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PIB deve cair 6% este ano e 
crescer apenas 2,5% em 2021
Brasil perde uma 
década com crise 
econômica agravada 
pela pandemia

O Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil deverá registar queda de 
6,1% em 2020, e decepcionar nova-
mente as expectativas da sociedade 
em 2021, com alta de apenas 2,5%. 
A estimativa foi feita pela RC Con-
sultores, do economista Paulo Ra-
bello de Castro, ex-presidente do 
BNDES.

Na avaliação de Fausto Augusto 
Júnior, diretor técnico do Departa-
mento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Diee-
se), com a queda do auxílio emer-
gencial de R$ 600 para R$ 300, 
anunciada por Jair Bolsonaro, a si-
tuação do PIB pode tornar-se ainda 
mais dramática.

“Boa parte das pessoas só man-
tiveram a subsistência por causa do 
benefício. Vai impactar as pessoas 
e o giro do mercado. O PIB caiu 

PIB já vinha tropeçando desde 2017 

absurdamente e só não caiu mais 
porque, bem ou mal, o auxílio su-
portou algum grau de consumo. A 
redução, inevitavelmente, vai sig-
nificar menos consumo”, afirmou 
em entrevista à RBA.

Diferentemente do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, Fausto 
Jr. não acredita em uma recupera-
ção rápida. Para ele, as políticas do 
governo são insuficientes para ga-
rantir a retomada. “É ilusão achar 
que o mercado volta [sem parti-
cipação do Estado], porque não 

volta. É preciso o governo fazer 
esse papel de indutor da economia. 
Achar que você vai retomar a eco-
nomia com reforma, privatização, 
não dá certo”, avalia.

“Nós estamos falando de uma 
queda na economia de 10%. Não 
é qualquer coisa. Se a gente pegar 
perdas e ganhos dos últimos anos, 
a perspectiva é que a gente chega 
ao fim desse ano com a economia 
do tamanho que era em 2010. Ou 
seja, nós perdemos uma década”, 
acrescenta.

Economia volta ao patamar de 2009

Pequenas empresas são 99,8% 
das que foram a falência

O Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu 9,7% no segundo trimestre de 
2020, comparado ao primeiro tri-
mestre, na série com ajuste sazonal. 
Em relação ao segundo trimestre de 
2019, o PIB caiu 11,4%. Ambas as 
taxas foram as quedas mais inten-
sas da série, iniciada em 1996. No 
acumulado dos quatro trimestres 
terminados em junho, houve queda 
de 2,2% em relação aos quatro tri-
mestres imediatamente anteriores.

Em valores correntes, o PIB do 
no segundo trimestre de 2020 to-
talizou R$ 1,653 trilhão, sendo R$ 
1,478 trilhão em Valor Adicionado 
(VA) a preços básicos e R$ 175,4 
bilhões em Impostos sobre Produ-
tos líquidos de Subsídios. A taxa de 
investimento foi de 15% do PIB, fi-
cando abaixo da observada no mes-
mo período de 2019 (15,3%).

No 1º semestre de 2020, o PIB 
caiu 5,9% em relação a igual pe-
ríodo de 2019. Nesta comparação, 

houve desempenho positivo para a 
Agropecuária (1,6%) e quedas na 
Indústria (-6,5%) e nos Serviços 
(-5,9%).

No 2º trimestre, a Agropecuária 
cresceu 1,2%, em relação a igual 
período de 2019. A Indústria teve 
queda de 12,7%, a mais intensa 

da série histórica. Serviços caiu 
11,2%, igualmente recorde.

“Esses resultados referem-se ao 
auge do isolamento social, quan-
do diversas atividades econômi-
cas foram parcial ou totalmente 
paralisadas para enfrentamento da 
pandemia”, disse, em nota, a coor-
denadora de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis. Ela destacou 
que a economia recuou ao patamar 
de 2009, período da crise mundial 
iniciada em 2007/2008.

A Despesa de Consumo das Fa-
mílias teve contração de 13,5%, ín-
dice que representa a maior queda 
registrada na série histórica. Este 
foi o segundo resultado negativo 
desta comparação após 11 trimes-
tres de avanço.

No setor externo, as Exporta-
ções de Bens e Serviços cresceram 
0,5%, enquanto as Importações de 
Bens e Serviços recuaram 14,9% 
no segundo trimestre de 2020.

Rebeca Palis: auge do isolamento

Governo corta 
auxílio pela 
metade e estende 
até dezembro

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que a renda emergencial 
será prorrogada em mais quatro 
parcelas de R$ 300. “O valor, como 
vínhamos dizendo, R$ 600 é muito 
para quem paga e podemos dizer 
que não é o valor suficiente para 
todas as necessidades”, reconheceu 
Bolsonaro.

Cerca de 4,4 milhões (6,5%) de 
domicílios brasileiros sobrevive-
ram, em julho, apenas com a ren-
da paga pelo Governo Federal para 
enfrentar os efeitos econômicos 
da pandemia de Covid-19. Entre 
os domicílios mais pobres, os ren-
dimentos atingiram 124% do que 
seriam com as rendas habituais, 
aponta estudo publicado na última 
quinta-feira pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea).

As centrais sindicais rejeitaram 
o corte que reduz à metade o valor 
do auxílio emergencial, e defendem 
que o Congresso Nacional prorro-
gue até dezembro o benefício de 
R$ 600, “com os mesmos critérios 
de acesso e para o mesmo universo 
de pessoas credenciadas que ainda 
necessitam do benefício”.

No Congresso, as reações varia-
ram. “O importante era o governo 
ter tomado a decisão de encaminhar 
aquilo que o governo e a equipe con-
sideram possível. Vamos avaliar. Te-
mos que ter muito cuidado, o auxílio 
é muito importante, mas os valores 
já vinham gerando um forte impac-
to nas contas públicas. No momento 
adequado, vamos colocar em vota-
ção”, disse o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia.

O senador Elmano Ferrer (Po-
demos-PI) aprovou a decisão do 
governo. Segundo ele, os recursos 
serão fundamentais para o suporte 
de grande parte da população do 
país. O líder do PT no Senado, Ro-
gério Carvalho (PT-SE), criticou o 
anúncio. Para ele, o novo valor do 
auxílio emergencial não garante o 
mínimo de dignidade ao povo bra-
sileiro. “Chega a ser desumano”, 
afirmou o senador no Twitter.

Bolívia quer 
impedir que 
eleitores no  
Brasil votem

A Embaixada da Bolívia comu-
nicou, na sexta-feira (28), que ne-
nhum boliviano que se encontre em 
território brasileiro poderá votar 
nas eleições presidenciais do próxi-
mo dia 18 de outubro. A informa-
ção é do site Opera Mundi.

“O voto no exterior represen-
ta 4,7% do eleitorado boliviano, 
90% concentrado em quatro paí-
ses: Argentina (161.057), Espanha 
(72.602), Brasil (45.793) e Chile 
(30.943)”, explicou Mirna Chá-
vez, do Movimento Wiphala de 
São Paulo. Para ela, é uma forma 
de evitar o voto de quem se opõe 
ao governo de Jeanine Áñez, que 
assumiu a presidência do país sem 
amparo legal após o golpe que des-
tituiu Evo Morales.

Mirna exemplifica que “o depar-
tamento (estado) de Pando conta 
com apenas 72 mil eleitores habi-
litados para votar”. Excluir os boli-
vianos no Brasil seria como impe-
dir um estado inteiro de ir às urnas.

Lei, assinada 
por Bolsonaro, 
possibilita obrigar 
tomar vacina

O presidente Jair Bolsonaro afir-
mou, em resposta a uma seguidora 
em rede social, que “ninguém pode 
obrigar ninguém a tomar vacina”. 
Nesta terça-feira, a Secretaria de 
Comunicação (Secom) reforçou a 
afirmação.

Ambos estão equivocados. A Lei 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que “dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”, 
determina, em seu artigo 3º: “Para 
enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância in-
ternacional decorrente do corona-
vírus, poderão ser adotadas, entre 
outras, as seguintes medidas (…) 
determinação de realização com-
pulsória de (…) vacinação e outras 
medidas profiláticas.” A lei foi as-
sinada pelo próprio Bolsonaro.

Vacina contra 
Covid: Câmara 
debate quebra 
de patentes

A Secretaria de Relações Inter-
nacionais da Câmara dos Deputa-
dos começou a debater nesta terça-
-feira, com representantes de países 
que desenvolvem medicamentos e 
vacinas contra a Covid-19, mu-
danças na legislação para facilitar 
a quebra de patentes em casos de 
interesse público ou de emergência 
nacional.

O ministro conselheiro da China 
Qu Yuhui disse que algumas em-
presas que desenvolvem as vacinas 
já deixaram claro que o objetivo é 
obter lucro. Segundo ele, no entan-
to, o governo chinês trabalha para 
produzir uma vacina que seja um 
bem público internacional.

Coordenador de um grupo de 
trabalho que discute a quebra de pa-
tentes no Brasil, Pedro Villardi usou 
como exemplo de alto custo a vaci-
na que vem sendo desenvolvida pela 
empresa norte-americana Moderna.

“Essa vacina deve custar entre 
US$ 32 e US$ 35, o que deman-
daria R$ 18 bilhões para vacinar 
toda a população brasileira”, disse. 
Segundo Villardi, o custo é quase 
quatro vezes maior do que o orça-
mento total do Programa Nacional 
de Imunizações do Brasil.

De março a junho deste ano, 
698.600 mil dos 17,2 milhões pe-
quenos negócios do país fecharam 
as portas definitivamente, deixando 
sem emprego e sem renda milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras. 
As pequenas empresas, responsá-
veis por 39% dos empregos for-
mais, e as médias, que chegam a 
empregar 49% da mão de obra bra-
sileira, foram as que mais sofreram 
as consequências da crise econômi-
ca agravada pela pandemia.

As pequenas empresas represen-
taram 99,8% do total de 700 mil 
companhias de todos os portes que 
faliram nos primeiros meses des-

te ano, segundo o IBGE, e é bem 
acima do fechamento anual medi-
do pelo Sebrae, denuncia a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT).

Segundo a CUT, dados do Sebrae 
mostram que a média de fechamen-
to de pequenos negócios era de 600 
mil ao ano. Nos primeiros meses de 
2020, além do fechamento perma-
nente recorde de empresas, outras 
10,1 milhões (58,9%) interrompe-
ram as atividades temporariamente.

Outro estudo do Sebrae mostra 
que 40% dos pequenos negócios já 
estão com dívidas em atraso, o que, 
de acordo com dados da Receita 
Federal, representam mais de 7 mi-

lhões de CNPJs endividados. Até o 
final de julho já havia R$ 106 bi-
lhões em dívidas acumuladas. Des-
te total, R$ 18,2 bilhões são gastos 
de pessoal; R$ 6,3 bilhões em alu-
guéis e R$ 81,3 bilhões em outros 
custos e despesas.

“Quem seguiu o conselho [do 
discurso neoliberal] e optou por 
ser um empreendedor está pagando 
um preço alto para manter seu pe-
queno negócio. A falta de crédito e 
investimentos por parte do Gover-
no Federal, que tanto fala em em-
preendedorismo, revelou que não 
basta empreender”, critica a central 
trabalhista.

IBGE
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O liberalismo e sua ver-
são contemporânea, o neo-
liberalismo, são enganado-
res quanto aos propósitos. 
Colocam a liberdade como 
valor supremo, porém ne-
nhuma ideologia promoveu 
mais fortemente a escravi-
dão do que a liberal. Nem 
precisamos demonstrar, pois 
nas páginas da história, prin-
cipalmente da Inglaterra, 
abundam exemplos cruéis 
de desrespeito ao mínimo de 
humanidade que devemos a 
todos nossos semelhantes.

Ao elencar as ações que 
qualifico como construto-
ras da cidadania, seguirei 
o roteiro de Levy Cury, em 
Um homem chamado Geisel 
(Horizonte Editora, Brasília, 
1978). Considero importan-
te salientar que o deputado 
Ulysses Guimarães, ao le-
vantar a Constituição apro-
vada pelo Congresso em 
1988, denominando-a Cida-
dã, mostrou limitada com-
preensão sobre a construção 
da cidadania, restringindo-a, 
unicamente, aos aspectos do 
formalismo jurídico, com 
um Ministério Público autô-
nomo.

Nenhum país pode garan-
tir a cidadania, considerada 
como a igualdade participa-
tiva para todos seus habitan-
tes, sem que este país tenha 
soberania, independência e 
plena autonomia decisória. 
O que exige cada vez mais o 
controle nacional sobre a pro-
dução e o desenvolvimento do 
consumo interno, nesta época 
de bloqueios econômicos e 
financeiros, além da ameaça 
de intervenção militar pelas 
potências coloniais.

Divido a construção da 
cidadania em três conjuntos 
de ações: aquelas voltadas 
para a existência do cidadão, 
como a saúde, a habitação, o 
emprego e o deslocamento ur-
bano; as voltadas para consci-
ência de si e dos outros, como 
os letramentos, a valorização 
da cultura e tradições nacio-
nais; e a vocalização, que tra-
ta da efetiva possibilidade de 
todo cidadão manifestar seu 
pensamento, seus desejos e 
aflições.

Examinemos de início as 
ações do presidente Geisel 
no que se relaciona à exis-
tência. Em 1º de maio de 

1974, criou o Ministério da 
Previdência e Assistência 
Social (MPAS), desmembra-
do do Ministério do Traba-
lho e Previdência Social.

Em junho de 1975, a Lei 
6.229 criava o Sistema Na-
cional de Saúde. Esse siste-
ma continha uma iniciativa 
que se consolidaria, quer no 
Ministério da Saúde (MS) 
quer no MPAS, a separação 
dos campos de atuação da 
saúde pública e da assis-
tência médica previdenciá-
ria. Segundo o texto da lei, 
caberia ao MS as ações de 
coordenação da vigilância 
epidemiológica em todo o 
território nacional, fiscali-
zação e controle sanitários 
e outras medidas e ações de 
corte coletivo. No MPAS re-
cairiam as responsabilidades 
de coordenação dos serviços 
assistenciais, entre outras 
ações voltadas preferencial-
mente para saúde individual.

A legislação previdenci-
ária sofreu modificações, 
estendendo e ampliando os 
benefícios dos segurados. O 
Instituto Nacional de Previ-
dência Social (INPS) incluiu 
entre seus encargos o salário-
-maternidade, até então de 
responsabilidade das empre-
sas, pretendendo com isso 
evitar a discriminação da 
mulher no mercado de traba-
lho. Os maiores de 70 anos e 
os inválidos foram ampara-
dos, e os trabalhadores rurais 
receberam o direito ao auxí-
lio por acidente de trabalho. 
Em 24 de janeiro de 1976, 
pelo Decreto 77.077, toda a 
legislação previdenciária foi 
reunida na Consolidação das 
Leis da Previdência Social.

As diversas alterações, 
quer na teoria orçamentá-
ria, quer na classificação e 
na estrutura organizacional 
para os encargos abrangidos 
pelos serviços assistenciais, 
dificultam a comparação do 
avanço no Governo Geisel 
com as ações após a Cons-
tituição de 1988. Mas os re-
cursos orçamentários para a 
saúde, para o MPAS e para 
o Conselho de Desenvol-
vimento Social, de acordo 
com o já citado Levy Cury, 
elevaram-se em 70%.

É bastante razoável este 
crescimento se observarmos 
o Primeiro Programa de Ali-

mentação e Nutrição e a pre-
paração de profissionais para 
sua execução, em diversas 
unidades da federação. Tam-
bém o saneamento básico 
em áreas rurais, em especial 
nas 193 localidades no Esta-
do de Alagoas, e a proteção 
e a recuperação integral da 
saúde materno-infantil.

O combate à doença de 
chagas se estendeu por 427 
municípios em 15 estados. 
Foi criado um serviço espe-
cial para controle do aedes 
aegypti, e milhares de pré-
dios foram examinados, em 
especial no nordeste brasi-
leiro. Concluindo esta área 
de ação, importa mencionar 
a transferência para o Minis-
tério da Saúde do Conselho 
de Prevenção Antitóxico.

Após o desmembramento 
do Ministério do Trabalho e 
Assistência Social, o novo 
Ministério do Trabalho pas-
sou a contar com três secre-
tarias: Relações do Trabalho, 
Emprego e Salário e Mão de 
Obra. Em discurso em 1975, 
Geisel afirmava que o “II 
PND prevê o crescimento 
anual do emprego, no perío-
do 1975-1979, a taxas acima 
de 3,5% ao ano, portanto su-
periores às da oferta de mão 
de obra, estimadas em 2,9% 
ao ano”. Poucas vezes em 
nossa história o pleno em-
prego foi colocado no plane-
jamento nacional.

Quanto à consciência, 
lembremos que já o I PND 
estabelecia a meta de 80% 
da escolaridade da faixa etá-
ria da obrigatoriedade esco-
lar.

Criada em 1975, a Fun-
dação Nacional de Artes 
(Funarte) tinha a missão de 
promover e incentivar a pro-
dução, a prática, o desenvol-
vimento e a difusão das ar-
tes no país. Mas foi também 
uma pesquisadora do folclo-
re brasileiro e de registro das 
manifestações culturais em 
diversos pontos do país.

