16.822 21.880
Efeito das mudanças de câmbio sobre
 investidas no exterior - - 97 385
Saldo final 12.144 8.123 44.008 16.822
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e
 equivalentes de caixa 4.021 (6.709) 27.089 (5.443)

Controladas diretas Data de constituição Propósito
Oceanpact Navegação 16/05/2012 Afretamento de embarcações.
Oceanpact International 09/10/2013 Atua como Holding de investidas no exterior.
Environpact 27/12/2008 Prestação de serviços de consultoria ambiental.
Oceanpact Netherlands 20/09/2008 Afretamento de embarcações e apoio marítimo.
Servmar 17/04/1986 Prestação de serviços de estudos de projetos sobre impacto ambiental e análise de risco, serviços de construção civil, 

elaboração de projetos de engenharia, e apoio marítimo.
Maraú Navegação 27/06/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo.
Camamu Navegação 13/09/2019 Afretamento de embarcações e apoio marítimo.
Oceanpact Geo 16/07/2012 Prestação de serviços relacionados c/projetos de pesquisa marinha em aguas brasileiras, operação e afretamento de embarcações.
Controlada indireta
Cod Hole 24/01/2014 Afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos, participação em outras companhias.
MMB 29/12/1999 Aluguel de equipamentos, treinamentos e manutenção de equipamentos.
Oceanpact Maritime 09/04/2014 Prestação de serviços relacionados c/projetos de pesquisa marinha em águas brasileiras, operação e afretamento de embarcações.
Descrição dos principais procedimentos de consolidação. i. Eliminação dos saldos das 
contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas. ii. Eliminação das participa-
ções no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das empresas contro-
ladas. iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não reali-
zados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são 
eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas 
de recuperação dos ativos relacionados. iv. As políticas contábeis foram aplicadas de 
maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem com aquelas utiliza-
das no exercício anterior. A Companhia consolida suas demonstrações financeiras com 
as de suas controladas, considerando o mesmo período de divulgação e as mesmas 
práticas contábeis. b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são 
mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não 
para investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes de 
caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações financeiras de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sujeitas a um insignifi-
cante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento, normalmente, se qualifica 
como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de três 
meses ou menos, a contar da data da sua contratação. c) Receitas de serviços. A recei-
ta de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação que a Companhia 
espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, abatimentos e tribu-
tos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle 
do produto ou serviço ao cliente. d) Contas a receber. As contas a receber são registradas 
pelo valor dos serviços prestados, incluindo os respectivos tributos diretos de responsa-
bilidade da Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados 
créditos tributários (quando aplicável). A provisão para devedores duvidosos é constituí-
da, quando aplicável, com base na perda esperada futura, sendo reavaliada sempre em 
que há saldos de clientes com parcelas em atraso. A provisão é constituída em montan-
te considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realiza-
ção dos créditos. e) Investimentos em outras Companhias. A Companhia contabiliza 
seus investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas com base no 
método da equivalência patrimonial, conforme determinado pelo CPC 18 (R2) - Investi-
mento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. f) 
Imobilizado. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo 
método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica. Um item do imobilizado 
é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes 
do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o 
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. O valor residual e a vida útil dos 
ativos imobilizados e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada 
exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A vida útil-econômica 
estimada dos itens do imobilizado está demonstrada na nota explicativa nº 16. g) Intan-
gível. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua 
vida útil econômica estimada e, quando identificadas indicações de perda de seu valor 
recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. h) Re-
conhecimento de despesas. As despesas são contabilizadas pelo regime de competên-
cia, obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas 
antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativados de acordo com seus 
respectivos prazos de duração. i) Provisões. Uma provisão é reconhecida para obriga-
ções presentes (legal ou presumida) resultantes em que seja possível estimar de manei-
ra confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 
A Companhia reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais 
incidentes sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos traba-
lhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não 
efetivadas, em cada exercício. j) Empréstimos e financiamentos. A Companhia registra 
seus empréstimos e financiamentos obtidos com base no custo amortizado usando o 
método de juros efetivos, conforme determinado pelo CPC 20 (R1) - Custos de Emprés-
timos. k) Arrendamentos. Em 6/10/2017 foi emitido o pronunciamento técnico CPC 06 
(R2) - Arrendamentos, com vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir de 
01/01/2019. O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização de 

contratos de arrendamento, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e 
financeiros, resultando na contabilização da maioria dos contratos de arrendamento nos 
balanços das arrendatárias. A contabilidade dos arrendadores permanece substancial-
mente inalterada e a distinção entre contratos de arrendamento operacional e financeiro 
é mantida. Como permitido pelo pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos, 
a Companhia reconheceu o efeito cumulativo de aplicar esse pronunciamento a partir 
de 01/01/2019, utilizando o método retrospectivo modificado. Portanto, a Companhia 
não está reapresentando as informações comparativas. A Companhia aplicou o CPC 06 
(R2) utilizando o método retrospectivo modificado e as informações financeiras compa-
rativas abrangendo esse tema não foram apresentadas. A Companhia realizou a avalia-
ção para os contratos iniciados em ou após 01/01/2019, e identificou os ativos e seus 
contratos, essa avaliação foi dividida em dois estágios, sendo: i. Identificação dos con-
tratos e análise. ii. Efeitos nas Demonstrações contábeis com a adoção da norma. Na 
data de início é reconhecido o direito de uso e o passivo de arrendamento, a Companhia 
mensura seu passivo ao valor presente dos pagamentos do arrendamento, onde é utili-
zada a taxa incremental, já que não possui taxa de juros implícita em seus contratos. A 
taxa incremental estimada é em função das taxas de captação de financiamentos de 
longo prazo, ajustada para refletir as características do arrendamento, como o risco do 
ambiente econômico do país, moeda, prazo e a data de início do contrato. Se ocorrer 
alguma alteração do fluxo de caixa esperado no contrato, o passivo é prontamente re-
mensurado. Somente será revisada a taxa de desconto caso um novo contrato for rea-
lizado. A Companhia amortiza o ativo direito de uso pelo método linear, pelo prazo do 
arrendamento. Para maiores detalhes sobre os efeitos da adoção, vide nota explicativa 
nº 15. l) Instrumentos financeiros. Ativos e passivos financeiros. Os ativos e passivos fi-
nanceiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acrescidos dos custos direta-
mente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Os ativos financeiros são mensurados 
pelo: (a) Ao custo amortizado. (b) Ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes. (c) Ao valor justo por meio do resultado. A mensuração é feita com base no modelo 
na intenção da Companhia e seu gerenciamento do seu portfólio. Adicionalmente, para 
os ativos financeiros mensurados a custo amortizado e valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, para que os instrumentos possam ser mensurados de tal forma, 
é necessário que passem pelo teste de “SPPI” (“Solely Payments of Principal and Inte-
rest”). Os passivos financeiros são mensurados subsequentemente ao custo amortiza-
do, exceto pelas exceções dadas nos itens (a), (b), (c), (d), e (e) do CPC 48. Avaliação 
do valor recuperável de ativos financeiros. Para os ativos financeiros, que não são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, o registro de perda do valor recuperá-
vel é mensurado pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumento 
financeiro apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento inicia, na data-
-base de divulgação. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos, nem 
contabilidade de “hedge”. m) Capitalização de juros de empréstimos. A Companhia ca-
pitaliza os custos de empréstimos, conforme preconizado pelo CPC 20 (R1), que são 
direta ou indiretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável (ativo que, neces-
sariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso 
pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações cambiais capitalizadas li-
mitadas ao custo de captação no mercado interno vigente na data de obtenção dos 
empréstimos. n) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Tran-
sações e saldos. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são convertidos 
para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data de apresentação. Os ganhos e as 
perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de 
câmbio vigente na data da transação ou início dos exercícios e os encerramentos dos 
exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. o) 
Conversão das demonstrações financeiras de controladas no exterior. As demonstrações 
financeiras de controladas no exterior são convertidas para reais (moeda de apresenta-
ção da Companhia) pela taxa de câmbio de fechamento do exercício para os ativos e 
passivos, pela taxa média para contas de resultado, e o patrimônio líquido é mantido à 
taxa de câmbio histórica. As variações resultantes da conversão citada são reconhecidas 
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Norma ou interpretação Descrição Em vigor para períodos anuais iniciados em ou após
Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 01/01/2020
Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de Material 01/01/2020
Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual nas Normas IFRSs 01/01/2020
IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2021
Alterações no CPC 36R3)/IFRS 10 
e no CPC 18 (R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre um Investidor 
e sua Coligada ou “Joint Venture” Postergada indefinitivamente

As demonstrações completas e auditadas encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia
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Saúde Participações S.A.
CNPJ: 23.820.050/0001-10

Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

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

Notas explicativas às Dfs. individuais e consolidadas (Em MR$)
1 Contexto operacional: A Saúde Participações S.A. (“Cia.”) possui sede na 
Av. Ataufo de Paiva, Leblon/RJ e foi fundada em 9/11/2015. A Cia. tem como 
objeto social a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, 
acionista ou quotista. Em 31/12/2019, a estrutura societária está demonstrada 
da seguinte forma:  

Everest Brasil Partners I – FIP (100,0%) 

Cascadura Participações S.A. (27,5%) 

Saúde Participações S.A. (100,0%) 

Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A. 

 
 

 

A controlada Cascadura Participações S.A. é uma holding que tem por objeto 
social a participação no capital social de outras empresas. Em 31/12/2019 
e 2018 participava somente na Halex Istar. A coligada da Halex Istar Indús-
tria Farmacêutica S.A. é a entidade operacional e tem por objeto a indus-
trialização e comercialização de soluções parenterais e medicamentos de 
grande e pequeno volume. Em 31/12/2019 e 2018, as demonstrações finan-
ceira da Halex Istar abrangem a Cia. e a controlada a seguir relacionada:

 

Partici-
pação 

acioná-
ria

Partici-
pação 

acioná-
ria

Empresa Sede Objeto 2019 2018
Medicone Projetos e 
Soluções para a Saúde 
e a Indústria Ltda. (“Me-
dicone”)

Cachoeirinha 
– RS

Fabricação 
de produtos 

para saúde em 
silicone 99,99% 99,99%

2 Base de preparação e apresentação das Dfs. individuais e consolida-
das: a. Declaração de conformidade: As Dfs. individuais e consolidadas da 
Cia. foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil (BR GAAP). Todas as informações relevantes próprias das Dfs. individuais 
e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às 
utilizadas pela Administração. b. Base de mensuração: As Dfs. individuais e 
consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando 
de outra forma mencionado. c. Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Estas Dfs. individuais e consolidadas estão apresentadas em milhares de Re-
ais, que é a moeda funcional da Cia. Todas as informações financeiras apre-
sentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o milhar mais próxi-
mo, exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julga-
mentos: Na preparação destas Dfs. individuais e consolidadas, a Administra-
ção utilizou estimativa e premissas que afetam a aplicação das políticas con-
tábeis da Cia. e os valores reportados dos ativos, dos passivos, das receitas e 
das despesas. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na 
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resulta-
dos reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e as premissas 
são revisadas de forma contínua e são reconhecidas prospectivamente. As 
informações sobre premissas e incertezas associadas às estimativas e aos 
julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis es-
tão incluídas na seguinte nota explicativa: • Nota Explicativa nº 7 – Amortiza-
ção da mais valia de ativos. e. Data de aprovação das Dfs. individuais e 
consolidadas: As Dfs. individuais e consolidadas, incluindo as notas explica-
tivas, são de responsabilidade da Administração da Cia., cuja autorização 
para sua conclusão foi dada em 29/06/2020. Após a sua emissão, somente os 
acionistas têm o poder de alterar as Dfs. individuais e consolidadas. 3 Princi-
pais práticas contábeis: As principais políticas contábeis descritas em deta-
lhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apre-
sentados nestas Dfs. individuais e consolidadas. a. Mudança nas práticas 
contábeis: A Cia. e sua investidas adotaram o CPC 06 (R2) – Arrendamentos 
e ICPC 22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre lucro em 1º/01/2019. 
Adoção do pronunciamento técnico CPC 06 (R2): O CPC 06 (R2) introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrenda-
mento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrenda-
mento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto 
prazo e itens de baixo valor. A adoção do CPC 06 (R2) pela investidas da Cia. 
não produziu efeito relevante no saldo do investimento ou da equivalência 
patrimonial. ICPC 22 – Incertezas em relação a tratamentos tributários: 
Essa interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos de tribu-
tos sobre o lucro adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do 
CPC 32. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: (i) se a entidade 
considera tratamentos tributários incertos separadamente; (ii) as suposições 
que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas 
autoridades fiscais; (iii) como a entidade determina o lucro real (prejuízo fis-
cal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários ex-
temporâneos e alíquotas de imposto; e (iv) como a entidade considera as mu-
danças de fatos e circunstâncias. A Cia. não identificou incertezas tributárias 
relacionadas a tributos sobre lucros que pudessem impactar as suas Dfs. ou 
de suas investidas. b. Apuração do resultado: O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercí-
cio. As receitas da controladora e da controlada são derivadas, basicamente, 
do resultado dos investimentos na controlada que é avaliado pelo método de 
equivalência patrimonial, que consiste em atualizar o valor contábil do investi-
mento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora 
no patrimônio líquido da sociedade investida, e no reconhecimento dos seus 
efeitos na demonstração do resultado do exercício. c. Direitos e obrigações: 
São apresentados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos dos en-
cargos financeiros, quando aplicável, de modo que reflitam os valores incorri-
dos até a data do balanço. d. Instrumentos financeiros: i. Reconhecimento 
e mensuração: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos 
são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos os 
outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a 
Cia. se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Os instrumen-
tos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, acrescido dos cus-
tos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
As contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento são mensurados inicialmente ao preço da operação. Os ativos financei-
ros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a 
não ser que a Cia. mude o modelo de negócios para a gestão de ativos finan-
ceiros. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como 
mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio do resultado abran-
gente (VJORA); ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). Os passivos 

financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJR. Em 31/12/2019 e 2018 a Cia. somente tinha ativos e passivos financeiros 
mensurados ao custo amortizado. e. Redução ao valor recuperável – ativos 
não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não monetários são revistos 
a cada data de apresentação das Dfs. para apurar se há indicação de perda 
no seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável 
do ativo é determinado. Os fatores considerados pela Cia. incluem resultados 
operacionais de curto prazo, tendências e perspectivas, assim como os efeitos 
de obsolescência, demanda, concorrência e outros fatores econômicos. Ne-
nhuma evidência de irrecuperabilidade foi registrada nos exercícios apresen-
tados. f. Provisões: As provisões são determinadas por meio do desconto dos 
fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes de impostos que reflita as 
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos 
específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do 
desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como des-
pesa financeira. Em 2019 e 2018 não foram identificadas provisões a serem 
reconhecidas. g. IR e contribuição social: O IR e a contribuição social do 
exercício corrente são calculados com base na alíquota de 15% sobre o lucro 
tributável para IR acrescida do adicional de 10% sobre tal lucro real tributável 
excedente de R$ 240 mil e na alíquota de 9% sobre o lucro real tributável para 
contribuição social sobre o lucro líquido. O IR e a contribuição social diferidos 
ativos (crédito tributário) são calculados com base na aplicação das mesmas 
alíquotas acima mencionadas e decorrem de despesas temporariamente não 
dedutíveis para efeito de IR e contribuição social e prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social. h. Receitas financeiras e despesas finan-
ceiras: As receitas financeiras são compostas por rendimentos sobre aplica-
ções financeiras e atualização de tributos, reconhecida no resultado através 
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras compreendem despe-
sas bancárias e juros pagos por atraso. i. Novas normas ainda não efetivas: 
A Administração não identificou nenhuma nova norma e/ou interpretação com 
efeito relevante nas Dfs. individuais e consolidadas da Cia. 4 Dfs. consolida-
das: As Dfs. da controlada são incluídas nas Dfs. consolidadas a partir da data 
em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As 
políticas contábeis de controladas estão alinhadas às políticas adotadas pela 
Cia.. A Cia. controla uma entidade quando está exposta aos, ou tem direito 
sobre os, retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a enti-
dade. Nas Dfs. individuais da controladora, as informações financeiras de con-
troladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.  i. 
Participação de acionistas não controladores: A Cia. mensura qualquer 
participação de não controladores na adquirida dentro do patrimônio líquido 
pela participação proporcional no capital, nas reservas e nos resultados. ii. 
Investimentos em entidades contabilizadas pelo método de equivalência 
patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabilizadas pelo mé-
todo da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coliga-
das (quando aplicável) e controladas (na demonstração da controladora). As 
coligadas são aquelas entidades nas quais a Cia., direta ou indiretamente, tem 
influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políti-
cas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto consiste 
em um acordo contratual através do qual a Cia. possui controle compartilhado, 
em que a Cia. tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual e não direito 
aos ativos e aos passivos específicos resultantes do acordo. Os investimentos 
em coligadas e entidades controladas são contabilizados por meio do método 
de equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente 
pelo custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento 
inicial, as Dfs. consolidadas incluem a participação da Cia. no lucro ou no 
prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a influência significativa ou o controle conjunto deixa de existir. iii. 
Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intergrupo, e 
quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações inter-
grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o 
investimento na proporção da participação da Cia. na investida. Perdas não 
realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos 
não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de per-
da por redução ao valor recuperável. 5 Caixa e equivalentes de caixa:

2019 2018
Controla-

dora
Consoli-

dado
Controla-

dora
Consoli-

dado
Conta corrente 1 1 1 1
Aplicações financeiras - 2.451 - 1.200
 Total 1 2.452 1 1.201
Referem-se a aplicações financeiras de curtíssimo prazo (CDBs/CDIs), de alta 
liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudanças de valor. De 
acordo com o CPC 48 as aplicações são classificadas como custo amortizado. 
6 Aplicações financeiras:

2019 2018
Controla-

dora
Consoli-

dado
Controla-

dora
Consoli-

dado
Aplicações financeiras - 9.708 - 6.287
 Total - 9.708 - 6.287
Referem-se a aplicações financeiras de curto prazo (CDBs/CDIs) as quais 
possuem vencimento superior à 90 dias e estão na data do balanço, mensura-
das pelo custo amortizado. 7 Investimentos: a. Composição:

2019 2018
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Cascadura - Investimento equivalência 157.201 - 140.626 -
Halex Istar - Investimento equivalência - 110.647 - 92.515
Halex Istar - Investimento mais-valia 
(intangível e imobilizado) (i) - 6.114 - 11.368
Halex Istar - Investimento goodwil (ii) - 25.442 - 25.442
 Total 157.201 142.203 140.626 129.325
(i) O saldo da mais valia está composto pela participação da Cia. (27,5%) (i) na 
diferença entre o valor justo dos bens do ativo imobilizado da Halex Istar e o 
valor contábil e (ii) pelo intangível relacionado aos registros na ANVISA. Esses 
ativos são amortizados com base nas vidas úteis estabelecidas nos laudos 
de avaliação (média de 7,5 anos para o imobilizado e 5 anos para os intan-
gíveis), líquidos do IR e da contribuição social. (ii) Anualmente a Cia. realiza 
uma análise do valor recuperável do goodwill da aquisição da participação so-
cientária na Halex Istar. Em 31/12/2019 não foi identificada a necessidade de 
provisão por redução ao valor recuperável. Para fins de teste de imparidade foi 
considerado o valuation da unidade geradora de caixa (UGC) da Halex Istar, 
considerando o fluxo de caixa descontato até 2024. As principais premissas 
utilizadas para estimar o valor recuperável estão definidas a seguir. Os valo-
res atribuídos às principais premissas representam a avaliação de tendências 
futuras da Administração em setores relevantes e foram baseadas em dados 
históricos de fontes internas e externas. A Cia. utiliza a metodologia de múti-
plos de EBITDA, com uma taxa de desconto de 11%, múltiplos terminais de 
7,7 e crescimento médio de 15% até 2024. b. Informações de controladas 

2019 2018

Ativo Nota
 Contro-

ladora 
 Conso- 

lidado 
 Contro-

ladora 
 Conso- 

lidado 
Circulante 577 15.604 407 11.738
  Caixa e equivalentes de caixa 5 1 2.452 1 1.201
  Aplicações financeiras 6 - 9.708 - 6.287
  Imposto a recuperar 1 131 1 73
  Dividendos a receber 7.c 575 3.313 405 4.177
Não circulante 157.201 142.203 140.626 129.325
  Investimento 7.a 157.201 142.203 140.626 129.325
Total do ativo 157.778 157.807 141.033 141.063

2019 2018

Passivo Nota
Contro-

ladora 

 Con-
so- 

lidado 
Contro-

ladora 

 Con-
so- 

lidado 
Circulante 590 619 419 449
  Fornecedores - 27 - 28
  Obrigações tributárias - 2 - 2
  Dividendos a pagar 8.c 590 590 419 419
Patrimônio líquido 8 157.188 157.188 140.614 140.614
  Capital social 96.986 96.986 96.986 96.986
  Reserva de lucros 60.202 60.202 43.628 43.628
Total do passivo e do patrimônio líquido 157.778 157.807 141.033 141.063

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

2019 2018
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Fluxo de caixa proveniente das operações
Resultado do exercício 17.951 17.951 19.924 19.924
Ajustes por:
Resultado com equivalência patrimonial (17.951)(17.771)(19.924)(19.817)

Variações nos ativos e nos passivos
(Aumento) redução em impostos a 
recuperar - (59) - (53)
Aumento (redução) em fornecedores - (1) - (9)
Aumento (redução) em obrigações 
tributárias - - - -
Recebimento de dividendos - 4.552 - 4.553
Caixa líquido após as atividades 
operacionais - 4.672 - 4.598

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras - (3.421) - (6.287)
Caixa líquido proveniente das 
atividades de investimentos - (3.421) - (6.287)

Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa - 1.251 - (1.689)
Demonstração do aumento (redução) 
de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1 1.201 1 2.890
No fim do exercício 1 2.452 1 1.201

Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa - 1.251 - (1.689)

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

Nota

Con-
trola-
dora

Con-
solida-

do

Con-
trola-
dora

Con-
solida-

do
Receitas (despesas) operacionais

Despesas administrativas e gerais 9 - (336) - (234)
Outras receitas (despesas) 
operacionais - - - 22
Resultado com equivalência 
patrimonial 7.b 17.951 17.771 19.924 19.817

Resultado antes do resultado 
financeiro 17.951 17.435 19.924 19.605

Resultado financeiro líquido 10 - 552 - 319
Resultado antes dos impostos 17.951 17.987 19.924 19.924

Imposto de renda e contribuição social - (36) - -
Resultado do exercício 17.951 17.951 19.924 19.924
Demonstrações de resultados abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)

2019 2018
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Resultado do exercício 17.951 17.951 19.924 19.924
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 17.951 17.951 19.924 19.924

Reserva de lucros

Nota Capital social Reserva legal
Retenção de 

lucros
Lucros acumula-

dos Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 96.986 1.206 22.687 - 120.879
Resultado do exercício - - - 19.924 19.924
Constituição de reserva legal 8.b - 996 - (996) -
Dividendos mínimos obrigatórios 8.c - - - (189) (189)
Retenção de lucros para futuras distribuições - - 18.739 (18.739) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 96.986 2.202 41.426 - 140.614
Resultado do exercício - - - 17.951 17.951
Transações com acionistas na Controlada 8.d - - - (1.206) (1.206)
Constituição de reserva legal 8.b - 898 - (898) -
Dividendos mínimos obrigatórios 8.c - - - (171) (171)
Retenção de lucros para futuras distribuições - - 15.676 (15.676) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 96.986 3.100 57.102 - 157.188

e coligadas:
Controladora

2019
Partici-
pação

Patri-
mônio 
líquido

Resul- 
tado

Equiva-
lência 

resultado

Saldo 
contábil do 

investi-
mento

Total de 
ativos

Cascadura 100,00% 157.201 17.951 17.951 157.201 157.778
 Controladora

2018
Partici-
pação

Patri-
mônio 
líquido

Resul- 
tado

Equiva-
lência 

resultado

Saldo  
contábil do 

investi- 
mento

Total de 
ativos

Cascadura 100,00% 140.626 19.924 19.924 140.626 141.061
Consolidado

2019
Partici- 
pação

Patri-
mônio 
líquido

Resul- 
tado

Equiva-
lência 

resulta-
do

Equiva-
lência 
mais-
-valia

Saldo  
contá-
bil do 

investi-
mento 

(i)
Total de 

ativos
Halex Istar 27,5% 402.353 83.728 23.025 (5.254) 142.203 526.380

 Consolidado

2018
Partici- 
pação

Patri-
mônio 
líquido

Resul- 
tado

Equiva-
lência 

resulta-
do

Equiva-
lência 
mais-
-valia

Saldo 
contá-
bil do 

investi-
mento 

(i)