Em 5 de agosto de 1977, 
Nana Caymmi e Ivan Lins 
apresentaram no palco do 
Teatro Dulcina, no Rio de 
Janeiro, o primeiro show 
de uma iniciativa que iria 
marcar o Brasil e tornar-se 
exemplo de política cultu-
ral: o Projeto Pixinguinha. 
A Funarte também editou 

o Acervo Funarte, textos e 
documentos sonoros sobre 
o folclore em seis CDs com 
estudos e gravações musi-
cais, assinados por reconhe-
cidos mestres como Aloysio 
de Alencar Pinto, Deffilio 
Gurgel, Luiz Antônio Bar-
reto, Maria de Lourdes Bor-
ges Ribeiro. Em outra série 
deixou registrada a produção 
de artistas como Radamés 
Gnattali, Garoto, Flausino 
Vale, Candeia, Jacaré e mui-
tos mais, com os próprios ou 
interpretes do porte da Ve-
lha Guarda da Portela, Mar-
lene, Jards Macalé, Jerzy 
Milewski, Tom Jobim, Chi-
quinho do Acordeão, Bebel 
Gilberto e outros.

Podemos apontar no cam-
po da educação o II Plano 
Setorial de Educação e Cul-
tura (PSEC). As principais 
diretrizes do II PSEC, ainda 
se relacionavam aos ideais 
de um Brasil potência, que 
precisava crescer e, para 
tanto, necessitava de grande 
contingente de mão de obra 
qualificada para atender a 
essa demanda. No entanto, o 
Governo Geisel aceitava os 
questionamentos, e os pode-
mos observar em encontros 
como o seminário denomi-
nado “História e Ciências 
Sociais”, realizado na Uni-
camp, em maio de 1975; na 
reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), realiza-
da na Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo 
(PUC), em 1977; e, em 1978, 
no I Seminário Brasileiro de 
Educação, realizado na cida-
de de Campinas.

Crítico acerbo do Go-
verno Geisel, Gerson C. 

Duarte, da Universidade 
Vila Velha (ES), em A re-
produção do discurso po-
lítico na educação e suas 
representações no campo 
social no período da disten-
são (http://www.snh2013.
a n p u h . o r g / r e s o u r c e s /
anais/27/1364153852_AR-
QUIVO_ARTIGOPARA-
CONGRESSODENATAL-
GERSONREESTRUTU-
RADO24-03.pdf) escreve 
na conclusão deste trabalho: 
“Duas contribuições no cam-
po da educação superior fi-
caram (do Governo Geisel), 
uma para a sua organização, 
visto que esse segmento da 
educação vinha crescendo 
de forma desorganizada nos 
últimos anos dos governos 
anteriores em função de 
uma necessidade que se fa-
zia presente. A outra, e um 
pouco mais relevante, estava 
na formação de mão de obra 
especializada para atender 
à demanda de um mercado 
que crescia nos últimos anos 
anteriores ao seu governo 
e que continuaria a crescer 
impulsionado pela ideia de 
um ‘Brasil Potência’. Era 
preciso preparar o sistema 
educacional, com especial 
destaque para o ensino de 
segundo grau e o ensino su-
perior, para a formação de 
recursos humanos especia-
lizados em nível técnico e 
superior para atender o siste-
ma produtivo, adequando o 
planejamento educacional às 
expectativas e necessidades 
do mercado.”

Nesta relação de fatos 
e opiniões sobre Ernesto 
Geisel, transcrevo sua frase 
sobre a questão indígena, 
respondendo a Maria Celi-
na D’Araujo e Celso Castro 
(Ernesto Geisel, FGV, RJ, 
1997), que está inserida na 
questão da cidadania: “De-
vemos considerar esse pro-
blema (o tratamento dos ín-
dios) como exclusivamente 
nosso, dos brasileiros, e não 
admitir interferências exter-
nas.”

Não foi intencional a 
elaboração desta tetralogia 
Geisel, mas ficou irresistí-
vel não associá-la, ao final, à 
wagneriana. Temos um anel 
de ouro (petróleo) que carre-
ga o poder e a maldição. Te-
mos também um “trabalho 

artístico do futuro” – como 
Richard Wagner previa a 
arte: fusão da poesia e mú-
sica com o visual – para a 
construção da Nação Inde-
pendente. A soberania assen-
tada na tecnologia dominada 
pelo país industrializado, 
com a autossuficiência na 
produção dos bens naturais e 
fabricados e, na cultura po-
pular, a alma do povo, a base 
da cidadania.

Faltou, como a Vargas, a 
ideia ou a possibilidade de 
alterar as estruturas de orga-
nização do Estado para re-
ceber uma Nação Soberana. 
Foram ainda os princípios de 
uma estrutura organizacio-
nal herdada da colônia que 
acolheram toda esta con-
temporaneidade. Também a 
mobilização popular, indis-
pensável para fixar as con-
quistas, não foi permitida 
pelo autoritarismo dos go-
vernos.

Presidente da Petrobras 
e do Brasil, Ernesto Geisel 
cometeu erros, que só não 
os cometem os ausentes e 
omissos. Ele identificou 
problemas e, dentro de sua 
orientação conservadora e 
nacionalista, buscou resolvê-
-los. Algumas soluções fica-
ram, mas, em grande parte, 
começaram a ser destruídas 
já no governo seguinte, o 
que me leva a concluir que 
sua sucessão foi o primeiro 
golpe aplicado pelas finan-
ças internacionais (a banca) 
no Brasil.

Hoje temos mais de 30 
anos da banca nos governos 
brasileiros, com diversos ní-
veis de apropriação do poder. 
E assistimos aos desastrosos 
retrocessos econômico, so-
cial, cultural e humanitário 
no Brasil. Talvez os maiores 
males tenham sido cometidos 
por FHC, que disputa com 
Bolsonaro este triste troféu 
da demolição de nossa Pátria. 
Geisel pode fornecer, como 
Getúlio Vargas e, anterior-
mente, José Bonifácio de An-
drada e Silva, o Patriarca, e o 
Marechal de Ferro, Floriano 
Peixoto, elementos para for-
mulação do Brasil Indepen-
dente para o século XXI.

q  Pedro Augusto 
Pinho

Administrador aposentado.

Como Vargas e 
José Bonifácio, 
Geisel pode 
oferecer 
elementos para 
formulação 
do Brasil 
Independente

Geisel e a trajetória nacionalista: na presidência, a cidadania

As colagens e o turismo
Quando se escreve, se fala 

de si mas também para os ou-
tros, através de fatos pouco 
conhecidos mas que desper-
tam interesse e demandaram 
alguma pesquisa. Ela é fei-
ta na maior parte das vezes, 
dentro de nós, quando vamos 
abrindo gavetas e as des-
pojando de conteúdo ou as 
preenchendo com ideias, que 
vão se transformar em frases. 
São palavras soltas que se 
formatam em texto, que qua-
se sempre precisa ser revisto, 
copidescado e publicado, em 
quem acredita em sua beleza.

Nossos corações são ple-
nos de recortes, que vieram 

à tona no confinamento e 
que se juntando puderam ser 
cicatrizados ou, pelo menos, 
conhecidos e tratados com 
palavras de arte e de amor 
de profissionais especializa-
dos, a tão nobre profissão dos 
psicólogos. E eles foram nos 
ajudando a encontrar novas 
aptidões, que devem em pri-
meiro lugar nos fazer bem e 
não necessariamente agradar 
quando as tornamos públicas. 
O ideal é que suscitem algu-
ma discussão e que permitam 
dentro de ideais democráti-
cos, evolução e generosidade.

As colagens, estilo artísti-
co pouco desenvolvido e co-

nhecido, consegue reunir pe-
daços em seus finalmentes. 
De forma manual ou digital 
trazem novos olhares sobre 
recortes de revistas, jornais, 
desenhos, fotos e acabam 
por criar uma emoção sob 
vários aspectos em quem 
possui sensibilidade para 
parar e apreciar. É um gesto 
de consideração, de amiza-
de, de algo mágico que pode 
despertar gatilhos em nossas 
emoções e trazer novas rein-
venções.

Colar nada mais é do que 
juntar num único espaço, 
sentimentos de criação pro-
funda espontânea, permeados 

por angustia de amar, de ser, 
de existir ou de acreditar que 
podemos reconstruir, o que 
alguns explodem por des-
conhecimento ou por pouco 
valorizar o esforço alheio. 
Fazemos dos momentos pre-
conizados na arte uma volta a 
nossa infância onde desenhá-
vamos sem saber mas tendo 
consciência de que tentáva-
mos nos expressar.

O turismo é um pouco 
tudo isso. São tantas fotos, 
tantas lembranças, tantos 
sentimentos, tantas certezas 
que caem por água abaixo e 
que nos aculturam num de-
vir contínuo. O turismo junta 

pessoas e emoções opostas e 
diferentes e busca, por exem-
plo seduzi-las com as pala-
vras de encantamento dos 
guias. Soltas num discurso 
longínquo, mas que vão nos 
empolgando à medida que 
nos deixamos penetrar por 
cada pedaço de informação.

Fazer uma viagem é jun-
tar vários “eus” num único 
ser maior que se abre para o 
desconhecido, por conta pró-
pria ou num pacote sistema-
tizado por uma agência de 
viagens, que acolhe várias 
notas de uma música, can-
tada de maneiras plural por 
quem tenta reproduzi-las.

Palavras, colagens e turis-
mo formam hoje meu mun-
do. Um mundo real que fica 
sintonizado com uma rádio, 
que rapidamente se constrói 
e desconstrói, na aceitação 
filosófica e prática. Que sim-
plesmente acredita em juntar 
pedaços para sobreviver.

q  Bayard Do  
Coutto Boiteux

Professor universitário, 
escritor, pesquisador, 

funcionário público, trabalha 
voluntariamente no Instituto 
Preservale e na Associação 

dos Embaixadores de Turismo 
do RJ.
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Censura privada
A Austrália discute a aprovação de uma lei antipira-

taria: os serviços de busca e as redes sociais terão que 
pagar pela reprodução de reportagens publicadas pelos 
sites de mídia. Marck Zuckerberg, do Facebook, amea-
çou: se aprovarem a legislação, vai alterar os algoritmos 
e retirar as notícias de sua rede. Não adiantará recorrer ao 
Instagram, pois o que seria concorrente também pertence 
ao Face e fará o mesmo bloqueio.

A pressão é um exemplo concreto da ação deletéria 
dos monopólios, das empresas “grandes demais para ser-
em controladas”. O valor de mercado da Apple supera o 
PIB de 170 países (certo, valor de mercado não é fatura-
mento, mas vale para mostrar o poder econômico destas 
corporações).

Em 1º de janeiro de 2015, uma lei similar à pretendida 
pelos australianos entrou em vigor na Espanha. O Google 
ameaçara e cumpriu: poucos dias antes, tirou os jornais 
espanhóis de seu Google Notícias. A mídia espanhola foi 
atingida, mas não chegou a ser uma catástrofe: seis me-
ses depois de a lei entrar em vigor, a estimativa era de 
que os grupos de comunicação haviam perdido 6% de 
seu tráfego.

E o enfrentamento também trouxe resultados. O 
Google fechou parceria com a mídia europeia destinando 
€ 150 milhões em verbas. A França, sozinha, havia obtido 
€ 60 milhões. Migalha perto do faturamento das gigantes 
da internet, mas um passo adiante. Sem sites de notícias, 
quem esfrega as mãos são os filhotes de Steve Bannon. 
Questionadas até no Congresso norte-americano, as 5 
Grandes podem dar um tiro no pé se prosseguirem com 
o desafio às leis.

Derruba o veto
A Federação Nacional dos Urbanitários está com a 

campanha nas redes sociais #DerrubaVetoArtigo16. O 
veto ao artigo 16 “abre caminho ao monopólio privado 
dos serviços de saneamento básico, fazendo com que as 
empresas estatais não consigam mais renovar seus con-
tratos e favorece as empresas privadas com a implemen-
tação imediata das licitações”.

Para os trabalhadores em saneamento, o veto im-
posto por Bolsonaro prejudicará, principalmente, os 
municípios menores (deficitários), que, por não serem 
lucrativos, poderão não despertar interesse no setor 
privado, prejudicando a universalização do saneamento 
básico.

Parceria
O Ecija Advogados, banca espanhola pioneira em 

direito digital, se associou no Brasil ao CTA – Catão e 
Tocantins Advogados. Com a parceria, o Ecija terá 119 
sócios e mais de 600 profissionais, assumindo a quali-
dade de maior escritório espanhol na América Latina, 
com a presença em 13 países e 17 unidades na região. 
Apesar da pandemia, o Ecija abriu firmas no México e 
no Equador, e com o CTA, ampliará para São Paulo e Rio 
de Janeiro.

O CTA Ecija estreitou laços nas relações com a China, 
por meio da associação com o Grandall Law Firm, um 
dos cinco maiores escritórios do país asiático. A parceria 
se soma ao China Desk do Ecija em Madri, que poten-
cializará os investimentos entre as duas maiores econo-
mias dos Brics (China e Brasil).

Estrela desce
A ação da Petrobras perdeu o posto de mais negociada 

na Bolsa de Valores. Bem à frente dela está a Via Varejo, 
dona de Casas Bahia e Ponto Frio, que movimentou R$ 2 
bi por dia em julho, 50% acima do volume da Petrobras 
(R$ 1,3 bilhão).

Rápidas
Febraban e CNI realizarão seminários e debates sobre 

a Reforma Tributária. O primeiro será nesta quarta-fei-
ra com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o rela-
tor e o presidente da comissão no Congresso, deputado 
Aguinaldo Ribeiro e senador Roberto Rocha, além dos 
presidentes das 2 entidades, pelo canal do Youtube bit.
ly/3lyLMVH *** Nesta quarta, às 9h, o presidente da 
Associação de Supermercados do Rio (Asserj), Fábio 
Queiróz, comandará uma discussão sobre o futuro do 
varejo no I Fórum de Integração Varejo & Indústria Rio 
de Janeiro. Inscrição: (21) 99676-6183 *** Em setem-
bro, a rede de franquias Lecadô realizará o Festival de 
Sabores – Coxinhas *** Nesta quinta-feira, às 17h, 
o Ibedaft  – Instituto Brasileiro de Estudos de Direito 
Administrativo, Financeiro e Tributário – realiza live 
trazendo a visão de especialistas sobre a proposta de 
Imposto Único Federal, do deputado do PSL, Luciano 
Bivar, como projeto alternativo de reforma tributária. 
Participa também Marcos Cintra. Onde assistir: youtube.
com/watch?v=dyI7CJCL114

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4
AVISO AOS ACIONISTAS

A Administração da ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S.A. comunica aos senhores acionistas que na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2020 foi aprovado o aumento 
de capital de R$ 4.461.360.921,82 (quatro bilhões, quatrocentos e sessenta 
e um milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e vinte e um reais 
e oitenta e dois centavos) para R$ 4.474.460.921,82 (quatro bilhões, 
quatrocentos e setenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, 
novecentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), com a emissão 
de 13.450.800 (treze milhões, quatrocentas e cinquenta mil e oitocentas) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão de R$ 0,97391978022 por ação, na forma do §1º, inciso II, do art. 
170 da Lei 6.404/76, sendo fixado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicidade do presente aviso, para que os acionistas exerçam seu direito 
de preferência para subscrição das novas ações, na proporção de suas 
respectivas participações no capital social da Companhia, conforme previsto 
no artigo 171, §4º, da Lei 6.404/76. O material concernente ao aumento 
de capital ora aprovado encontra-se à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social, à Avenida Barão de Tefé nº 34, 5º ao 12º andares, Bairro 
Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460.

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2020
Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Agronegócio ajuda no superavit 
recorde da balança comercial
Queda de 25,1% 
nas importações 
e de apenas 5,5% 
nas exportações 
em agosto

A queda nas importações 
em ritmo maior que a redu-
ção das exportações fez a 
balança comercial registrar 
superávit recorde em agos-
to. No mês passado, o país 
exportou US$ 6,609 bilhões 
a mais do que importou, o 
melhor resultado para o mês 
desde o início da série histó-
rica, em 1989.

Tanto as exportações 
como as importações caí-
ram no mês passado. Em 
agosto, o país vendeu US$ 
17,741 bilhões para o ex-
terior, com recuo de 5,5% 
pelo critério da média diária 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. As impor-
tações, no entanto, caíram 

mais, somando US$ 11,133 
bilhões, redução de 25,1% 
também pela média diária.

No momento em que o 
governo divulga no Orça-
mento para 2021 uma redu-
ção de US$ 80 milhões para 
o agronegócio, o superávit 
obtido em agosto deve-se, 
fundamentalmente, as ex-
portações da agropecuária 
que subiram 32,64%. Entre 
os produtos que puxaram o 
crescimento das exportações 
agropecuárias, os destaques 
foram a soja, cujo valor ven-
dido aumentou US$ 443,3 
milhões em relação ao mes-
mo mês do ano passado, e o 
algodão bruto, com alta de 
US$ 80,9 milhões na mesma 
comparação.

Com o resultado de agosto, 
a balança comercial acumula 
superávit de US$ 36,594 bi-
lhões nos oito primeiros me-
ses do ano. Esse é o terceiro 
melhor resultado da série his-
tórica para o período, perden-
do para janeiro a agosto de 
2017 (superávit de US$ 48,1 
bilhões) e de 2018 (superávit 
de US$ 36,7 bilhões).

No acumulado de 2020, 
as exportações somam US$ 
138,633 bilhões, retração de 
6,6% na comparação com o 
mesmo período de 2019 pela 
média diária. As importa-
ções totalizam US$ 102,039 
bilhões, recuo de 25,1% pelo 
mesmo critério.

A maior parte da alta do 
saldo em agosto é explicada 
pela queda da importação da 
indústria extrativa, que re-
cuou 59,51% em relação ao 
mesmo mês do ano passado, 
e da indústria de transforma-
ção, cujas compras do ex-
terior encolheram 23,78%. 
Do lado das exportações, as 
vendas da indústria de trans-
formação caíram 14,2%, e as 
vendas da indústria extrativa 
recuaram 8,6%.

Categorias

Na indústria extrativa, ca-
íram as exportações de mi-
nério de ferro, com retração 
de US$ 442 milhões em rela-
ção a agosto do ano passado, 
e de óleos brutos de petróleo, 
com recuo de US$ 451,6 mi-

lhões. Nos dois casos, a que-
da deve-se à variação negati-
va dos preços internacionais 
na comparação com 2019, 
porque os volumes embarca-
dos ficaram estáveis no caso 
do ferro e aumentaram 21% 
no caso do petróleo.

Na indústria de transfor-
mação, as maiores quedas 
foram registradas nas expor-
tações de motores e máqui-
nas não elétricos (-US$ 187 
milhões), celulose (-US$ 
157,8 milhões) e óleos com-
bustíveis de petróleo (-US$ 
152,6 milhões). Além da 
pandemia de covid-19, que 
impactou a economia em 
todo o planeta, a crise na 
Argentina, principal destino 
das exportações industriais 
brasileiras, contribuiu para 
o resultado. Depois de o 
saldo da balança comercial 
ter encerrado 2019 em US$ 
48,035 bilhões, o segundo 
maior resultado positivo da 
história, o mercado estima 
menor superávit em 2020, 
motivado principalmente 
pela pandemia do coronaví-
rus, causador da Covid-19.

‘Nova CPMF’ vai onerar mais quem ganha menos
Para tributarista, o encar-

go vem sendo confundida, 
em parte, com o IOF, criando 
bitributação. O tributo sobre 
as transações a ser proposto 
pelo governo, apelidado de 
“nova CPMF”, vem rece-
bendo sérias críticas por ter 
aspectos semelhantes com a 
antiga contribuição. Isso por-
que, segundo especialistas, 
onera o consumo e gera dis-
torções por não respeitar ca-
pacidade contributiva, além 
de ser cumulativo.

O setor empresarial tam-
bém está receoso, pois o tribu-
to vai permitir a fiscalização 
das atividades praticadas por 
todas as pessoas, sejam elas 
físicas ou jurídicas. Em live 
realizada recentemente, a as-
sessora especial do Ministério 
da Economia, Vanessa Cana-
do afirmou que este tributo 
sobre pagamentos que está 
sendo estudado pelo governo, 
não vai incidir somente sobre 
a economia digital, mas sobre 
“todas as transações”.

Essa pretensão de criar 
um tributo cuja alíquota será 
reduzida, aproximadamen-

te 0,2%, chega como uma 
contrapartida pela desonera-
ção da folha de salários, que 
foi uma solução gerada pelo 
governo para incentivar a 
contratação de empregados, 
reduzindo a informalidade.

A tributarista Rafaela 
Calçada da Cruz, sócia do 
Pereira do Vale Advogados, 
explica que não se sabe exa-
tamente os contornos deste 
novo tributo, mas que cer-
tamente a obrigação de arre-
cadação e o fornecimento de 
informações será concentra-
da nas empresas responsá-
veis pelos pagamentos. “O 
que facilitará, além da arre-
cadação, a fiscalização por 
parte do Fisco”, afirma.

Além disso, Rafaela acredi-
ta ser possível que o novo im-
posto incida em todas as eta-
pas da operação, causando um 
“efeito cascata”. Ela também 
destaca que a “nova CPMF” 
vem sendo confundida, em 
parte, com o IOF, criando uma 
bitributação. Para ela, esse tri-
buto vai na contramão do que 
vem buscando o governo.

“Trata-se trata de um tribu-

to regressivo, isto é, inciden-
te sobre operações praticadas 
por todos, independentemen-
te da situação econômica. 
Para o atingimento do ob-
jetivo do Governo, talvez o 
mais adequado seria tributar 
a renda, conduta adotada por 
outros países”, destaca.

O advogado tributarista 
Renato Aparecido Gomes, 
da Advocacia Gomes, Al-
meida & Caldas, explica 
que, do valor recolhido a 
título desse novo tributo, fa-
cilmente se pode conhecer a 
movimentação bancária do 
sujeito (por realização de 
simples conta reversa).

“Isso facilita a comparação 
da movimentação existente 
com os valores informados 
nas declarações fiscais apre-
sentadas pelos contribuintes, 
deixando bem mais evidencia-
das eventuais discrepâncias. 
Nesse sentido, vai auxiliar 
a fiscalização das empresas, 
sim, como já aconteceu com a 
antiga CPMF”, afirma.

Apesar das semelhanças 
com a CPMF, o tributo su-
gerido pela equipe econômi-

ca é mais abrangente. Para 
Renato Aparecido Gomes, 
isso irá provocar alguns efei-
tos danosos, entre os quais o 
especialista elenca: onerar o 
consumo; ser regressivo ao 
onerar o consumo igualmen-
te a todos, pois não diferen-
cia quem pode pagar mais e 
quem deve pagar menos; ser 
cumulativo, pois incide em 
todas as etapas de uma cadeia 
econômica, sem considerar 
o que foi pago na operação 
anterior ou nas operações 
anteriores; e ter incidência 
mais ampla, já que a equipe 
econômica objetiva tributar 
todos os pagamentos reali-
zados, ainda que sejam feitos 
por meios eletrônicos.

Conforme explica Rafa-
ela, a CPMF foi um tributo 
que incidiu sobre todas as 
movimentações bancárias, 
salvo relativo às negocia-
ções de ações na Bolsa, aos 
saques de aposentadorias, 
ao seguro-desemprego, aos 
salários e às transferências 
entre contas correntes de 
mesma titularidade, vigoran-
do de 1996 a 2007.

Dallagnol sai e Aras já fala no fim da Lava Jato
A força-tarefa da Opera-

ção Lava Jato no Paraná in-
formou nesta terça-feira  que 
o procurador Deltan Dallag-
nol vai deixar o comando 
das investigações após seis 
anos no cargo. De acordo 
com nota divulgada à im-
prensa, Deltan vai se afastar 
por questões de saúde em 
sua família.

A vaga de Deltan será 
ocupada pelo procurador da 
República Alessandro José 
Fernandes de Oliveira, que 
tem atuação no combate ao 
crime organizado. No co-
municado distribuído à im-
prensa, o Ministério Público 

Federal (MPF) afirma que 
Deltan Dallagnol contribuiu 
para o combate à corrupção 
e garante que o trabalho da 
força-tarefa seguirá da “mes-
ma forma como nos últimos 
anos”.

O novo coordenador da 
força-tarefa da Lava Jato de 
Curitiba, Alessandro José 
Fernandes de Oliveira, subs-
tituto de Dallagnol, atuou 
nos acordos de delação pre-
miada do ex-presidente da 
OAS Léo Pinheiro e do lo-
bista Jorge Luz, durante a 
gestão da procuradora-geral 
da República Raquel Dodge. 
O, executivo Léo Pinheiro 

está envolvido em uma das 
maiores revelações do site 
Intercept Brasil, que vem 
demonstrando irregularida-
des da Lava Jato. De acordo 
com uma das reportagens, 
produzidas em parceria com 
o jornal Folha de S.Paulo, 
o ex-presidente da OAS só 
passou a ter credibilidade 
na operação depois que pas-
sou a acusar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva de 
propina no processo do tri-
plex em Guarujá (SP).

“O empreiteiro que incri-
minou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
no caso que o levou à prisão 

foi tratado com desconfian-
ça pela Operação Lava Jato 
durante quase todo o tempo 
em que se dispôs a colabo-
rar com as investigações, se-
gundo mensagens privadas 
trocadas entre procuradores 
envolvidos com as negocia-
ções”, apontou a reporta-
gem.

“Léo Pinheiro, ex-presi-
dente da construtora OAS, 
só passou a ser considerado 
merecedor de crédito após 
mudar diversas vezes sua 
versão sobre o apartamento 
tríplex de Guarujá (SP) que 
a empresa afirmou ter refor-
mado para o líder petista.”
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TINHARÉ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.534.967/0001-07

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

Atividades operacionais 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Lucro líquido do exercício 5.402 17.593 4.448 7.339 23.932 6.559
Aiustes por:
Depreciação e amortização - - - 26.712 22.554 10.634
Resultado da equivalência
 patrimonial (Nota 2.4.e) (5.362) (17.541) (5.845) (4.842) (5.141) (7.038)
Imposto de renda e contribuição 
social reconhecida no resultado 23 41 1.189 4.064 7.799 3.125
Despesas e receitas com
 juros e variações cabiais
 líquidas - - - 8.527 (35.431) 42.769
Valor justo investimento anterior 
de controlada e compra - - - (1.008) - -
Variação de instrumentos
 designados como hedge ao
 valor justo (Nota 2.4.i) - - - 796 3.073 5.533
Provisão para participação
 no resultado (Nota 2.4.i) - - - 936 - 4 100
Outros Ajustes ao lucro (1) - - (128) - -
Lucro líquido ajustado 61 93 (208) 42.396 16.786 65.682
(Aumento) redução dos
 ativos operacionais:
Clientes (Nota 2.4.d) - - - 569 14.713 (2.087) 
Estoques - - - - 286 (286)
Tributos a recuperar - - 362 7.458 (7.784) 6.598
Depósitos judiciais - - - (35) (415) -
Outros valores a receber - - - 2.011 (4.674) 1.437

- - 362 10.003 2.126 5.662
Aumento (redução) dos
 passivos operacionais:
Obrigações com Pessoal - - - 2.217 (2.746) (3.830)
Fornecedores 7 (1) (3) (271) 7.679 (10.414)
Tributos a recolher 1 6 (145) (4.483) 594 (9.952)
Outras Obrigações - - - (4.141) (913) (166)
Juros pagos - - - (6.400) (11.075) (9.274)
Imposto de renda e
 contribuição social pagos (18) (1) (1) (1.464) (4.733) (2.212)

(10) 4 (149) (14.542) (11.194) (35.848)
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 51 97 5 37.857 7.718 35.496
Atividades de investimento
Dividendos recebidos - - 2.942 349 1.227 280
Empréstimos concedidos/Liqui-
dados às partes relacionadas - - - 8.391 - -
Aplicação em Títulos e Valores
 Mobiliários - - - (9.676) (5.098) -
Aquisição de investimentos - - - (4.204) - (2.119)
Aquisição de imobilizado
 (Nota 2.4.f) - - - (15.558) (22.598) (79.056)
Aquisição de intangível
 (Nota 2.4.a) - - - (225) (1.359) (1.122)
Caixa recebido na aquisição
 de controle (Nota 2.4.e) - - 742 - -
Caixa recebido na venda de 
imobilizado (Nota 2.4.f) - - - 359 - -
Caixa líquido gerado
 (consumido) nas atividades 
de investimento - - 2.942 (19.822) (27.828) (82.017)
Atividades de financiamento
Pagamento aquisição de ações (285) - - (285) - -
Pagamento de dividendos - -(2.285) - - (3.536)
Empréstimos e financiamentos 
(Nota 2.4.i) - - - 9.826 5.442 83.262
Pagamentos de empréstimos e 
Liquidação do hedeg
 (Nota 2.4.i) - - (31.590) (16.419)
Efeito das mudanças de câmbio 
sobre investidas no exterior - - - 84 (1.557) 2.686
Caixa Líquido gerado/con-
sumido) nas atividades de 
financiamento (285) -(2.285) (21.965) (12.534) 82.412
Aumento /redução) líquido(a) 
de caixa e equivalentes de 
caixa (234) 97 662 (3.930) (32.644) 35.891
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 1.021 925 263 26.597 59.241 23.350
Saldo final 787 1.022 925 22.667 26.597 59.241
Aumento /redução) líquido(a) 
de caixa e equivalentes de 
caixa (234) 97 662 (3.930) (32.644) 35.891

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31/12 
(Em milhares de reais) Capital 

Social
Reserva de Lucro Lucros Acu-

mulados
Ajustes de Avalia-

ção PatrimonialLegal Ações em Tesouraria Investimento Total
Saldos em 31/12/2014 51 10 - 42.035 - 51.912 94.008
Resultado Líquido  do Exercício - - - - 4.448 - 4.448
Outros Resultados Abrangentes - - - - - 7.252 7.252
Constituição de reserva para investimento - - - 4.448 (4.448) - -
Saldos em 31/12/2015 51 10 - 46.483 - 59.164 105.708
Resultado Líquido do Exercício - - - - 17.593 - 17.593
Outros Resultados Abrangentes - - - - - (5.396) (5.396)
Constituição de reserva para investimento - - - 17.593 (17.593) - -
Saldos em 31/12/2016 51 10 - 64.076 - 53.768 117.905
Ações em tesouraria compra de ações  em 03/07/2017 - - (471) - - - (471)
Outros Resultados Abrangentes (Nota 2.4.n) - - - - - 604 604
Ajuste destinação para dividendos (anos 2011 a 2016) conforme Estatuto - - - (5.223) - - (5.223)
Resultado Líquido do Exercício - - - - 5.402 - 5.402
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendo mínimo obrigatório - - - - (54) - (54)
Constituição de reserva para investimento  (Nota 2.4.r) - - - 5.348 (5.348) - -
Saldos em 31/12/2017 51 10 (471) 64.200 - 54.372 118.161

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 
31/12/2017. Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de 
outra forma. 1. Informações Gerais. A Tinharé Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10/12/2008 e tem sede na Rua da Glória, 306, sala 1201 - Glória - Rio 
de Janeiro/RJ. A Companhia tem por objeto social a participação no capital social de 
outras companhias, na qualidade de quotista ou acionista. A Administração da Com-
panhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e 
as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas 
demonstrações contábeis, que consideram a continuidade do negócio, são adequa-
das. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Con-
tábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações contábeis da Com-
panhia compreendem: (i) demonstrações individuais, denominadas de controladora, 
e (ii) demonstrações consolidadas, denominadas de consolidado. As demonstrações 
contábeis foram elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, 
Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com 
aplicação obrigatória para os exercícios apresentados. Consequentemente, não fo-
ram adotados antecipadamente os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 - Receita de 
Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos Financeiros, ambos com vigência a 
partir de 01/01/2018, e CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil, com 
vigência a partir de 01/01/2019. A Companhia ainda está avaliando os possíveis im-
pactos desses novos pronunciamentos em suas demonstrações contábeis. A Admi-
nistração da Companhia entende que todas as informações relevantes das demons-
trações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem 
às informações utilizadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações 
contábeis. As demonstrações contábeis 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 Companhia se-
grega sua posição patrimonial em ativos e passivos circulantes, quando a expectativa 
de realização ou liquidação é de até um ano, e em ativos e passivos não circulantes, 
quando essa expectativa for superior a um ano. As demonstrações contábeis conso-
lidadas incluem a controladora (Companhia), sua controlada direta OceanPact Ser-
viços Marítimos S.A. (“OceanPact”), e suas controladas indiretas OceanPact Nave-
gação Ltda. (“OceanPact Navegação”), Oceanpact International Holding Cayman 
(“Oceanpact International”), EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambien-
te Ltda. (“EnvironPact”), Cod Hole LLP (“Cod Hole”) e Maritim Miljo-Beredskap AS 
(“MMB”). A OceanPact Tecnologia Ltda. e a Oceanpact Uruguay Servcios Marítimos 
S.R.L., também controladas indiretas da Companhia, não possuem ativos e passivos 
em 31/12/2017 e não possuem operações desde as suas constituições. As controla-
das utilizam as mesmas práticas contábeis adotadas pela Companhia. 2.3. Base de 
preparação. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. 2.4. Principais 
práticas contábeis. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação des-
tas demonstrações contábeis estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados. a. Bases de consolidação e 
investimento em controladas. A Oceanpact International e a Cod Hole possuem mo-
eda funcional (dólar norte-americano) diferente da Companhia (reais) e os saldos 
foram convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das mu-
danças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. A MMB pos-
sui moeda funcional (coroa norueguesa) diferente da Companhia (reais) e os saldos 
foram convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das mu-
danças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. a.1. Descri-
ção dos principais procedimentos de consolidação. i. Eliminação dos saldos das 
contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas; ii. Eliminação das partici-
pações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das empresas 
controladas; iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros 
não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas 
são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de pro-
blemas de recuperação dos ativos relacionados; iv. As políticas contábeis foram apli-
cadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem com 
aquelas utilizadas no exercício anterior. A Companhia consolida suas demonstrações 
contábeis com as de suas controladas, considerando o mesmo período de divulga-
ção e as mesmas práticas contábeis. b. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equi-
valentes 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 insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi-
mento 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 emis-
são. e. Receitas de serviços. A receita de serviços é mensurada com base no valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e 
tributos ou encargos incidentes, sendo registrada no momento da prestação dos 
serviços. d. Contas a receber. As contas a receber são registradas pelo valor dos 
serviços prestados, incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade da 
Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são considerados créditos 
tributários (quando aplicável). A provisão para devedores duvidosos é constituída, 
quando aplicável, com base na avaliação de clientes com parcelas em atraso e em 
montante considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas 
na realização dos créditos. e. Investimentos em outras sociedades. 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) - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Contro-
lado em Conjunto. f. Imobilizado. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aqui-
sição e depreciado pelo método linear de acordo com a respectiva vida útil econômi-
ca. 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. g. Intangível. Os ativos intangíveis com vida útil definida são amor-
tizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando identificadas indi-
cações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda 
no seu valor recuperável. h. Reconhecimento de despesas. As despesas são conta-
bilizadas pelo regime de competência, obedecendo a sua vinculação com a realiza-
ção das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios 
futuros são diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração. i. Emprés-
timos 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 Empréstimos. j. Instrumentos financeiros: 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia e suas in-
vestidas forem parte das disposições contratuais do instrumento. Os ativos e passi-
vos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação 
diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (ex-
ceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são 
acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicá-
vel, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à 
aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
reconhecidos imediatamente no resultado. A Administração classifica seus ativos e 
passivos financeiros no momento em que eles são contratados. Ativos financeiros: 
Os ativos financeiros estão classificados na seguinte categoria específica: (i) Em-
préstimos e recebíveis: empréstimos para partes relacionadas e recebíveis são ati-
vos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não 