Total 
de 

ativos
Halex Istar 27,5% 336.419 97.751 26.883 (7.066) 129.325 493.191
(i) Contempla os valores de equivalência patrimonial, goodwill e mais valia 
conforme demonstrado na Nota 7.a. c. Dividendos recebidos: A seguir a 
movimentação dos dividendos recebidos em 2019 e 2018:

2019 2018
Contro-

ladora
Conso-
lidado

Contro-
ladora

Conso-
lidado

Saldo de dividendos a receber em 01/01 405 4.177 205 1.345
Dividendos distribuídos pelas investidas 170 3.688 200 7.385
Dividendos pagos pelas investidas - (4.552) - (4.553)
Saldo de dividendos a receber em 
31/12 575 3.313 405 4.177
8 Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado de R$ 96.986 (96.986.240 ações), cujo acionista é o Everest Brasil Part-
ners I – FIP. b. Reserva legal: Constituída em 5% sobre o resultado do exer-
cício. c. Dividendos: O estatuto social da Cia. prevê a distribuição de dividen-
dos mínimos obrigatórios de 1% sobre o lucro líquido. O saldo remanescente 
é retido para futuras distribuições. d. Transações com acionistas na Con-
trolada: No exercício findo em 31/12/2019 a controlada Halex Istar realizou 
transação com seus acionistas majoritários decorrentes de ativos supervinien-
tes pertencentes à familia reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, 
resultando em uma perda de R$ 4.385. A perda de R$ 1.206 reconhecida nas 
Dfs. individuais e consolidadas da Saúde Participações S.A. refere-se ao reco-
nhecimento reflexo dessa transação, com base no percentual de participação 
no patrimônio líquido da Controlada. 9 Despesas administrativas e gerais:

2019 2018
Controla-

dora
Consoli-

dado
Controla-

dora
Consoli-

dado
Serviços prestados - (305) - (195)
Outras - (31) - (39)

- (336) - (234)
 10 Resultado financeiro:

2019 2018
Controla-

dora
Consoli-

dado
Controla-

dora
Consoli-

dado
Receitas financeiras
Atualização de impostos - - - 1
Rendimento aplicação financeira - 552 - 318
Resultado financeiro líquido - 552 - 319
11 Outras informações: Derivativos: A Cia. não possui operações com de-
rivativos. Benefícios pós-emprego: A Cia. não possui benefícios pós-empre-
go. 12 Eventos subsequentes: a. COVID-19: Em 31/01/2020, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é uma 
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de 
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do 
surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem 
ter impactos relevantes nos valores reconhecidas nas Dfs. de sua coligada in-
direta. Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos 
que a projeção de receitas e dos fluxos de caixa operacionais de sua coligada 
indireta para o ano de 2020 deverá ser revisada. Considerando a imprevisibi-
lidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável 
fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de cai-
xa operacionais estimados da coligada indireta, embora tenha sido considera-
da como entidade essencial e para qual não houve paralização das atividades. 
Adicionalmente, a coligada indireta atua no segmento farmacêutico, que está 
entre os menos afetados pela crise do COVID-19. A Administração avalia de 
forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e 
financeira da Cia. e sua coligada indireta, com o objetivo de implementar me-
didas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas Dfs..

Relatório dos auditores independentes sobre as Dfs. individuais e consolidadas
Aos acionistas e aos administradores da Saúde Participações S.A., 
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as Dfs. individuais e consolidadas da Saúde Partici-
pações S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, res-
pectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as Dfs. individuais e consolidadas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Saúde Participações S.A. em 31/12/2019, 
o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respec-
tivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das Dfs. individuais e consolidadas”. Somos in-
dependentes em relação à Cia. e sua controlada, de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração pelas Dfs. individuais e 
consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das Dfs. individuais e consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 

Dfs. individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando e divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Cia. e sua controlada ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das Dfs. 
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as Dfs. individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individu-
almente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
Dfs.. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas Dfs. individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

dos controles internos da Cia. e sua controlada. - Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas, a razoabilidade das estimativas contábeis 
e as respectivas divulgações feitas pela Administração. - Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e 
sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas Dfs. individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e sua controlada a não 
mais se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as Dfs. individuais e consolidadas representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. - Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as Dfs. individuais e consolidadas. 
Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Goiânia, 29/06/2020.
KPMG Auditores Independentes - CRC GO-001203/O-2 F-GO
Marcelo José de Aquino - Contador CRC 1SP183836/O-6
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Balanço Patrimonial Levantamento em 31/12/2019 (Em MR$) Demonstração do Resultado em 31/12/219 (Em MR$)

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/219 (Em MR$)

Notas Explicativas às Demonstrações Contabéis para o Exercício 
Findo em 31/12/2019 ( Em MR$, execeto quando indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patriônio Líquido em 31/12/2019 (Em MR$)