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2017 2016 2015 2017 2016 2015
Ativo 125.023 119.291 107.049 404.030 419.909 470.008
Circulante 6.765 5.659 1.177 68.041 74.823 112.573
Caixa e Equivalente de Caixa
 (Notas 2.4.b e 4) 787 1.022 925 22.667 26.597 59.241
Títulos e valores mobiliários - - - 9.738 - -
Clientes (Nota 2.4.d) - - - 22.198 22.603 37.316
Estoques - - - - 286
Dividendos a Receber (Nota 5) 5.726 4.385 - 1.814 460 887
Instrumentos Financeiros
 (Nota 2.4.j) - - - - 6.375 10.561
Tributos a Compensar 252 252 252 5.055 10.223 1.131
Outros Valores a Receber - - - 6.569 8.570 3.151
Não Circulante 118.258 113.632 105.872 335.989 345.081 357.435
Títulos e Valores Mobiliários - - - 5.153 5 098 -
Instrumentos Financeiros - - - - - 11.900
Tributos a Compensar - - - 335 1.059 1.095
Depósitos Judiciais - - - 2.290 2 255 1.840
Tributos Diferidos - - - 9.843 7.938 13.532
Outros Valores a Receber - - - 95 47 792
Empréstimos a Partes
 Relacionadas - - - 1.143 9.237 16.189
Investimentos (Notas 2.4.e e 6) 114.521 109.895 102.135 30.692 28.431 26.627
Imobilizado (Nota 2.4.f) - - - 280.738 284.991 280.492
Intangível (Notas 2.4.g e 7) 3.737 3.737 3.737 5.700 6.025 4.968
Passivo + Patrimônio Social125.023119.291107.049404.030 419.909470.008
Circulante 6.758 1.351 1.306 50.696 63.773 70.118
Obrigações com Pessoal - - - 9.171 5.882 8.112
Fornecedores 7 - 1 9.726 9.118 2.813
Empréstimos e financiamentos
 (Nota 2.4.i) - - - 16.447 35.937 47.576
Arrendamento Mercantil - - - 1.430 1.134 -
Tributos a Recolher 1.093 1.089 1.043 5.231 5.367 9.712
Dividendos a Pagar 5.540 262 262 7.650 1.876 262
Provisão para Contingências - - - - - -
Outras Obrigações 118 - - 1.041 4.459 1.643
Não Circulantes 104 35 35193.799 198.527257.282
Fornecedores - - - 1.030 1.374 -
Empréstimos e
 Financiamentos (Nota 2.4.i) - - -188.420 193.307254.718
Arrendamento Mercantil - - - 388 1.144 -
Empréstimos de Partes
 Relacionadas 35 35 35 35 42 35
Tributos a Recolher - - - 2.290 2.255 -
Tributos Diferidos - - - 1.408 27 2.054
Outras Obrigações 69 - - 228 378 475
Patrimônio Líquido 118.161117.905105.708159.535 157.609142.608
Capital Social 51 51 51 51 51 51
Reservas de Lucros (Nota 2.4.r) 63.738 64.086 46.493 63.738 64.086 46.493
Outros Resultados
 Abrangentes 54.372 53.768 59.164 54.372 53.768 59.164
Participação de Não
 Controladores - - - 41.374 39.704 36.900

Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2017 2016 2015 2017 2016 2015
Receita Líquida (Nota 2.4.c) - - - 170.665 151.402 168.100
Custo dos Serviços
 (Nota 2.4.h) - - - (129.768) (130.340) (99.154)
Resultado Bruto - - - 40.897 21.062 68.946
Despesas Gerais e
 Administrativas (Nota 2.4.h) (23) (23) (25) (28.500) (26.140) (19.711)
Equivalência Patrimonial
 (Nota 2.4.e e 8) 5.362 17.541 5.845 4.842 5.141 7.038
Provisão para Participações
 no Resultado - - - - - (4.100)
Outras Receitas e Despesas - - - 3.465 (4.284) 719
Receitas Financeiras 87 123 35 2.991 47.026 8.240
Despesas Financeiras (2) (7) (219) (12.292) (11.074) (51.448)
Resultado Antes dos Tributos 5.424 17.634 5.636 11.403 31.731 9.684
Tributos sobre o Lucro
Contribuição Social
 sobre o Lucro (8) (11) (315) (738) (2.304) (767)
Imposto de Renda (15) (30) (874) (3.326) (5.495) (2.358)

Resultado Líquido
 do Exercício (Nota 2.4.q) 5.402 17.593 4.448 7.339 23.932 6.559
Participação de Não
 Controladores - - - 1.937 5.339 2.111
Resultado Líquido por Ação 106,33 346,31 87,56 - - -

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2017 2016 2015 2017 2016 2015
Resultado Líquido do Exercício 5.402 17.593 4.448 7.339 23.932 6.559
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado
Ajustes Acumulados de Conversão
 Nota 2.4.n) 604 (5.396) 7.252 822 (7.345) 9.872
Resultado Abrangente do exercido 6.006 12.197 11.700 8.161 16.587 16.431
Participação não controladores - - - 2.155 4.390 4.731
são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados 
pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de 
qualquer perda por redução do valor recuperável. A classificação depende da nature-
za e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento 
inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhe-
cidas ou baixadas com base na data de negociação. As aquisições ou alienações 
normais correspondem a aquisições ou alienações de ativos financeiros que reque-
rem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido, por meio de norma ou prática 
de mercado. Quando um instrumento de patrimônio não é cotado em um mercado 
ativo e seu valor justo não pode ser mensurado com confiança, este é mensurado ao 
custo e testado para impairment. Redução a valor recuperável de ativos financeiros: 
Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, 
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no fim de cada perío-
do de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e 
apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do ativo finan-
ceiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido após seu r nheci-
mento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. Para 
todos os outros ativos financeiros, uma evidência objetiva pode incluir: • Dificuldade 
financeira significativa do emissor ou da contraparte; • Violação de contrato, como 
inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal; • Probabilidade de o 
devedor declarar falência ou reorganização financeira; e • Extinção do mercado ativo 
daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. Para os ativos financei-
ros registrados ao valor de custo amortizado, o valor da redução ao valor recuperável 
registrado corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente 
dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de juros efetiva original 
do ativo financeiro. Para ativos financeiros registrados ao custo, o valor da perda por 
redução ao valor recuperável corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo 
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de 
retorno atual para um ativo financeiro similar. Essa perda por redução ao valor recu-
perável não será revertida em períodos subsequentes. O valor contábil do ativo finan-
ceiro é reduzido diretamente pela perda por redução ao valor recuperável para todos 
os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é 
reduzido por provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixa-
dos são creditadas ao resultado. Mudanças no valor contábil da provisão são reco-
nhecidas no resultado. Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classifica-
dos como: (i) Outros passivos financeiros: os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos, fornecedores e outras contas a pagar) são mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O método de juros efetivos é 
utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua 
despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que descon-
ta exatamente os fluxos de caixa futuros estimados ao longo da vida estimada do 
passivo financeiro ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconheci-
mento inicial do valor contábil líquido. Baixa de passivos financeiros: A Companhia 
registra baixa de passivos financeiros somente quando as obrigações são extintas e 
canceladas ou quando são liquidados. A diferença entre o valor contábil do passivo 
financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado. Ins-
trumentos financeiros avaliados a valor justo (hedge de valor justo). Os ativos finan-
ceiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando são mantidos 
para negociação. Um ativo financeiro além dos mantidos para negociação pode ser 
designado ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se: • Tal 
designação eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensura-
ção ou reconhecimento que, de outra forma, surgiria; • O ativo financeiro for parte de 
um grupo gerenciado de ativos ou passivos financeiros ou ambos; • Seu desempe-
nho for avaliado com base no valor justo, de acordo com a estratégia documentada 
de gerenciamento de risco ou de investimento do Grupo, e quando as informações 
sobre o agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; e • Fizer 
parte de um contrato contendo um ou mais derivativos embutidos e a IAS 39 (equiva-
lente ao CPC 38) permitir que o contrato combinado seja totalmente designado ao 
valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do re-
sultado são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes 
de sua remensuração são reconhecidos no resultado. A Companhia classificou como 
hedge de valor justo o conjunto de seu empréstimo mantido em dólares e o corres-
pondente swap estruturado para cobrir o risco cambial desse empréstimo, trocando-
-o por taxa de juros interna (CDI). Nesse contexto, ambas as transações foram ava-
liadas ao valor justo por meio do resultado. k. Capitalização de juros de empréstimos. 
A Companhia capitaliza os custos de empréstimos, conforme preconizado pelo CPC 
20 (Rl), que são direta ou indiretamente atribuíveis à construção de ativo qualificável 
(ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar 
pronto para seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações 
cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vigente na 
data de obtenção dos empréstimos. l. Provisões. A Companhia reconhece provisões 
referentes a participações no resultado, férias, 13° salário e encargos sociais inciden-
tes sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalha-
dos pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não 
efetivadas, em cada exercício. m. Conversão de moeda estrangeira. As operações 
em moedas diferentes da moeda funcional de cada uma das Companhias são con-
vertidas utilizando-se as taxas de câmbio vigentes, divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil, pelo regime de competência. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da 
liquidação e da conversão dessas transações são reconhecidos no resultado. n. 
Conversão das demonstrações contábeis de controladas no exterior. As demonstra-
ções contábeis de controladas no exterior são convertidas para reais (moeda de 
apresentação 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 em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste 
acumulado de conversão”. o. Demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração 
dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. p. Redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou per-
da de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando 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 descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. A Administração 
considera as classes de embarcações como unidade geradora de caixa. O valor líqui-
do de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda 
firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interes-
sadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contra-
to de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço 
da transação mais recente com ativos semelhantes. q. Resultado por ação. O resul-
tado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e 
a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O 
resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em cir-
culação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, se 
aplicável, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 - Resultado por Ação. 

r. Reservas de lucros. Em 31/12/2017 o saldo das reservas de lucros ultrapassou o 
capital social, sendo, portanto, necessário promover a destinação do excesso, em 
atendimento ao art. 199 da Lei nº. 6.404/1976. A assembleia geral ordinária delibera-
rá sobre a aplicação do referido excesso no aumento do capital social ou na distribui-
ção de dividendos. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Signifi-
cativas. a. Julgamentos. A preparação das demonstrações contábeis requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os va-
lores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulga-
ções de passivos contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incer-
teza 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. Estimativas 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 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 similares ou preços de mercado menos custos adicionais para des-
cartar 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 ati-
vos 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. b.3. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de 
regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futu-
ros. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando 
aplicável, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fis-
cais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se 
em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações 
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade 
fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla va-
riedade de assuntos, 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 probabilidade 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 advo-
gados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta altera-
ções nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assun-
tos ou decisões de tribunais. b.6. 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 praticados 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 considerações 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 fi-
nanceiros.

Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Diretor Presidente 
Arthur Octavio de Avila Kós Filho – Diretor sem Designação Específica

Haroldo Nogueira Solberg - Diretor sem Designação Específica
Jorge Eduardo de Castro Soares - Contador - CRC: 58542/O-4

As demonstrações completas, auditadas por AUDITÓR – Auditores Independen-
tes S/C, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia.
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TINHARÉ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.534.967/0001-07

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo 118.128 125.023 486.161 404.030
Circulante 6.300 6.765 88.282 68.041
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 2.4 b, 5) 328 787 17.150 22.667
Títulos e valores mobiliários - - - 9.738
Clientes (Nota 2.4 d) - - 52.459 22.198
Estoque 162 -
Dividendos a receber 5.726 5.726 149 1.814
Tributos a recuperar 246 252 7.631 5.055
Outros valores a receber - - 10.731 6.569
Não Circulante 111.828 118.258 397.878 335.989
Títulos e valores mobiliários - - 5.605 5.153
Tributos a recuperar - - 1.414 335
Depósitos judiciais - - 2.907 2.290
Tributos diferidos - - 25.772 9.843
Outros valores a receber - - 2.736 95
Empréstimos a partes relacionadas - - 1.339 1.143
Emprestimos a terceiros - - 5.594 -
Investimentos (Nota 7) 108.091 114.521 27.743 30.692
Imobilizado (Nota 2.4 f) - - 314.522 280.738
Intangível (Nota 8) 3.737 3.737 10.246 5.700

Passivo 118.128 125.023 486.161 404.030
Circulante 5.623 6.758 92.550 50.696
Obrigações com pessoal - - 15.219 9.171
Fornecedores 1 7 16.339 9.726
Empréstimos e financiamentos (Nota 2.4 i) - - 35.161 16.447
Arrendamento mercantil - - 3.746 1.430
Tributos a recolher 14 1.093 8.957 5.231
Dividendos a pagar 5.540 5.540 7.612 7.650
Outras obrigações 69 118 5.517 1.041
Não Circulante 35 104 241.639 193.799
Fornecedores - - 2.614 1.030
Empréstimos e financiamentos - - 227.189 188.420
Arrendamento mercantil - - 5.236 388
Empréstimos de partes relacionadas - 35 - 35
Tributos a recolher - - 2.290 2.290
Tributos diferidos - - 1.398 1.408
Outras obrigações 35 69 2.912 228
Patrimônio Líquido 112.470 118.161 151.972 159.535
Capital social (Nota 9 a) 51 51 51 51
Reservas de lucros (Nota 9 b) 54.179 63.738 54.179 63.738
Outros resultados abrangentes  (Nota 9 d) 58.240 54.372 58.240 54.372
Participação de não controladores - - 39.502 41.374

Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Receita líquida (Nota 2.4 c) - - 301.333 170.665
Custo dos serviços - - (228.079) (129.768)
Resultado bruto - - 73.254 40.897
Despesas gerais e administrativas (80) (23) (42.316) (28.500)
Equivalência patrimonial (10.297) 5.362 (1.971) 4.842
Outras receitas e despesas operacionais - - (8.226) 3.465
Receitas financeiras 42 87 1.319 2.991
Despesas financeiras (32) (2) (42.981) (12.292)
Resultado antes dos tributos (10.367) 5.424 (20.921) 11.403
Tributos sobre o lucro
Contribuição social 209 (8) 2.131 (738)
Imposto de renda 600 (14) 5.512 (3.326)

808 (22) 7.642 (4.064)
Resultado líquido do exercício (9.559) 5.402 (13.279) 7.339
Participação de não controladores - - (3.720) 1.937
Resultado líquido por ação (R$) (188) 106 - -

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício (9.559) 5.402 (13.279) 7.339
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado
Ajustes acumulados de conversão 3.868 604 5.714 822
Resultado abrangente do exercício (5.691) 6.006 (7.565) 8.161
Participação de não controladores - - (1.874) 2.154

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31/12 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais) Capital 

social
Reserva de lucros Lucros

 acumulados
Ajuste de avalia-
ção patrimonial TotalLegal InvestimentoAções em tesouraria

Saldos em 31/12/2016 51 10 64.076 - - 53.768 117.905
Ajuste destinação para dividendo mínimo obrigatório (anos 2011 a 2016)
 conforme Estatuto - - (5.223) - - - (5.223)
Ações em tesouraria referente compra de 203 ações em 03/07/2017 - - - (471) - - (471)
Lucro líquido do exercício - - - - 5.402 - 5.402
Outros resultados abrangentes - - - - - 604 604
Destinação do lucro do exercício para:
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (55) - (55)
Constituição de reserva para investimento - - 5.347 - (5.347) - -
Saldos em 31/12/2017 51 10 64.199 (471) - 54.372 118.161
Outros resultados abrangentes - - - - - 3.868 3.868
Prejuízo líquido do exercício - - - - (9.559) - (9.559)
Destinação para reserva de investimento - - (9.559) - 9.559 - -
Saldos em 31/12/2018 51 10 54.640 (471) - 58.240 112.470
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 
31/12/2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de 
outra forma). 1. Informações Gerais. A Tinharé Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10/12/2008 e tem sede na Rua da Glória, 306, sala 1201 - Glória - Rio 
de Janeiro/RJ.  A Companhia tem por objeto social a participação no capital social de 
outras companhias, na qualidade de quotista ou acionista. A Administração da Com-
panhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as 
perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas de-
monstrações contábeis, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis. 
2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações contábeis da Companhia 
compreendem: (i) demonstrações individuais, denominadas de controladora, e (ii) de-
monstrações consolidadas, denominadas de consolidado. As demonstrações contá-
beis foram elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, Interpre-
tações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com aplicação 
obrigatória para os exercícios apresentados. Consequentemente, não foram adotados 
antecipadamente os Pronunciamentos Técnicos CPC 47 – Receita de Contrato com 
Cliente e CPC 48 – Instrumentos Financeiros, ambos com vigência a partir de 
01/01/2018, e CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil, com vigência a 
partir de 01/01/2019. A Companhia ainda está avaliando os possíveis impactos desses 
novos pronunciamentos em suas demonstrações contábeis. A Administração da Com-
panhia entende que todas as informações relevantes das demonstrações contábeis, 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às informações utili-
zadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das demonstrações contábeis. As de-
monstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indi-
cado de outra forma, que é a moeda funcional (moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Companhia atua) da Companhia. A Companhia segrega sua 
posição patrimonial em ativos e passivos circulantes, quando a expectativa de realiza-
ção ou liquidação é de até um ano, e em ativos e passivos não circulantes, quando essa 
expectativa for superior a um ano. A OceanPact Tecnologia Ltda. e a OceanPact Uru-
guay Servicios Maritimos S.R.L., também controladas diretas da Companhia, não 
possuem ativos e passivos em 31/12/2018 e não possuem operações desde as suas 
constituições. 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”), Mari-
tim Miljø-Beredskap AS (“MMB”), OceanPact Netherlands B.V. (“Ocean Netherlands”) 
e a Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”) utilizam as mesmas 
práticas contábeis adotadas pela Companhia. 2.3. Base de preparação. As demons-
trações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determi-
nados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme 
descrito nas práticas contábeis a seguir. 2.4. Principais práticas contábeis. As prin-
cipais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis 
estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados. a. Bases de consolidação e investimento em controla-
das. As demonstrações financeiras consolidadas incluem a controladora (Compa-
nhia), suas controladas Oceanpact Serviços Marítimos S.A, OceanPact Navegação, 
OceanPact International, EnvironPact, Ocean Netherlands e Servmar, a Cod Hole, 
controlada integral da OceanPact International, e a MMB, controlada integral da Cod 
Hole. A OceanPact International, a Ocean Netherlands e a Cod Hole 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 contábeis. A MMB 
possui moeda funcional (coroa norueguesa) diferente da Companhia (reais) e os sal-
dos foram convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. a.1. Des-
crição dos principais procedimentos de consolidação. i. Eliminação dos saldos 
das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas; ii. Eliminação das 
participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das empre-
sas controladas; iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros 
não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas 
são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de proble-
mas de recuperação dos ativos relacionados; iv. As políticas contábeis foram aplicadas 
de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem com aquelas 
utilizadas no exercício anterior. A Companhia consolida suas demonstrações contá-
beis 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 insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmen-
te 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 emissão. c. Receitas de 
serviços. A receita de serviços é mensurada com base no valor justo da contrapresta-
ção recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos 
incidentes, sendo registrada no momento da prestação dos serviços. d. Contas a re-
ceber. As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, incluindo 
os respectivos tributos diretos de responsabilidade da Companhia, menos os tributos 
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários (quando aplicável). A 
provisão para devedores duvidosos é constituída, quando aplicável, com base na 
avaliação de clientes com parcelas em atraso e em montante considerado suficiente 
pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos. e. In-
vestimentos em outras sociedades. A Companhia contabiliza seus investimentos 
em controladas, controladas em conjunto e coligadas com base no método da equiva-
lência patrimonial, conforme determinado pelo CPC 18 (R2) - Investimento em Coliga-
da, 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. 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. g. Intangível. Os ativos 
intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econô-
mica estimada e, quando identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, 
submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. h. Reconhecimen-
to de despesas. As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obe-
decendo a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas anteci-
padamente e que competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus 
respectivos prazos de duração. i. 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 Empréstimos. a. Instrumentos financeiros Ativos e passivos financeiros.Os ati-
vos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo acrescidos 
dos custos diretamente 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 abrangentes; ou (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 pos-
sam ser mensurados de tal forma, é necessário que passem pelo teste de SPPI (So-
lely Payments of Principal and Interest). Os passivos financeiros são mensurados 
subsequentemente ao custo amortizado, 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 recuperável 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. j. Capitalização de 
juros de empréstimos. A Companhia capitaliza os custos de empréstimos, conforme 
preconizado pelo CPC 20 (R1), que são direta ou indiretamente atribuíveis à constru-
ção de ativo qualificável (ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, 
sendo as variações cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado 
interno vigente na data de obtenção dos empréstimos. k. Provisões. A Companhia 
reconhece provisões referentes a participações no resultado, férias, 13º salário e en-
cargos sociais incidentes sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de 
períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devi-
das, mas não efetivadas, em cada exercício. l. Conversão de moeda estrangeira. As 
operações em moedas diferentes da moeda funcional de cada uma das Companhias 
são convertidas utilizando-se as taxas de câmbio vigentes, divulgadas pelo Banco 
Central do Brasil, pelo regime de competência. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação e da conversão dessas transações são reconhecidos no resulta-
do. m. Conversão das demonstrações contábeis de controladas no exterior. As 
demonstrações contábeis de controladas no exterior são convertidas para reais (mo-
eda de apresentação 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 lí-
quido é mantido à taxa de câmbio histórica. As variações resultantes da conversão ci-
tada são reconhecidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste 
acumulado de conversão”. n. Demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração 
dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto. o. Redução ao valor recupe-
rável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. 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 de-
terminada 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 descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa 
de desconto antes dos tributos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a 
indústria em que opera a unidade geradora 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. p. 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 em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação dilu-
ído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos 
instrumentos potencialmente conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios 
apresentados, nos termos do CPC 41 - Resultado por Ação. 3. Julgamentos, Estima-
tivas e Premissas Contábeis Significativas. a. Julgamentos. A preparação das 
demonstrações contábeis 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. Estimativas e premissas. b.1. Vida útil dos 
bens do imobilizado. A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobiliza-
do anualmente no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, como resulta-
do desta avaliação, a Administração estabeleceu que a vida útil dos seus bens imobi-
lizados se mantém inalterada. b.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 recupe-
rável, 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 similares ou preços de mercado menos custos adi-
cionais 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 aos 
recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de 
extrapolação. b.3. Tributos. Existem incertezas com relação à interpretação de regu-
lamentos 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 fa-
tores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes 
dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal respon-
sável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de as-
suntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 
b.4. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia reconhe-
ce 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 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 circunstân-
cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou ex-
posições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. b.6. 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 
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um 
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julga-
mento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de li-
quidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores 
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Resultado líquido do exercício (9.559) 5.402 (13.279) 7.339
Ajustes por:
Depreciação e amortização - - 39.836 26.712
Contribuição social e imposto de renda (808) 22 (7.642) 4.064
Resultado da equivalência patrimonial 10.297 (5.362) 1.971 (4.842)
Despesas e receitas com juros e variações
 cambiais, líquidas - - 41.877 8.527
Valor justo investimento anterior de
 controlada e compra vantajosa - - - (1.008)
Variação de instrumentos designados como 
hedge de valor justo - - - 796
Outros ajustes ao lucro - - 654 808
Aumento (redução) dos ativos operacionais:
Clientes - - (19.813) 569
Estoques - - (162) -
Tributos a recuperar 6 - 3.667 7.458
Depósitos judiciais - - (100) (35)
Outros valores a receber - - (893) 2.011
Aumento (redução) dos passivos
 operacionais: -
Obrigações com pessoal - - 2.882 2.217
Fornecedores (6) 7 1.609 (271)
Tributos a recolher (50) - (5.661) (4.483)
Outras obrigações (118) - 1.507 (4.141)
Juros pagos - - (9.208) (6. 400)
Contribuição social e imposto de renda pagos (103) (18) (710) (1.464)
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades operacionais (341) 51 36.535 37.857
Atividades de investimento
Dividendos recebidos - - 5.051 349
Empréstimos concedidos/liquidados às
 partes relacionadas - - (196) 8.391
Aplicação em títulos e valores mobiliários - - 9.286 (9.676)
Adiantamentos concedidos à terceiros - - (5.300) -
Aquisição / alienação de investimentos - - (14.427) (4.204)
Aquisição de imobilizado - - (52.221) (15.558)
Aquisição de intangível - - (471) (225)
Caixa recebido na aquisição de controle - - 2.506 742
Caixa recebido na venda de imobilizado - - - 359
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades de investimento - - (55.772) (19.822)
Atividades de financiamento
Pagamento de ações em tesouraria (118) (285) (118) (285)
Aquisição empréstimos e financiamentos - - 40.000 9.826
Pagamentos de empréstimos e liquidação
 do hedge - - (26.547) (31.590)
Pagamentos de emprestimos de partes
 relacionadas - - - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas
 atividades de financiamento (118) (285) 13.335 (22.049)
Efeito das mudanças de câmbio sobre
 investidas no exterior - - 385 84
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e
 equivalentes de caixa (459) (234) (5.517) (3. 930)
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 787 1.021 22.667 26.597
Saldo final 328 787 17.150 22.667
Aumento (redução) líquido(a) de caixa e
 equivalentes de caixa (459) (234) (5.517) (3. 930)

Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Diretor Presidente 
Arthur Octavio de Avila Kós Filho – Diretor sem Designação Específica

Haroldo Nogueira Solberg - Diretor sem Designação Específica
Jorge Eduardo de Castro Soares - Contador - CRC: 58542/O-4

As demonstrações completas, auditadas por AUDITÓR – Auditores Independen-
tes S/C, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia.

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em milhares de reais)

Simples: proposta de regularização  
de dívidas é apresentada ao Senado

Foi apresentada ao Se-
nado proposta de regulari-
zação das dívidas apuradas 
no Simples Nacional, venci-
das até 30 de setembro, em 
modalidades que combinam 
pagamento à vista e parcela-
mentos que variam entre 90 
e 175 prestações, com redu-
ções nos acréscimos legais.

O Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 224/2020 cria 
o Programa de Renegociação 
Extraordinária de Dívidas do 
Simples Nacional (Prex-SN) 
e inclui débitos que são ob-

jetos de transação tributária 
ou parcelamentos anteriores 
rescindidos ou ativos, em 
discussão administrativa ou 
judicial, ou ainda provenien-
tes de lançamentos de ofício 
referentes a fatos geradores 
ocorridos até 31 de agosto 
de 2020.

Para adequar o valor das 
dívidas e as condições para o 
pagamento, o programa con-
cede reduções nos encargos 
moratórios e adicional de 
desconto para os contribuin-
tes devedores que têm com-

portamento de compliance 
(responsabilidade) com a 
administração pública.

Autor do projeto, o sena-
dor Jorginho Melo (PL-SC) 
destaca a preocupação com 
as microempresas e em-
presas de pequeno porte do 
Simples responsáveis por 
relevantes taxas de empre-
gabilidade no país. Nesse 
sentido, os benefícios da 
proposta alcançam a parce-
la dos tributos devidos pelas 
empresas optantes do Sim-
ples Nacional.

Jorginho também esclarece 
que o projeto não fere a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
pois está sendo adotado como 
medida de extrema necessi-
dade em razão do impacto 
produzido pela pandemia de 
covid-19. A legislação prevê a 
dispensa do cumprimento dos 
resultados fiscais, na ocor-
rência de calamidade pública 
reconhecida pelo Congresso 
Nacional (no caso da União), 
ou pelas Assembleias Legisla-
tivas (para os estados e muni-
cípios).

“A urgência e a relevância 
da edição desta proposta jus-
tificam-se pelo atual cenário 
de grave crise econômica, 
que demanda imediatas me-
didas para a solução de dívi-
das tributárias e não tributá-
rias em nome do devedor ou 
do sujeito passivo, permi-
tindo, assim, a recuperação 
da economia e a geração de 
emprego e renda”, ressalta o 
senador.

O texto também destaca 
as condições para a perma-
nência no Prex-SN, que de-

pende do pagamento regu-
lar das obrigações correntes 
vencidas após 1º de outubro 
de 2020.

O projeto propõe ainda 
a possibilidade de retorno 
ao Simples Nacional de 
empresas que tenham sido 
excluídas ou cuja opção 
tenha sido indeferida em 
janeiro de 2020 por débi-
tos tributários, desde que 
regularizada a dívida no 
prazo de 90 dias a partir 
da publicação da lei com-
plementar.
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Indústria do Rio volta  
a contratar em julho

O setor industrial flumi-
nense, que contempla a in-
dústria de transformação, 
extrativa, de construção e 
os serviços industriais de 
utilidade pública, teve sal-
do positivo de 1.102 vagas 
formais em julho. De acordo 
com a plataforma Retratos 
Regionais, elaborada pela 
Firjan, a construção civil se 
destacou com saldo líquido 
de 932 contratações, seguida 
pela manutenção, reparação 
e instalação de máquinas e 
equipamentos (+368) e fa-
bricação de produtos de me-
tal (+300). Já o setor indus-
trial que apresentou o pior 
resultado foi o de fabricação 
de veículos automotores, re-

boques e carrocerias (-263).
Sete das dez regiões flumi-

nenses analisadas pela Firjan 
apresentaram saldo positivo 
na indústria. De acordo com 
a federação, ainda que não 
seja suficiente para com-
pensar as perdas registradas 
entre março e junho, o saldo 
positivo de 1.102 vagas em 
julho é um importante resul-
tado para o setor após quatro 
meses de demissões, ocorri-
das principalmente por conta 
do isolamento social diante 
da pandemia do coronavírus.

A plataforma tem como 
base o saldo de admissões 
e demissões do Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), do 

Ministério da Economia. De 
acordo com os dados gerais 
do cadastro, o mercado de 
trabalho fluminense teve 
6.658 desligamentos em 
julho, principalmente por 
conta do setor de serviços 
(-7.877 vagas).

A Firjan ressalta que, ain-
da que o quadro geral per-
maneça demissionário no 
estado, o acompanhamento 
mensal revela uma forte de-
saceleração no ritmo de de-
missões nos últimos meses 
- em abril, mês mais crítico 
após o início da pandemia, 
o saldo geral do mercado de 
trabalho foi de 89 mil des-
ligamentos; em maio foram 
38 mil; em junho foram 18 

mil.
Já pesquisa feita pela As-

sociação de Supermercados 
do Estado do Rio (Asserj) 
constatou mudanças em in-
dicadores como oportunida-
des de vagas, novos cargos, 
movimentação nas lojas, pe-
didos de entrega, comércio 
eletrônico e vendas.

O estudo se refere ao 
quinto mês de pandemia no 
período de 30 dias (de 12 
de julho a 11 de agosto) e 
apontou que desde o início 
do isolamento foram mais 
de 3.800 vagas de empre-
go, entre fixas, temporárias 
e novas posições, criadas 
no setor supermercadista do 
Rio de Janeiro.

Confiança do consumidor sobe pela 2ª vez seguida
O otimismo dos brasilei-

ros com relação aos rumos 
da economia voltou a subir 
no mês de agosto, conforme 
mostrou o Índice Nacional 
do Consumidor (INC) da 
Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP).

O índice fechou em 83 
pontos, mostrando a segunda 
alta seguida. Foram registra-
dos 79 pontos em julho e 77 
em junho. Embora os núme-
ros continuem no campo do 
pessimismo (abaixo de 100 
pontos), indicam uma ex-
pectativa de recuperação da 
economia em crise por con-
ta dos efeitos da Covid-19, 
conforme ressalta o econo-
mista da ACSP, Marcel So-
limeo.

O grande destaque nos 
índices de recuperação foi a 
classe C, que atingiu 94 pon-
tos, 11 acima da média geral. 
A alta, também a segunda 
seguida, foi expressiva: em 
julho, o índice era de 85 pon-
tos. Enquanto a classe D/E 
mostrou uma recuperação 
de 65 para 67, a classe A/B 
ficou nos mesmos 75 pontos 
em julho e agosto.

“O início da flexibiliza-
ção, somada ao pagamento 

do auxílio emergencial, que 
deve ser prorrogado, ajuda 
a explicar os números da 
classe C”, explica o também 
economista da ACSP, Ulis-
ses Ruiz de Gamboa.

Em relação à vida que 
estão levando hoje, pensan-
do na economia, também 
há uma clara tendência de 
menos pessimismo captada 
pelo INC. O índice de pon-
tos que apontou “muito sa-
tisfeito + satisfeito” subiu 
de 26 para 33 pontos. Foi o 
segundo melhor resultado 
do ano, só perdendo para fe-
vereiro, com 37 pontos. Em 
contrapartida, os números do 
quesito “muito insatisfeito + 
insatisfeito” despencaram 
para 50 pontos, contra 52 em 
julho. Foi o menor número 
de 2020.

Em relação ao INC por re-
gião, o destaque é o Sudeste, 
que subiu para 92 pontos em 
agosto, nove pontos a mais 
que julho. Enquanto Sul, 
Centro-Oeste e Nordeste 
mostraram uma leve subi-
da na confiança, o Norte foi 
a única região do país que 
apresentou queda, passando 
de 82 pontos em julho para 
78 em agosto.

“Principalmente em São 
Paulo, a média móvel de ca-
sos de Covid-19 está caindo, 
o que traz um aumento da 
confiança no Sudeste”, ava-
lia Ruiz de Gamboa.

As perspectivas da eco-
nomia brasileira para os 
próximos seis meses tam-
bém estão melhorando. O 
INC dos que acreditam que 
daqui há seis meses estará 
“muito melhor+ um pouco 
melhor” saltou de 39 para 
48 pontos de julho para 
agosto, o segundo melhor 
resultado do ano, só per-
dendo para fevereiro, com 
63 pontos, número que foi 
obtido antes dos efeitos 
mais drásticos da pande-
mia de Covid-19. Enquanto 
isso, os mais pessimistas, 
inseridos entre “muito pior 
+ um pouco pior” registra-
ram queda de 20 para 15 
pontos no mesmo bimestre.