1. Contexto Operacional. A O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio 
Ambiente S.A. (“Companhia”) foi constituída em 27/10/2011 e tem sede na Rua da 
Glória, 122, sala 801 e 802 – Glória - Rio de Janeiro. Seu acionista controlador final é a 
O´Brien´s Response Management LLC, com participação de 50%. A Companhia tem 
por objeto social a prestação de serviços de consultoria e treinamento em planejamento 
e gerenciamento de emergência e assuntos relacionados à segurança e meio ambien-
te. A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, as 
perspectivas do mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demons-
trações financeiras, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. Em 
2019, a Companhia expandiu significativamente suas atividades, resultante da ativida-
de de atendimento a emergências, dentre elas com destaque o atendimento à emergên-
cia de Brumadinho ao cliente Vale S.A. 2. Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declaração de Conformidade. As 
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas 
incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração da Companhia 
declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utiliza-
das na sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstra-
ções financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela diretoria da 
Companhia em 24/07/2020 e são apresentadas em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma. 2.2.1. Base de elaboração. As demonstrações financeiras fo-
ram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi-
nanceiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contá-
beis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um 
ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre 
participantes do mercado na data de mensuração, independentemente de esse preço 
ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar 
o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração as caracterís-
ticas do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas carac-
terísticas em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. 
O valor justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações financei-
ras é determinado nessa base. A Companhia preparou essas demonstrações financei-
ras com base no pressuposto de que continuará em operação futura. A Administração 
não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida signifi-
cativa sobre a continuidade da Companhia. 2.2.2. Principais Práticas contábeis. As 
principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financei-
ras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados. a. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto pra-
zo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e 
equivalentes de caixa: (i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações fi-
nanceiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento, normalmente, 
se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por 
exemplo, de três meses ou menos, a contar da data da sua contratação. b. Receita de 
serviços. A receita de serviços é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
que a Companhia espera receber em um contrato com o cliente, excluindo descontos, 
abatimentos e tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento em que 
transfere o controle do produto ou serviço ao cliente. c. Contas a receber. As contas a 
receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo os respectivos tri-
butos diretos de responsabilidade da Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os 
quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). A provisão para devedo-
res duvidosos é constituída, quando aplicável, com base na perda esperada futura, 
sendo reavaliada sempre em que há saldos de clientes com parcelas em atraso. A pro-
visão é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para suprir 
as eventuais perdas na realização dos créditos. d. Imobilizado. O ativo imobilizado é 
registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear de acordo com a 
respectiva vida útil econômica. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou 
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determi-
nados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e 
são reconhecidos no resultado. O valor residual e a vida útil dos ativos imobilizados e os 
métodos de depreciação são revistos a cada exercício, e ajustados de forma prospecti-
va, quando for o caso. A vida útil-econômica estimada dos itens do imobilizado está de-
monstrada na nota explicativa nº 9. e. Intangível. Os ativos intangíveis com vida útil defi-
nida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando 
identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para 
análise de perda no seu valor recuperável. A vida útil-econômica estimada dos itens do 
intangível está demonstrada na nota explicativa nº 10. f. Reconhecimento de despesas. 

As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vincu-
lação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que com-
petem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de du-
ração. g. Provisões. Uma provisão é reconhecida para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes em que seja possível estimar de maneira confiável e é provável 
que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A Companhia reco-
nhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais incidentes sobre es-
sas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalhados pelos funcio-
nários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada 
exercício. h. Arrendamentos. Em 6/10/2017, foi emitido o pronunciamento técnico CPC 
06 (R2) – Arrendamentos, com vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir 
de 1°/01/2019. O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização 
de contratos de arrendamento, eliminando a distinção entre arrendamentos operacio-
nais e financeiros, resultando na contabilização da maioria dos contratos de arrenda-
mento nos balanços das arrendatárias. A contabilidade dos arrendadores permanece 
substancialmente inalterada e a distinção entre contratos de arrendamento operacional 
e financeiro é mantida. A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) utilizando o método retros-
pectivo modificado e as informações financeiras comparativas abrangendo esse tema 
não foram apresentadas. Todos os contratos vigentes em 1º/01/2019, com possibilidade 
de conter um arrendamento, nos termos descritos na norma, foram objeto de avaliação 
pela Companhia. i. Moeda Funcional e moeda de apresentação. As demonstrações fi-
nanceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. 
Transações e saldos. Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras são converti-
dos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data de apresentação. Os ganhos 
e as perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa 
de câmbio vigente na data da transação ou início dos exercícios e os encerramentos dos 
exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no resultado. j. 
Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram pre-
paradas pelo método indireto. k. Redução ao valor recuperável de ativos não financei-
ros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec-
nológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo 
tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é 
constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor re-
cuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de 
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na 
estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são desconta-
dos ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos, que refli-
ta o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade gerado-
ra de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em 
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhe-
cedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando 
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, 
ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Até 31/12/2019, não 
houve indicativos de perdas por desvalorização de ativos não financeiros. l. Instrumen-
tos financeiros. Ativos e passivos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são ini-
cialmente reconhecidos pelo valor justo acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à 
sua aquisição ou emissão. Os ativos e passivos financeiros são mensurados pelo: (a) 
ao custo amortizado; (b) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes; ou (c) 
ao valor justo por meio do resultado. A mensuração é feita com base no modelo na inten-
ção da Companhia e seu gerenciamento do seu portifólio. Os passivos financeiros são 
classificados como mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Avaliação do 
valor recuperável de ativos financeiros. Para os ativos financeiros, que não são mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado possuem o registro de perda do valor recupe-
rável é mensurado pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumen-
to financeiro apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento inicial, na 
data-base de divulgação. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Sig-
nificativas. a. Julgamentos. A preparação das demonstrações financeiras requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relativa 
a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros. b. Esti-
mativas e premissas. b.1. Vida útil dos bens do imobilizado. A Companhia revisa a vida 
útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no final de cada exercício. Durante o 
exercício corrente, como resultado desta avaliação, a Administração estabeleceu que a 
vida útil dos seus bens imobilizados se mantém inalterada. b.2. Perda por redução ao 
valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por redução ao valor recuperá-
vel existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o 
seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o 
valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informa-
ções disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no 
modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os 
próximos anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia 
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhora-
rão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável 
é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem 
como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada 
para fins de extrapolação. A Administração não identificou qualquer evidência que justi-
ficasse a necessidade de redução dos ativos não financeiros ao valor recuperável em 

31/12/2019. b.3. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de regula-
mentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A 
Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das res-
pectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fato-
res, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos 
regulamentos tributários pela Companhia tributável e pela autoridade fiscal responsá-
vel. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assun-
tos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. b.4. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia reconhece provisão 
para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando aplicável. A avaliação da probabili-
dade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância 
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões 
são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4. Adoção de 
Pronunciamentos e Interpretações do IFRS (Novos e Revisados). A seguir estão 
apresentadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a partir de 
01/01/2019. • Alterações no CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. • Al-
terações no CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em controlada e em empreendi-
mento controlado em conjunto. • Alterações no CPC 48 - Instrumentos financeiros. • 
ICPC 22 - Incertezas sobre tratamentos de tributos sobre o lucro. • Melhorias anuais nas 
IFRSs (Ciclo 2015-2017, IFRS 3 e 11 e IAS 12 e 23). A adoção dessas novas normas e 
alterações não resultou em impactos significativos nas demonstrações individuais e 
consolidadas de 31/12/2019 e períodos comparativos, exceto pelas alterações no CPC 
06 (R2) cujos impactos estão apresentados na nota explicativa 13. Normas e interpreta-
ções novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. Na data de autorização destas 
demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as normas e interpretações no-
vas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão aplicáveis:

Norma ou  
 interpretação Descrição

Em vigor para pe- 
ríodos anuais ini- 

ciados em ou após
Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 01/01/2020
Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de Material 01/01/2020
Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual nas Normas IFRSs 01/01/2020
IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2021
Alterações no CPC 36
 R3)/ IFRS 10 e no 
 CPC 18 (R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre um 
Investidor e sua Coligada ou Joint Venture

Postergada
indefinitivamente

2019 2018
(Não auditado)

Ativo 16.930 6.139
Circulante 14.559 5.626
Caixa e equivalentes de caixa 7.317 2.865
Clientes 6.390 2.509
Tributos a recuperar 20 18
Outros valores a receber 832 234
Não Circulante 2.371 513
Depósitos judiciais 61 61
Outros valores a receber 86 160
Direito de uso 987 -
Imobilizado 1.178 212
Intangível 59 80
Passivo 16.930 6.139
Circulante 8.314 2.445
Obrigações com pessoal 1.962 454
Fornecedores 2.078 689
Arrendamento mercantil 107 -
Tributos a recolher 2.463 1.069
Dividendos a pagar 1.494 27
Outras obrigações 210 206
Não Circulante 1.204 61
Tributos a recolher 61 61
Arrendamento mercantil 1.143 -
Patrimônio Líquido 7.412 3.633
Capital social 2.000 2.000
Reservas de lucros 5.412 1.633 Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 (Em MR$)

2019 2018

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
(Não au-

ditado)
Lucro líquido do exercício 6.073 113
Ajustes por: Depreciação e amortização 273 83
IR e contribuição social reconhecido no resultado 3.569 1.178
Despesas com juros com arrendamentos 104 -
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas              2 6

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Clientes (3.881) (301)
Tributos a recuperar (2) (2)
Outros valores a receber (524) (161)

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Obrigações com pessoal 1.508 (276)
Fornecedores 1.389 382
Tributos a recolher (202) (244)
Outras obrigações 3 19

Caixa gerado pelas operações 8.312 797
Juros pagos (7) (5)
IRPJ e CSLL pagos (1.972) (785)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.333 7
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de imobilizado (1.054) (70)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (1.054) (70)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de dividendos (827) (1.600)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (827) (1.600)
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.452 (1.663)
Caixa e equivalentes de caixa: Saldo inicial 2.865 4.528

  Saldo final 7.317 2.865
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.452 (1.663)

2019 2018
(Não auditado)

Receita líquida 29.692 9.473
Custo dos serviços prestados (14.659) (5.507)
Lucro bruto 15.033 3.966
Despesas gerais e administrativas (5.451) (2.870)
Receitas financeiras 207 222
Despesas financeiras (147) (27)
Resultado financeiro líquido 60 195
Lucro antes dos impostos 9.642 1.291
Contribuição social (951) (318)
Imposto de renda (2.618) (860)

(3.569) (1.178)
Lucro líquido do exercício 6.073 113
Lucro líquido por ação (R$) 8,46 0,16

2019 2018
(Não auditado)

Lucro líquido do exercício 6.073 113
Resultado abrangente do exercício 6.073 113

Ca-
pital

social

Reserva de 
lucros

Lucros 
acu-

mula-
dos

Divi-
dendos 

pro-
postos Total

Le-
gal

Investi-
mento

Saldos em 31/12/2017 (Não Auditado) 1.496 299 1.952 - 868 4.615
Dividendos pagos conforme AGO ratifi-
cando dividendos propostos em 2017 - - - - (868) (868)
Dividendo adicional proposto conforme 
AGO realizada em data 02/08/2018 - - (200) - - (200)
Aumento de capital conforme AGO 
realizada em data 02/08/2018 504 - (504) - - -
Lucro líquido do exercício - - - 113 - 113
Destinação do lucro do exercício para:
Constituição de reserva legal 6 - (6) - -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (27) - (27)
Constituição de reserva para investimento - - 80 (80) - -

504 6 (624) - (868) (982)
Saldos em 31/12/2018 (Não Auditado) 2.000 305 1.328 - - 3.633
Dividendo adicional proposto conforme 
AGO realizada em data 25/06/2019 - - (800) - - (800)
Lucro líquido do exercício - - - 6.073 - 6.073
Destinação do lucro do exercício para: -
Constituição de reserva legal - 95 - (95) - -
Dividendo mínimo obrigatório - - - (1.494) - (1.494)
Constituição de reserva para investimento - - 4.484 (4.484) - -

- 95 3.684 - - 3.779
Saldos em 31/12/2019 2.000 400 5.012 - - 7.412

Os documentos originais, na íntegra, 
estão disponíveis na sede da empresa.