Os entrevistados tam-
bém avaliaram que as pers-
pectivas de investimentos 
melhoraram. Houve uma 
melhora na pontuação de 
pessoas que, comparando 
com seis meses atrás, acre-
ditam que podem investir 
no futuro (incluindo apo-

sentadoria e educação para 
os filhos), de 33 para 37 
pontos em julho e agosto. 
Já a pontuação dos que que 
avaliam que podem investir 
menos registrou, no mesmo 
intervalo, uma mudança de 
36 para 32 pontos.    

De acordo com Ruiz de 
Gamboa, o aumento da 
confiança no futuro pró-
ximo deve ter reflexos no 
consumo, com benefícios 
ao setor do comércio. “A 
predisposição do consumi-
dor em comprar pode gerar 
efeitos positivos para os 
próximos seis ou sete me-
ses”, avalia.

O INC mostrou também 
que há uma reação sobre a 
confiança em relação ao em-
prego, comparando-se com 
seis meses atrás. O índice 
dos que acreditam em me-
lhora subiu de 24 a 28 pon-
tos em julho e agosto, en-
quanto a pontuação dos que 
acreditam em menos empre-
gabilidade recuou de 42 para 
38 pontos. “Conforme o tra-
balho foi sendo retomado, os 
trabalhadores tendem a ficar 
menos inseguros com rela-
ção a manutenção do empre-
go”, ressalta Solimeo.

Brincadeira de forca (Ugh!)
Perfil “1” (BO T).
Consagrado velocista jamaicano; campeão olímpico 

e mundial; tricampeão em duas modalidades olímpicas  
consecutivamente; bicampeão na modalidade revezamen-
to 4 x 100 metros. Atleta mesmo. Testou positivo para a 
Covid-19, mas não debochou dos que perderam a vida 
para a doença (ou para a negligência).

Perfil “2” (BO       O).
“Calado é um poeta” (com a devida licença do senador 

Romário).
“Bundão” é como gosta de chamar quem não resiste à 

Covid-19. “Soco na boca” é como responde à pergunta 
“por que o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da...”

Perfil “3” (BO    N).
Ator antirracista. Consagrado na produção “Pantera 

Negra”, filmada, quase toda, por um elenco constituído 
por atores negros e por atrizes negras.

Preencha os espaços em branco, conforme os perfis 
“1”; “2” e “3”.

U._._._.N BO._.T;        J._._.R BO._._._._._._.O; e        
C._._._._._._.K BO._._._._.N.

Sobrevivendo a mais um agosto. Motivo de otimismo 
(afinal, este foi o meu 67º).

Respostas na próxima edição.

Desfaunização e pandemia
Em 2019, as apreensões de animais silvestres objetos de 

tráfico, assim como o PIB, diminuíram, comparadas aos 
anos de 2018 e de 2017. Foram 1121 apreensões em 2019, 
1402 em 2018 e 1224 em 2017. Os números, apesar de bai-
xos, compreendem várias operações, contra capturas em 
cativeiro, venda ilegal e caça. No Brasil, os animais mais 
traficados são as aves (80% das vendas). Os fluxos do tráfico 
de animais silvestres são estimados entre US$ 2,5 milhões e 
US$ 3 milhões.

Descolonizar as relações entre os povos
Os números não revelam as verdadeiras dimensões do trá-

fico de animais, só mesmo as dificuldades e o desaparelha-
mento dos órgãos encarregados. Há também um isolamento 
excessivo destes órgãos. Em Nova York, por exemplo, uma 
circulada pela Rota 17 mostraria que não é difícil encon-
trar “pet shops” que, sem inibição, comercializam animais 
da fauna brasileira e de outros países, como da Austrália, da 
Oceania, da África e outras origens, revelando, na verdade, 
relações entre países, como as de colonizadores do século 
XVI que, encantados com as falas ou as cores dos pássaros, 
ou com as peles dos felinos, ou do marfim dos elefantes ou 
somadas às presumidas propriedades curativas e afrodisíacas 
dos cornos de rinocerontes, se não houver um empenho tam-
bém dos consumidores que, lá como aqui, evitem que o com-
bate a este tipo de tráfico seja mero enxugamento de gelo.

Gelo terceirizado
Gelo que, na maior parte das vezes, é terceirizado por 

pessoas destituídas de direitos elementares de cidadania, em 
vista das razões da sobrevivência (e que requereriam estra-
tégias de substituição da renda auferida com o tráfico), até 
reis, como o fugitivo rei da Espanha, matador confesso de 
elefantes, e que demandam estratégias adequadas aos dife-
rentes tipos de criminosos.

Visão estratégica
A Renctas, ONG fundada em 1999, com sede em Bra-

sília (DF), empenhada na defesa da biodiversidade, aponta 
objetivamente dificuldades causadas ao combate ao tráfico, 
derivadas da dispersão e incompatibilidade das informações 
entre órgãos federais (Ibama e ICMBio) e de órgãos de ou-
tras dependências administrativas. Outras linhas estratégicas 
de combate ao tráfico, depreendidas da narrativa da Renctas, 
são as linhas educacional e de conscientização, para reduzir 
a demanda por espécies, apoio às agências de combate a este 
crime, com incentivo à realização de pesquisas e, por fim, 
capacitação de servidores públicos e apoio técnico para a 
criação de projetos de lei que possam ser negociados através 
de ação política (lobby). Também não se pode negligenciar 
ante aspectos, como a necessidade de se asfixiar financeira-
mente as quadrilhas responsáveis pelo tráfico, atingindo os 
seus mercados e clientes.

Lei seca
Há também o efeito perverso das redes sociais que, as-

sim como constroem aplicativos para ludibriar as operações 
policiais de repressão ao consumo de bebidas alcoólicas no 
trânsito (“Lei Seca”), fazem algo análogo no plano interna-
cional. O princípio é o mesmo, afinal.

Mais visões estratégicas
Há, no país, outras organizações empenhadas no combate 

ao tráfico internacional de animais e de pessoas, como a Fre-
eland Brasil, braço sul-americano da Freeland Foundation 
e o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias 
(NEAAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Importante contribuição a um plano estratégico de en-
frentamento ao tráfico de animais emerge do NEAAT. Trata-
-se de aspectos referentes à condição humana de proceder 
(traficantes e não-traficantes) de maneira especista, como se 
estivesse em um patamar diferente dos animais na nature-
za, com domínio e desfrute sobre eles. Como um corolário, 
derivam daí práticas para “consertar” (com “s” mesmo) a 
natureza, introduzindo (deliberadamente ou por negligência) 
e depois combatendo, espécies exóticas em habitats que não 
as comportam. Há diversos exemplos, como as cracas que 
tomam os cascos dos navios que fazem roteiros internacio-
nais; bem como lebres e sapos na Austrália; javalis (depois 
javaporcos) no Brasil; etc.
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XVRioHarpFestival
RIODEJANEIRO - BRASIL

CONCERTOSONLINE

Ministério do Turismo
Secretaria Especial da Cultura apresentam
Eletrobras apresenta e patrocina

Produção Patrocínio Realização

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Supermercados cresceram 
com o isolamento de Covid

Os supermercados estão 
entre os tipos de negócio que 
foram impactados positiva-
mente pelas consequências 
da pandemia do novo coro-
navírus.

De acordo com o De-
partamento de Economia 
e Pesquisa da Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), houve crescimento 
de 3,47% no primeiro se-
mestre.

Os dados deflacionados 
pelo IPCA/IBGE foram 
divulgados em agosto e 
apontam o melhor resultado 
semestral dos últimos oito 
anos.

Segundo a Abras, o movi-
mento começou no primeiro 
bimestre e se reforçou a par-
tir do início da quarentena, 
quando os consumidores 
priorizaram as compras para 
estarem bem abastecidos, já 

que passaram a se alimentar 
mais em casa.

Além disso, o auxílio emer-
gencial, a antecipação da pri-
meira parcela do 13º e a libe-
ração do FGTS aumentaram 
a circulação de recursos, fora 
que muitos itens básicos tive-
ram reajuste de preços.

A tendência de norma-
lização ocorreu a partir de 
junho, que foi 2,78% melhor 
que o mesmo período de 
2019, mas 4,82% menor que 
maio deste ano. Até o mo-
mento, a meta da associação 
é fechar 2020 com 3,9% de 
crescimento.

Já pesquisa da startup 
Mobills apontou que 74,50% 
dos cariocas afirmaram ter 
gastado mais com o merca-
do, sobretudo que os gastos 
com itens de necessidade bá-
sica aumentaram em julho.

O levantamento, realizado 

entre os dias 2 e 13 de julho, 
com mais de dois mil usuá-
rios da plataforma. O recorte 
para o Rio de Janeiro contou 
com 194 respondentes. Após 
três meses de enfrentamen-
to da pandemia no Brasil, 
42,8% dos cariocas ainda es-
tão enfrentando um momen-
to delicado em relação às fi-
nanças pessoais - sendo que 
12,8% tiveram suas receitas 
totalmente perdidas e 30,4% 
parcialmente reduzidas.

Em relação ao aumento de 
gastos aos últimos dois me-
ses, 74,50% afirmaram ter 
gastado mais com o mercado 
e 47,2% tiveram aumentos 
nas contas de água, energia 
e gás.

Quando perguntado quais 
categorias os respondentes 
da pesquisa do Rio de Janei-
ro diminuíram os gastos nos 
últimos dois meses se desta-

cam as respostas para: lazer 
(62%), transporte (56%), 
vestuário (54%), restaurante 
(51%) e viagem (48%).

Em relação às compras 
virtuais, 45,4% dos cariocas 
afirmaram que compraram 
mais pela internet, enquanto 
28,9% mantiveram os gas-
tos. Apenas 25,8% dos res-
pondentes reduziram essas 
despesas.

Quando perguntado sobre 
em quais categorias os res-
pondentes compraram onli-
ne nos últimos dois meses 
se destacam: livros (24%), 
eletroeletrônicos (24%), 
supermercado (24%), pro-
dutos de beleza e autocui-
dado (20%), roupas casuais 
(19%), games para jogar on-
line e/ou videogames (14%), 
eletrodomésticos (12%) e 
material de construção e/ou 
decoração (10%).

Após flexibilização movimento em shoppings cresce 20%
Após dez dias completos 

da ampliação do horário de 
atendimento dos shoppings 
centers na grande São Pau-
lo, levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Lojis-
tas de Shopping (Alshop), 
aponta que o fluxo de clien-
tes cresceu 20%.

Atualmente os empreen-
dimentos trabalham com 
atendimento de oito horas 
diárias. O horário é de livre 
escolha, mas geralmente o 
funcionamento é das 12h 
às 20h. Serviços de entre-
tenimento como cinemas, 
teatro e playground seguem 
fechados.

“Esse tempo de fecha-
mento levou mais de 120 
mil empregos e cerca de 

R$ 70 bilhões em prejuízos 
para o setor. Essa recupe-
ração tem sido mais rápida 
do que esperávamos, mas 
sabemos que não será um 
ano positivo”, diz Nabil 
Sahyoun, presidente da Al-
shop.

Agora, a Alshop e outras 
entidades do comércio es-
peram uma reabertura mais 
ampla no horário de funcio-
namento normal, especial-
mente em São Paulo, onde 
os dados de contágio e uso 
de UTI’s apontam números 
bastante confortaveis.

“Implantamos 20 proto-
colos rígidos que são segui-
dos à risca nos shoppings e 
não tivemos nenhum proble-
ma. Defendemos o trabalho 

durante as 12 horas previstas 
e, mesmo com distancia-
mento social, a retomada dos 
serviços de entretenimen-
to que são parte importante 
dos shoppings”, completa 
Sahyoun.

Como forma de incenti-
var o consumo na retomada 
consciente do comércio a 
Alshop é uma das apoia-
doras da Semana do Brasil, 
que será realizada de 3 a 
13 de setembro. Os lojis-
tas preparam ações de des-
conto que podem ajudar o 
comércio nesta fase de re-
cuperação. Outra medida 
de incentivo ao comércio é 
a criação do Instituto Uni-
dos Pelo Brasil, que lançou 
uma ampla campanha de 

mídia para a retomada das 
atividades econômicas de 
forma consciente. O Uni-
dos Pelo Brasil já conta 
com apoio de 60 grandes 
empresários e 30 entidades 
multissetoriais, entre elas a 
Alshop.

A maioria das cidades 
brasileiras está em fase de 
flexibilização da reabertura 
do comércio. Mesmo com 
isso, as vendas virtuais não 
param de crescer. Segundo o 
relatório “Setores do E-com-
merce no Brasil”, realizado 
pela consultoria Conversion, 
julho foi o melhor mês da 
história das vendas pela in-
ternet, atingindo um aumen-
to de 25%, em comparação 
ao ano anterior.

Startup cria solução para falta 
de troco para cédula de R$ 200 

Se há um problema pelo 
qual o comércio passa com 
muita frequência é a falta de 
troco. O Banco Central anun-
ciou uma nova cédula de R$ 
200 que começa a circular 
nesta quarta- feira. A nota 
não agradou quem trabalha 
com dinheiro em espécie. 
Comerciantes que já sentem 
dificuldade para trocar notas 
de R$ 100 e R$ 50 preveem 
ainda mais transtornos com a 
nota maior. 

Recentemente, a especia-
lista em finanças Nathalia 
Arcuri falou sobre a iniciati-
va do governo em suas redes 
sociais e destacou a questão 
do troco para um valor tão 
alto. Para Anderson Loca-
telli, diretor executivo da 
Troco Simples (https://tro-
cosimples.com.br/) - startup 
que simplifica transações fi-
nanceiras que envolvem di-
nheiro em espécie - as tran-
sações em espécie e a falta 
de troco é uma dor muito co-
mum entre os comerciantes e 
varejistas. 

A startup criou um solu-
ção em nuvem conhecida 
como troco digital e tem 
ajudado centenas de em-
preendedores - principal-
mente na região Sul do país. 
Presente em mais de 400 
estabelecimentos, a Troco 
Simples desde janeiro já 
realizou 285 mil transações 
de troco digital nos estabe-
lecimentos. “Nosso papel é 
levar aos varejistas e con-
sumidores acesso a essas 
alternativas que diminuem 
a dependência de carre-
gar dinheiro e moedas em 
grande quantidade na mão. 
Assim como o troco digital 
que é recebido diretamente 
no CPF do consumidor, ou-
tros sistemas podem facili-
tar a utilização do usuário. 
Pessoas que não possuem 
conta em banco, conseguem 

receber a moeda digital”, 
afirma. 

Ainda segundo o executi-
vo, o troco digital diminuiu 
o contato com as cédulas e 
moedas. “Num período de 
pandemia, o dinheiro físico 
pode transmitir uma série 
de bactérias e não apenas 
o coronavírus. Durante o 
pagamento de uma com-
pra, uma nota ou qualquer 
moedinha, pode transfor-
mar essa simples ação em 
problema de saúde. Com o 
troco digital também é pos-
sível fazer o pagamento das 
próximas compras com o 
valor acumulado, evitando 
o contato total com o di-
nheiro”, explica. 

Transformação

Os pagamentos digitais 
estão mudando a forma que 
a população lida com o di-
nheiro. O método de paga-
mento via smartphone já 
domina bares e restaurantes. 
“As fintechs tem colaborado 
para isso, essas empresas es-
tão acelerando as operações 
e atendimentos apenas com 
um clique dos usuários, pes-
soalmente - nos pagamentos 
por aproximação - ou à dis-
tância em sites e compras 
pela internet”, comenta. A 
interpretação dos consumi-
dores no varejo pode definir 
novas tendências no mer-
cado. “Vale lembrar que no 
setor varejista - online ou di-
gital - é necessário deduzir o 
comportamento do consumi-
dor e adaptar de acordo com 
a cada região. Para a partir 
daí propor soluções que po-
dem resolver a dor do con-
sumidor que procura eficiên-
cia. Toda essa transformação 
digital está fazendo com que 
os compradores fiquem mais 
exigentes”, conclui Loca-
telli.



Elon Musk passa Zuckerberg 
e é o 3º mais rico do mundo

Elon Musk passou a ser a terceira pessoa mais rica do 
mundo, superando Mark Zuckerberg, cofundador do Face-
book. Em um dia, o dono da Tesla viu seu patrimônio aumen-
tar US$ 11,7 bilhões e sua fortuna atingir a US$ 115 bilhões, 
contra US$ 111 bilhões de Zuckerberg. No levantamento do 
Billionaire Index da Bloomberg, o dono da Tesla só tem pela 
frente Jeff Bezos, controlador da Amazon, que se tornou a 
primeira pessoa na história a ter uma fortuna superior a US$ 
200 bilhões, e Bill Gates, fundador da Microsoft.

Além disso, a Tesla anunciou nesta terça-feira um au-
mento de capital de US$ 5 bilhões, o maior de sua história, 
desde que a realização do IPO. A fabricante de automóveis 
elétricos indicou que vai realizar a operação através de 
uma oferta no mercado, em que emite novas ações de 
forma gradual e que são colocadas aos preços de mercado 
em vigor. Este é o segundo aumento de capital da empresa 
este ano, após ter angariado US$ 2 bilhões em fevereiro 
com a emissão de novas ações.

As ações da Tesla foram negociadas pela primeira vez na 
segunda-feira após o stock split, em que cada antiga ação da 
empresa foi diluída em cinco ações. E a cotação disparou 
12,57%, para US$ 498,32. No comunicado, a Tesla não es-
pecifica o destino a dar aos recursos Captados, informando 
apenas que a operação servirá para “fortalecer o balanço” e 
será usado “para objetivos gerais da empresa”.

Stone aumenta proposta, Totvs perde a Linx
Em nota para seus clientes, a equipe de análise do Credit 

Suisse considerou que a proposta ajustada para a aquisição 
da Linx agora é financeiramente superior à da Totvs, mas 
ainda é boa para a StoneCo. Sobre a proposta apresentada 
pela companhia brasileira, os membros independentes do 
conselho de administração informaram à Linx que rep-
resentantes das empresas têm discutido detalhamento e 
que, entre os pontos prevê a disponibilização pela Totvs 
das minutas propostas e definição do cronograma e das 
condições negociais. 

Agora não adianta mais nada, pois a Linx assinou nes-
ta terça-feira novos termos do acordo vinculante com a 
StoneCo para unir a área de software da empresa de meios de 
pagamentos com a produtora de softwares de gestão. A con-
traprestação oferecida pela Stone aos acionistas da Linx foi 
elevada e se a operação for aprovada, os acionistas da Linx 
receberão por ação uma parcela em dinheiro de R$ 31,56 e 
0,0126774 ação classe A da StoneCo. Com base na cotação 
de fechamento da véspera, essa relação de troca corresponde 
a um valor por ação da Linx de R$ 35,10.

O valor da multa compensatória para as hipóteses pre-
vistas no acordo foi reduzida para R$ 453,75 milhões e 
também houve redução da multa compensatória devida 
em caso de não aprovação da operação Stone pelos acioni-
stas da Linx em Assembleia Geral para R$ 112,5 milhões. 
A StoneCo e os fundadores da Linx também renegociaram 
os termos dos acordos de não competição e de não alicia-
mento envolvendo os acionistas fundadores da fabricante 
de software e da proposta de contrato de prestação de ser-
viços envolvendo o presidente da Linx. 

Bancos estrangeiros acreditam na Renner
Em março, fecharam todas as Lojas Renner. A empre-

sa iniciou a reabertura destas unidades a partir de 24 de 
abril e tinha 69% delas operando no final do trimestre. Em 
agosto, 100% das lojas físicas estavam abertas. Para os 
analistas do Morgan Stanley, essa reabertura é um marco 
importante para a empresa. As vendas ficaram ligeira-
mente abaixo do esperado pelo banco, mas sem surpresas 
significativas. As vendas delas caíram 74%, enquanto sua 
equipe esperava queda de 70%, porém o consenso do mer-
cado era de um recuo de 72%.

O banco norte-americano manteve a recomendação de 
compra para as ações da companhia, pois na visão de seus 
profissionais, o potencial das ações e a história de crescimen-
to da empresa seguem intactos. Além disso, a Renner pode 
emergir da crise mais forte do que os concorrentes de menor 
porte, acrescentou o Morgan Stanley. A Renner reiterou a 
meta de lojas para 2025, sinalizando que o crescimento de 
médio prazo permanece. A recuperação completa das vendas, 
no entanto, deve levar vários trimestres. 

Segundo o Credit Suisse, o resultado trimestral ficou 
abaixo do esperado pelo banco, mas traz boas sinaliza-
ções para o terceiro trimestre. Um dos dados positivos foi 
o volume de vendas nos últimos dias. Para a instituição 
suíça, o balanço não deve ter tanto impacto negativo so-
bre as ações porque a recuperação das vendas parece mais 
forte do que o previsto e se o movimento for consistente, 
poderá gerar revisões positivas para as previsões de resul-
tados da companhia.

Pequenos investidores contra Braskem
Na Corte Federal do distrito de New Jersey, nos Esta-

dos Unidos, foi impetrada uma ação contra a petroquímica 
Braskem. O autor da ação informa que representa uma classe 
de investidores que adquiriram certos valores mobiliários da 
companhia, entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020. 
Na ação coletiva alega supostas violações do U.S. Securi-
ties Exchange Act of 1934 e suas regras, “em decorrência de 
omissões ou de divulgações feitas pela companhia no con-
texto do evento geológico de Alagoas e assuntos correlatos”, 
diz a empresa, em fato relevante. “A companhia contratou 
escritório americano especializado para representá-la neste 
processo, que se encontra em estágio inicial.”

O caso se refere ao afundamento do solo em quatro 
bairros de Maceió (AL), que foi relacionado à mineração 
de sal-gema da Braskem.

Tá ficando feio o cenário
É tanta construtora lançando ações de inexpressivas sub-

sidiárias que saturou o mercado. A Lavvi, da Cyrela, dizem 
que faz imóveis de alto padrão, fixou oferta de ações em R$ 
9,50, baixando a faixa indicativa para o IPO de R$ 11 a R$ 
14,50 na operação coordenada pelo BTG Pactual.
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V &T INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ nº 30.878.924/0001-56

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO

Artigo 1º:- Sob a denominação social de V & T INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
S/A. fica constituída uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, que se regerá pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.  
Artigo 2º:- A sociedade tem por objeto as atividades de Compra, Venda e Locação de 
Imóveis Próprios (vedado à intermediação de qualquer espécie); Consultoria 
Financeira, Comercial e de Marketing; e Participações em Outras Empresas.  
Artigo 3º:- A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua Mariz e Barros n.º 39 Loja 05 – Praça da Bandeira –  
Cep: 20270-005, podendo abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do 
Território Nacional ou no Exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais 
pertinentes. Artigo 4º:- A Sociedade terá seu prazo de duração por tempo 
indeterminado. CAPÍTULO II CAPITAL E AÇÕES. Artigo 5º:- O capital social da 
Companhia é de R$ 1.420.000,00 (Um milhão, quatrocentos e vinte mil reais), dividido 
em 1.420.000 (um milhão, quatrocentas e vinte mil) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas pelos acionistas da 
Companhia. Parágrafo Único:- A sociedade poderá emitir títulos múltiplos ou 
certificados de ações, que serão assinados ao menos por 02 (dois) Diretores em 
conjunto. Artigo 6º:- Cada ação é indivisível em relação à sociedade e dará direito a 
um voto nas deliberações das Assembleias Gerais de acionistas. Artigo 7º:-  
Em igualdade de condições e na proporção das ações possuídas, os demais 
acionistas terão preferência no caso de venda ou alienação de ações. Artigo 8º:-  
O capital social poderá ser aumentado através da subscrição ou não de novas ações, 
por deliberação de acionistas que representem a maioria do capital, em Assembleia 
Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. Parágrafo Único:- 
Aprovado o aumento do capital social com subscrição de novas ações, cada acionista 
terá o prazo de 30 (trinta) dias para exercer seu direito à subscrição, proporcionalmente 
às ações possuídas. As ações não subscritas serão oferecidas aos demais acionistas 
que, na proporção das ações que possuírem, exercerão o direito à subscrição das 
referidas ações. CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS.  
Artigo 9º:- A Assembleia Geral de acionistas se reunirá ordinariamente no mês de 
abril de cada ano e extraordinariamente sempre que os interesses da sociedade o 
exigirem. Artigo 10º:- A Assembleia Geral de acionistas será convocada por qualquer 
dos Diretores ou por acionistas que representem 2/3 do capital social. Artigo 11º:-  
A Assembleia será presidida por qualquer acionista, escolhido pelos presentes, o qual 
convidará a qualquer pessoa presente, acionista ou não, para secretariá-lo.  
Artigo 12º:- As convocações de Assembleia Geral serão efetuadas através de 
anúncios publicados pela imprensa ou através de cartas aos acionistas, devidamente 
protocoladas, na forma da lei, e assinadas por quem as convocou. Artigo 13º:-  
Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, diretor da sociedade ou 
advogado. Artigo 14º:- As Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias, poderão 
ser convocadas e realizadas na mesma data, hora e local. Artigo 15º:- Em primeira 
convocação a Assembleia só poderá instalar-se e deliberar com a presença da 
maioria dos acionistas e em segunda convocação com a presença de acionistas que 
representem pelo menos 1/5 (um quinto) do capital social. Artigo 16º:- Compete 
privativamente à Assembleia Geral a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal. Os mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal terão a duração de 03 (três) 
anos. CAPÍTULO IV DIRETORIA. Artigo 17º:- A sociedade será administrada por 
uma Diretoria composta de no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Diretores. 
Artigo 18º:- Os diretores serão eleitos na forma disposta no artigo 16º, obrigatoriamente 
residentes e domiciliados no Brasil, acionistas ou não, os quais exercerão seus 
mandatos até que seus sucessores sejam eleitos e empossados. Artigo 19º:-  
A remuneração de cada diretor será estabelecida pela Assembleia Geral que o eleger. 
Artigo 20º:- A diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, mediante convocação 
de qualquer Diretor. As decisões da Diretoria serão transcritas no livro próprio.  
Artigo 21º:- Aos Diretores competem: a)- Representar, isoladamente, de forma 
ampla a sociedade ativa e passivamente, em qualquer órgão, instituição ou entidade; 
b)- Representar, isoladamente, a sociedade na constituição de advogados para 
defender interesses da sociedade, outorgando-lhe os poderes necessários e 
assinando os respectivos mandatos; c)- Representar, em conjunto de pelo menos 02 
(dois) Diretores, a sociedade em quaisquer documentos, contratos ou escrituras 
referentes constituição, aquisição ou venda de participações societárias, podendo 
ajustar livremente preços, cláusulas ou condições e com poderes para transmitir 
domínio e posse, responder por evicção de direito e receber e dar quitação;  
d)- Representar, em conjunto de pelo menos 02 (dois) Diretores, a sociedade em 
quaisquer documentos, contratos ou escrituras referentes de aquisição, venda ou 
qualquer alienação de bens imóveis da sociedade, podendo ajustar livremente 
preços, cláusulas ou condições e com poderes para transmitir domínio e posse, 
responder por evicção de direito e receber e dar quitação; e)- Assinar, em conjunto de 
pelo menos 02 (dois) Diretores, os títulos múltiplos ou certificados das ações da 
sociedade; e f)- Autorizar, em conjunto de ao menos de 2 (dois) Diretores, a conceder 
avais, fianças, emissão de cartas de garantia ou qualquer outra garantia ou contra-
garantia a ser prestada pela Sociedade. Artigo 22º:- Ficando a sociedade sem o 
número mínimo de Diretores previsto no seu artigo 17º do presente Estatuo Social 
pela morte ou renúncia de qualquer Diretor, realizar-se-á Assembleia Geral 
Extraordinária no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do evento, para eleição de 
seu sucessor pelo tempo que faltar para o Diretor substituído completar seu mandato. 
CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL. Artigo 23º:- A sociedade terá um Conselho 
Fiscal composto por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes em caráter não 
permanente, sendo que este somente se instalará a requerimento de acionistas, na 
forma do disposto no Art. 161 da Lei n.º 6.404. A competência do Conselho Fiscal é 
prevista no Art. 163 da mesma Lei. Artigo 24º:- Caso seja solicitado seu funcionamento, 
assumem os eleitos, e, para investidura no cargo, será necessário que cada um prove 
os requisitos legais. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na 
primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. CAPÍTULO VI EXERCÍCIO 
SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Artigo 25º:- O exercício social 
terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria 
fará o levantamento das demonstrações financeiras do exercício, com base nas 
quais serão feitas as amortizações necessárias, deduzindo-se do lucro líquido: a)- 5% 
(cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até que esse fundo 
alcance 20% (vinte por cento) do capital social; b)- Deduzidos os fundos referidos no 
item anterior, o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar; e  
c)- Fica facultado a distribuição de dividendos intermediários antes do encerramento 
do exercício, condicionada a apuração de Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras. CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO. Artigo 26º:-  
A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. Parágrafo Único:-  
O modo de liquidação será estabelecido em Assembleia Geral de acionistas, a qual 
designará também o liquidante e o Conselho Fiscal que funcionarão no período de 
liquidação. CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. Artigo 27º:- 
A reforma deste estatuto só poderá ser feita através da Assembleia Geral Extraordinária 
especialmente convocada para este fim. Artigo 28º:- O foro central da capital do 
Estado do Rio de Janeiro será o competente para dirimir as dúvidas que advierem do 
presente estatuto. Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020. DIONE LECY 
VASCONCELLOS; PEDRO YOSHIHAKI VASCONCELLOS TAGUCHI;  
MILTON YOSHIHAKI TAGUCHI; JAQUELINE TEREZINHA VASCONCELLOS; 
MARIANA DE VASCONCELLOS NOVAIS.

Vivara investe em nova tecnologia 
para aumentar receita online 
Rede de joias 
abriu capital a 
quase um ano

A rede brasileira de joa-
lherias Vivara completa em 
outubro um ano de abertu-
ra de seu capital na Bolsa 
de Valores em São Paulo 
(VIVA3), listada no segmen-
to Novo Mercado da B3. A 
operação injetou R$ 500 
milhões no caixa da compa-
nhia. A rede possui uma par-
ticipação de 10,2% no mer-
cado, segundo análise feita 
pela XP Investimentos em 
seu relatório sobre a marca.

Em 2019, o valor de mer-
cado da Vivara foi avalia-
do em R$ 5,7 bilhões. Mas 
desde a chegada do novo 
coronavírus, a empresa viu 
seus números encolherem 
impactando os resultados do 
segundo trimestre. As lojas 
físicas venderam R$ 59,5 
milhões no trimestre, queda 
de 83,2% em um ano.

Mas a receita com e-
commerce teve um salto de 
387%, na mesma base de 
comparação, somando R$ 
108,4 milhões. O dado re-
presenta 63,9% do total das 

vendas da companhia de 
abril a junho. 

Em 26 de agosto, a joa-
lheria informou que regis-
trou um prejuízo de R$ 1,67 
milhão no segundo trimes-
tre, ante o lucro de R$ 156,9 
milhões visto no mesmo pe-
ríodo de 2019. O tombo foi 
de 101,1%, repercutindo os 
impactos do fechamento do 
comércio em razão da pan-
demia do novo coronavírus.

Em mensagem na divul-
gação dos resultados, assina-
da pelo CEO, Marcio Kauf-
man, a companhia informou 
que se tratou possivelmente 
do “período mais desafia-
dor” que já experimentou.

A receita bruta de vendas 
alcançou R$ 169,7 milhões, 
caindo 56% em um ano. O 
indicador de vendas das lo-
jas da Vivara caiu 55%, na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2019.

Em linha com a queda na 
receita bruta, a receita líquida 
marcou R$ 137,65 milhões no 
período, recuo de 54,6% no 
comparativo anual.

Digital

A Vivara vem investindo 
em novas tecnologias para 
aumentar sua receita com 
as vendas online A marca 

reportou um crescimento de 
47% no retorno sobre os in-
vestimentos em publicidade 
após a parceria com a Criteo, 
uma empresa global de mí-
dia online. 

“O momento atual exi-
ge cada vez mais soluções 
inovadoras. As relações de 
consumo e a forma com que 
o consumidor se relacionar 
com as empresas não serão 
mais as mesmas. Na Vivara, 
acreditamos na importância 
de ter bons parceiros para 
impactar, positivamente, os 
nossos clientes, garantin-
do a visibilidade da marca 
e, consequentemente, ter a 
chance de ser lembrado em 
momentos de decisão”, diz 
Paulo Thiago Camêllo, Ge-
rente Executivo de Negócios 
Digitais da Vivara.

A joalheria de 58 anos 
se uniu à Criteo (Nasdaq: 
CRTO) e, com a otimização 
de suas campanhas usando a 
Inteligência Artificial e o Ma-
chine Learning da Criteo, viu 
sua receita online aumentar 
49% e seu ROAS em 47% 
com bids automatizados.

Segundo a marca, parte da 
estratégia digital era alavan-
car campanhas publicitárias 
para aumentar a conversão 
de clientes. Mas com uma 
meta agressiva de retorno do 

investimento em publicidade 
(ROAS), a marca procurava 
novas maneiras de otimizar 
ainda mais suas campanhas.

Automação

Para melhorar o desem-
penho, a Vivara começou a 
usar a ferramenta de bids au-
tomatizados da Criteo, que 
utiliza tecnologia de machi-
ne learning para exibir anún-
cios no momento exato em 
que um usuário está pronto e 
disposto a se envolver com a 
marca. 

Segundo a Vivara, cinco 
meses após a ativação des-
sa ferramenta, a campanha 
da Criteo foi a mais bem-
sucedida em seu portfólio de 
mídia, com o maior cresci-
mento. A empresa viu suas 
vendas online crescerem 
41%, o que levou a um au-
mento de 49% na receita. O 
Roas aumentou 47%, junta-
mente com uma taxa de con-
versão 37% maior.

“Os melhores resultados 
em uma campanha digital 
não são apenas confirmados 
pela análise dos números, 
mas também pela garantia 
que os melhores processos 
em cada caso foram adota-
dos para gerar agilidade e 
economia para o cliente. 

CVM mostra jurisdições 
com potencial risco ao 
sistema financeiro

As Superintendências de 
Relações com o Mercado e 
Intermediários (SMI) e de 
Relações com Investidores 
Institucionais (SIN) da Co-
missão de Valores Mobiliários 
(CVM) divulgaram nesta ter-
ça-feira uma lista elencando 
as jurisdições que apresentam 
potencial risco ao sistema fi-
nanceiro. Segundo a CVM, os 
países listados possuem defi-
ciências estratégicas na pre-
venção à lavagem de dinheiro 
e no combate ao financiamen-
to do terrorismo.

O comunicado sobre ju-
risdições sujeitas a monitora-
mento intensificado, adotado 
em fevereiro de 2020, cita en-
tre os países a Albânia, Cam-
boja e Síria. A lista completa 
pode ser vista no link https://
www.fazenda.gov.br/orgaos/
coaf/publicacoes/comunica-
dos-do-gafi-fevereiro-e-ju-
nho-de-2020. O comunicado 
é referente aos meses de feve-
reiro e junho deste ano.