Conselho de Administração: Tim Decker Whipple, Gregory Paul Fenton, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. Diretoria: Adriano Ranieri Cervinho Viana, 
Pedro de Moraes Rego Martins, Pedro Rafael Nonato Perez. Contador: Jorge Eduardo de Castro Soares - CRC/RJ-58542/O-4.
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LIFE CARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.794.014/0001-73

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil) Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018

Demonstração de Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em R$ mil)Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço encerrado 
em 31/12/2019 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/19 31/12/18
Ativo circulante 151 260
Caixa e equivalentes de caixa 149 259
Créditos tributários 2 1

Total do ativo 151 260
Passivo circulante 842 794
Fornecedores 2 -
Parcelamento de tributos 840 794

Passivo não circulante: Parcelamento de tributos 5.608 6.091
Patrimônio líquido (6.299) (6.625)
Capital social 270.939 270.122
Prejuízo acumulado (277.238) (276.747)

Total do passivo e patrimônio líquido 151 260

Despesas operacionais 31/12/19 31/12/18
Administrativas (28) (43)
Outras receitas/(despesas) operacionais (84) -

Total despesas operacionais (112) (43)
Resultado financeiro, líquido (379) (435)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (491) (478)
Prejuízo líquido do exercício (491) (478)
Prejuízo líquido atribuído aos acionistas:
Controladores (491) (478)

Prejuízo por ação básico (em R$) (0,002) (0,002)

(Em R$ mil) Capital social
Prejuízo 

acumulado
Capital  

integralizado
Capital a 

integralizar Total
Saldo em 31/12/2017 268.752 - (276.271) (7.519)
Aumento de capital,
 conforme AGE 03/04/2018 2.071 (2.022) - 49
Integralização de capital - 1.321 - 1.321
Ajuste de exercícios anteriores - - 2 2
Prejuízo líquido do exercício - - (478) (478)
Saldo em 31/12/2018 270.823 (701) (276.747) (6.625)
Aumento de capital,
 conforme AGE 27/11/2019 2.000 (2.000) - -
Integralização de capital - 817 - 817
Prejuízo líquido do exercício - - (491) (491)
Saldo em 31/12/2019 272.823 (1.884) (277.238) (6.299)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/19 31/12/18
Prejuízo líquido do exercício (491) (478)
Ajustes por: Atualização de parcelamentos 384 430

(107) (48)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos (1) -
Aumento/(diminuição) nos fornecedores 2 -
Aumento/(diminuição) nos parcelamentos circulantes
 e não circulantes (821) (771)
Aumento/(diminuição) de outros passivos circulantes
 e não circulantes - (314)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (927) (1.133)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades de investimento - -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 817 1.370

Caixa líquido gerado/(utilizado) nas atividades
 de financiamento 817 1.370
Aumento/(diminuição) de caixa e equivalentes de caixa (110) 237
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 259 22
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 149 259

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Cia.: A Life Care Empreen-
dimentos e Participações S.A. (doravante denominada como “Cia.”) é uma 
sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social localizada na 
Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1204, sala 605, Bairro 25 de Agosto, Duque de 
Caxias, RJ. A Cia. tem por objeto a participação em outras sociedades, como 
sócia, acionista ou quotista, no país ou no exterior. 2. Políticas contábeis: 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária e os 
Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que es-
tão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (Interna-
tional Financial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas 
Contábeis Internacionais (International Accounting Standards Board - IASB). 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversos méto-
dos de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis 
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financei-
ras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas 

operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as estimativas do 
valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para 
determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, as-
sim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, 
inclusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transa-

ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas estimativas e premis-
sas, pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram preparadas 
utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de 
certos instrumentos financeiros ativos e passivos, os quais são mensurados 
pelo valor justo. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares 
de reais (R$), que é a moeda funcional da Cia.. Todas as informações apresen-
tadas em milhares de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo 
possível, exceto quando indicado de outra forma. 

Luiz Alves Filho - Presidente; Salvador Liporace - Diretor 
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

Brasil tem primeira operação com direitos autorais de música 
A Fintech Hurst lançou uma 

solução que permite que pesso-
as físicas adquiram recebíveis 
de royalties sobre 5.600 com-
posições e gravações gospel e 
sertanejas e obtenham retorno 
de até 8 vezes maior do que a 
taxa básica de juros da econo-
mia, a Selic (hoje em 2,25% 
ao ano)”, explica o CEO da 
Hurst, Arthur Farache.

No mercado internacio-
nal, esse tipo de investimen-
to vem sendo praticado há 
algum tempo. No pacote de 
composições há sucessos de 
Luan Santana, Victor e Léo, 

Leonardo, Cristiano Araújo e 
Gusttavo Lima, por exemplo. 
A Hurst está vendendo R$ 
350 mil em royalties de 
5.600 composições e grava-
ções de músicos brasileiros, 
com rentabilidade prevista 
entre 12,78% (cenário pes-
simista) e 19,19% (cenário 
otimista). O valor mínimo de 
investimento é de R$ 10 mil 
“Nossa proposta é univer-
salizar os investimentos 
alternativos às pessoas fí-
sicas, que hoje é de difícil 
acesso para investidores em 
geral, pois é restrito a al-

gumas grandes gravadoras 
e investidores de nicho”, 
afirma o CEO da Hurst. 
Farache explica que a lógica 
por detrás do investimento é 
o crescimento das platafor-
mas de streaming, que fez 
as pessoas consumirem mais 
música. Desta forma, os va-
lores de royalties de perfor-
mance aumentam progressi-
vamente, pois são pagos aos 
autores e compositores toda 
vez que a música é tocada em 
público, incluindo os servi-
ços de streaming. 

Além do streaming, as re-

ceitas são geradas via vendas 
físicas de CD; execuções pú-
blicas, como em academias, 
shows e estações de rádio; 
licenças de sincronização, 
necessária para usar a música 
em comerciais, filmes, nove-
las e games.

Brasil

No Brasil, ainda não havia 
formas de investidores en-
trarem neste mercado, como 
acontece em outros países. 
Para se ter uma ideia do tama-
nho da indústria nacional, o 

Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição (ECAD), 
que faz a gestão do sistema de 
proteção e remuneração dos 
autores/artistas, distribuiu em 
2019 um total de R$ 986,5 
milhões para 383 mil artistas e 
outros titulares.

A plataforma mais famosa 
no mercado internacional é a 
americana Royalty Exchange, 
que em maio deste ano ultra-
passou US$ 75 milhões em 
transações desde o seu relan-
çamento em 2016. Mais de 
55% das transações são ven-
das temporárias de 10 anos. A 

plataforma oferece um retorno 
de 12,14% e já realizou mais 
de 800 operações.

“Os royalties permitem 
que você ganhe dinheiro en-
quanto dorme. Além disso, 
os pagamentos de royalties, 
especialmente royalties de 
música, são descorrelacio-
nados de outros mercados 
como bolsa, o que os torna 
a forma mais pura de inves-
timento alternativo”, ressal-
ta. Na verdade, os royalties 
são pagos por plataformas de 
streaming, ou seja, um hedge 
de dólar também.
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