O tema foi abordado em 
ofício circular sobre co-
municado publicado pelo 
GAFI/FATF (Grupo de Ação 
Financeira contra Lavagem 
de Dinheiro e Financiamen-
to do Terrorismo) a respeito 
dos países e das jurisdições 
que, de acordo com o orga-
nismo, possuem deficiências 
estratégicas na prevenção 
deste tipo de crime.

A medida permite que os 
participantes do mercado 
tenham acesso a subsídios 
atualizados no indispensá-
vel e constante processo de 
racionalização e monitora-
mento das suas operações e 
dos seus clientes.

A CVM lembra que a di-
vulgação do Ofício e dos co-
municados do Grupo faz parte 
da articulação do Núcleo de 
Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo da Superintendên-
cia Geral (SGE) da CVM com 
a SMI e SIN.
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TINHARÉ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 10.534.967/0001-07

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo 124.309 118.128 699.237 486.161
Circulante 1.474 6.300 192.661 88.282
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 216 328 44.224 17.150
Clientes - - 114.776 52.459
Estoque - 730 162
Dividendos a receber (Nota 6) - 5.726 746 149
Tributos a recuperar 1.258 246 14.901 7.631
Outros valores a receber - - 17.284 10.731
Não Circulante 122.835 111.828 506.576 397.878
Títulos e valores mobiliários - - 7.100 5.605
Tributos a recuperar - - 1.553 1.414
Depósitos judiciais - - 3.249 2.907
Tributos diferidos - - 33.799 25.772
Dividendos a receber (Nota 6) 4.330 - - -
Juros sobre capital próprio a receber (Nota 6) 5.351 - - -
Outros valores a receber - - 3.889 2.736
Empréstimos a partes relacionadas - - 1.470 1.339
Emprestimos a terceiros - - 5.920 5.594
Investimentos (Nota 7) 109.417 108.091 3.706 27.743
Direito de uso - - 27.884 -
Imobilizado - - 407.841 314.522
Intangível (Nota 8) 3.737 3.737 10.165 10.246
Passivo 124.309 118.128 699.237 486.161
Circulante 945 5.623 193.410 92.550
Obrigações com pessoal - - 21.405 15.219
Fornecedores - 1 49.962 16.339
Empréstimos e financiamentos - - 86.050 35.161
Arrendamento mercantil - - 6.771 3.746
Tributos a recolher 945 14 21.927 8.957
Dividendos a pagar (Nota 9.b) - 5.540 6 7.612
Outras obrigações - 69 7.289 5.517
Não Circulante 4.184 35 346.666 241.639
Fornecedores - - - 2.614
Empréstimos e financiamentos - - 308.904 227.189
Arrendamento mercantil - - 23.829 5.236
Empréstimos de partes relacionadas - - 38 -
Tributos a recolher - - 2.227 2.290
Tributos diferidos - - 492 1.398
Dividendos a pagar (Nota 9.b) 4.149 - 7.987 -
Outras obrigações 35 35 1.833 2.912
Provisão para riscos - - 1.356 -
Patrimônio Líquido 119.180 112.470 159.161 151.972
Capital social (Nota 9.a) 51 51 51 51
Reservas de lucros (Nota 9.b) 59.605 54.179 59.605 54.179
Outros resultados abrangentes (Nota 9.d) 59.524 58.240 59.524 58.240
Participação de não controladores - - 39.981 39.502

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercício Findo em 31/12 (Em milhares de reais)
(Em milhares de reais) Capital 

Social
Reserva de lucros Lucros  

Acumulados
Ajuste de Avaliação 

Patrimonial TotalLegal Investimento Ações em Tesouraria
Saldos em 31/12/2017 51 10 64.199 (471) - 54.372 118.161
Outros resultados abrangentes (Nota 9.d) - - - - - 3.868 3.868
Prejuízo líquido do exercício - - - - (9.559) - (9.559)
Destinação para reserva de investimento (Nota 9.b) - - (9.559) - 9.559 - -
Saldos em 31/12/2018 51 10 54.640 (471) - 58.240 112.470
Outros resultados abrangentes (Nota 9.d) 1.285 1.285
Lucro líquido do exercício - - - - 5.425 - 5.425
Destinação para reserva de investimento para
 compensação do prejuízo acumulado (Nota 9.b) - - 5.425 - (5.425) - -
Saldos em 31/12/2019 51 10 60.066 (471) - 59.524 119.180

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício Findo em 
31/12/2019 Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado 
de outra forma. 1. Informações Gerais. A Tinharé Participações S.A. (“Companhia”) foi 
constituída em 10/12/2008 e tem sede na Rua da Glória, 306, sala 1201 - Glória - Rio de 
Janeiro/RJ. A Companhia tem por objeto social a participação no capital social de outras 
companhias, na qualidade de quotista ou acionista. A Administração da Companhia, 
considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico de lucratividade e as perspec-
tivas de mercado atuais, entende que as bases de preparação dessas demonstrações 
contábeis, que consideram a continuidade do negócio, são adequadas. 2. Apresenta-
ção das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis. 2.1. Declara-
ção de conformidade. As demonstrações financeiras da Companhia compreendem: (i) 
demonstrações individuais, denominadas de controladora e (ii) demonstrações consoli-
dadas, denominadas de consolidado. Essas demonstrações financeiras foram prepara-
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  As práticas contábeis ado-
tadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun-
ciamentos 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 somente elas, estão sendo evidenciadas, e que cor-
respondem às informações utilizadas na sua gestão. 2.2. Apresentação das demons-
trações financeiras. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administra-
ção da Companhia 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 Serviços Marítimos S.A (Oceanpact Ser-
viços), OceanPact International Holding Cayman (“OceanPact International”), Cod Hole 
LLP (“Cod Hole”), EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda. (“Envi-
ronPact”), OceanPact Navegação Ltda. (“OceanPact Navegação”), Maritim Miljø-Bere-
dskap AS (“MMB”), OceanPact Netherlands B.V. (“Ocean Netherlands”), a Servmar Ser-
viços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”), a OceanPact Uruguay Servicios 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 geralmente é baseado no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Valor justo é o preço que seria rece-
bido 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 avalia-
ção. 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 demonstra-
ções financeiras é determinado nessa base. A Companhia preparou essas demonstra-
ções financeiras com base no pressuposto de que continuará em operação futura. A Ad-
ministração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvida significativa sobre a continuidade da Companhia. 2.2.2. Principais práticas con-
tábeis. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de modo consistente em to-
dos os exercícios apresentados. a. Bases de consolidação e investimento em contro-
ladas. As demonstrações financeiras consolidadas incluem a controladora (Compa-
nhia), sua controlada integral Oceanpact Serviços, e controladas indiretas: OceanPact 
Navegação, OceanPact International, EnvironPact, Ocean Netherlands, Servmar, Oce-
an Uruguay, Ocean Geo e Maraú, a Cod Hole, controlada integral da OceanPact Interna-
tional, 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 Maritime 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 contábeis. 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 demonstra-
ções contábeis. Descrição dos principais procedimentos de consolidação i. Eliminação 
dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas. ii. Eliminação 
das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das em-
presas controladas. iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lu-
cros não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas 
são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há evidências de proble-
mas de recuperação dos ativos relacionados. iv. As políticas contábeis foram aplicadas 
de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e consistem com aquelas uti-
lizadas 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 con-
versibilidade 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. c. Receitas 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 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 montante 
considerado suficiente pela Administração para suprir as eventuais perdas na realização 

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) - Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. f. Imobiliza-
do. O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método li-
near 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 imobi-
lizado 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 exer-
cício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. A vida útil-econômica estima-
da dos itens do imobilizado está demonstrada na nota explicativa nº 16. g. Intangível. 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 recuperá-
vel, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. h. Reconheci-
mento de despesas. As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, 
obedecendo a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas anteci-
padamente e que competem a exercícios futuros são ativados de acordo com seus res-
pectivos prazos de duração. i. 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 reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e encargos sociais in-
cidentes sobre essas remunerações, de acordo com a quantidade de períodos trabalha-
dos pelos funcionários, ou seja, de acordo com as obrigações devidas, mas não efetiva-
das, 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 Empréstimos. k. 
Arrendamentos. Em 6/10/2017 foi emitido o pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Ar-
rendamentos, com vigência para exercícios sociais que se iniciarem a partir de 1º/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 substancialmente inal-
terada e a distinção entre contratos de arrendamento operacional e financeiro é mantida. 
Como permitido pelo pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos, a Compa-
nhia reconheceu o efeito cumulativo de aplicar esse pronunciamento a partir de 
1º/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 comparativas 
abrangendo esse tema não foram apresentadas. A Companhia realizou a avaliação 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 contratos e análi-
se. 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 utilizada a taxa in-
cremental, 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 remensurado. Somente será revi-
sada a taxa de desconto caso um novo contrato for realizado. A Companhia amortiza o 
ativo direito de uso pelo método linear, pelo prazo do arrendamento. Para maiores deta-
lhes sobre os efeitos da adoção, vide nota explicativa nº 4. l. Instrumentos financeiros. 
Ativos e passivos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhe-
cidos pelo valor justo acrescidos dos custos diretamente 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 abrangentes. (c) Ao valor justo por meio do re-
sultado. 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 Interest”). Os passivos financeiros são 
mensurados subsequentemente ao custo amortizado, 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 recuperável 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 instru-
mentos financeiros derivativos, nem contabilidade de “hedge”. m. Capitalização de ju-
ros de empréstimos. A Companhia capitaliza os custos de empréstimos, conforme 
preconizado pelo CPC 20 (R1), que são direta ou indiretamente atribuíveis à construção 
de ativo qualificável (ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo subs-
tancial para ficar pronto para seu uso pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as 
variações cambiais capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vi-
gente na data de obtenção dos empréstimos. n. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação. As demonstrações financeiras 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 estran-
geiras são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data de apresen-
tação. Os ganhos e as perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos verifi-
cados 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 exte-
rior. As demonstrações financeiras de controladas no exterior são convertidas para reais 
(moeda de apresentação da Companhia) pela taxa de câmbio de fechamento do exercí-
cio 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 em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajuste acumu-
lado de conversão”. p. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos 
fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. q. Redução ao valor recuperá-
vel de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líqui-
do dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô-
micas, 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 

descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos, 
que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade 
geradora 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 imobili-
zado. 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 inalte-
rada. 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 simila-
res 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 de-
rivam 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 re-
sultados 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 Compa-
nhia 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 tri-
bunais. 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 consi-
derações 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. 

Demonstração do Resultado - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Receita líquida - - 443.215 301.333
Custo dos serviços - - (363.399) (228.079)
Resultado bruto - - 79.816 73.254
Despesas gerais e administrativas (286) (80) (50.339) (42.316)
Resultado de participações societárias (Nota 7) 6.336 (10.297) 4.685 (1.971)
Outras receitas e despesas operacionais - - 4.720 (8.226)
Receitas financeiras 99 42 1.972 1.319
Despesas financeiras (8) (32) (29.817) (42.981)
Resultado antes dos tributos 6.141 (10.367) 11.037 (20.921)
Tributos sobre o lucro
Contribuição social (190) 209 (849) 2.131
Imposto de renda (526) 600 (2.474) 5.512

(716) 808 (3.323) 7.642
Resultado líquido do exercício 5.425 (9.559) 7.714 (13.279)
Participação de não controladores - - 2.289 (3.720)
Resultado líquido por ação (R$) (Nota 9.c) 107 (188) - -

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 5.425 (9.559) 7.714 (13.279)
Itens que serão reclassificados
 posteriormente para o resultado
Ajustes acumulados de conversão (Nota 9.d) 1.285 3.868 1.749 5.714
Resultado abrangente do exercício 6.710 (5.691) 9.463 (7.565)
Participação de não controladores - - 2.753 (1.874)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercício Findo em 31/12
(Em milhares de reais) Controladora Consolidado
Atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Resultado líquido do exercício 5.425 (9.559) 7.714 (13.279)
Ajustes por:
Depreciação e amortização - - 62.941 39.836
Contribuição social e imposto de renda 716 (808) 3.323 (7.642)
Resultado de participações societárias (Nota 7) (6.336) 10.297 (4.685) 1.971
Despesas e receitas com juros e variações
 cambiais, líquidas - - 16.784 41.877
Provisão para riscos - 1.356 -
Outros ajustes ao lucro - - - 654
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Clientes - - (24.341) (19.813)
Estoques - - 25 (162)
Tributos a recuperar (1.012) 6 (13.256) 3.667
Depósitos judiciais - - (342) (100)
Outros valores a receber - - (4.061) (893)
Aumento (redução) dos passivos
 operacionais: - -
Obrigações com pessoal - - 3.895 2 .882
Fornecedores - (6) 10.644 1.609
Tributos a recolher 1.159 (50) 10.321 (5.661)
Outras obrigações (69) (118) (6.257) 1.507
Juros pagos - - (13.915) (9.208)
Contribuição social e imposto de renda pagos - (103) (1.933) (710)
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades operacionais (117) (341) 48.213 36.535
Atividades de investimento
Dividendos recebidos 1.396 - 1.809 5.051
Empréstimos concedidos/liquidados às partes
 relacionadas - - (131) (196)
Aplicação em títulos e valores mobiliários - - (1.495) 9.286
Adiantamentos concedidos à terceiros - - (326) (5.300)
Aquisição / alienação de investimentos - - (30.188) (14.427)
Aquisição de imobilizado - - (86.042) (52.221)
Aquisição de intangível - - (647) (471)
Caixa recebido na aquisição de controle - - 38.576 2.506
Caixa recebido na venda de imobilizado - - 119 -
Caixa líquido gerado (consumido)
 nas atividades de investimento 1.396 - (78.324) (55.772)
Atividades de financiamento
Pagamento de ações em tesouraria - (118) - (118)
Aquisição empréstimos e financiamentos - - 129.371 40.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos - - (50.683) (26.547)
Pagamentos de dividendos (1.391) - (3.291) -
Pagamentos de arrendamentos - - (15.540) -
Pagamentos/aquisição de empréstimos
 de partes relacionadas - - (2.768) -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento (1.391) (118) 57.088 13.335
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas 
 no exterior - - 97 385
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
 e equivalentes de caixa (112) (459) 27.074 (5.517)
Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 328 787 17.150 22.667
Saldo final 216 328 44.224 17.150
Aumento (redução) líquido(a) de caixa
 e equivalentes de caixa (112) (459) 27.074 (5.517)

Balanço Patrimonial em 31/12 (Em milhares de reais)

Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Diretor Presidente 
Arthur Octavio de Avila Kós Filho - Diretor sem Designação Específica

Haroldo Nogueira Solberg - Diretor sem Designação Específica
Jorge Eduardo de Castro Soares - Contador - CRC: 58542/O-4

As demonstrações completas, auditadas por AUDITÓR – Auditores Independen-
tes S/C, encontram-se à disposição dos interessados na sede da Companhia.

InoveBanco faz parceria com o BTG Pactual Business 
O InoveBanco esta 

anuncia´ndo uma parceria 
com o BTG Pactual Busi-
ness, unidade do BTG Pac-
tual para pequenas e médias 
empresas, para conceder 
crédito aos seus clientes e 
ajudar os estabelecimen-
tos mais afetados pela crise 
causada pela pandemia da 
Covid-19. A solicitação do 
empréstimo poderá ser feita 

de maneira simples por qual-
quer um que possuir a Ino-
vepag, maquininha de cartão 
do InoveBanco, e por uma 
taxa extremamente atrativa.

“A liberação deste re-
curso, especialmente neste 
momento em que os co-
merciantes estão retornando 
suas atividades, é de grande 
importância para garantir o 
funcionamento do comér-

cio”, diz Patrick Burnett, 
founder e CEO do Inove-
Banco. “Queremos ajudar 
de uma maneira simples e 
fácil a nossa base de clientes 
que foi mais impactada pela 
pandemia, principalmente o 
setor de bares e restaurantes, 
auxiliando no processo de 
retomada”, explica.

Os estabelecimentos co-
merciais que possuem a Ino-

vepag passarão a ter acesso 
a oferta de crédito do BTG 
Pactual Business, com seis 
meses de carência e ainda 18 
meses para pagar. O Banco 
BTG Pactual se encarregará 
da análise e liberação dos re-
cursos, complementando as-
sim a oferta do InoveBanco. 
“Nosso objetivo em parcerias 
como essa é poder ajudar pe-
quenos empreendedores, que 

são geradores de emprego e 
muitas vezes têm dificuldade 
em acessar linhas de crédito. 
Nesse momento de retomada 
das atividades, esse apoio é 
essencial para que eles pos-
sam voltar a crescer”, ressalta 
Gabriel Motomura, head do 
BTG Pactual Business.

Segundo o Tribunal de 
Contas da União (TCU), há 
uma dificuldade de micro e 

pequenas empresas em con-
seguir acesso ao crédito ofere-
cido pelos bancos. Até junho, 
apenas 5% das empresas con-
seguiram e a estimativa ainda 
é de que 59% delas precisam 
do empréstimo para manter 
seu negócio sem demitir nin-
guém. Um dos setores que 
mais sofreu com os impactos 
causados pela covid-19 foi o 
de bares e restaurantes.
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amar papel é fácil

LOVE
PAPER

www.twosides.org.brwww.lovepaper.org.br

Porque é eficiente no aprendizado 
e retenção de conteúdo, além de 
ser agradável, relaxante e prático. 

60% dos brasileiros entendem 
melhor o que é impresso!
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Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na 
Europa em 2008 por membros das indústrias de base florestal, celulose, 
papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante 
iniciativa do setor, promove a produção e o uso conscientes do papel, 
da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece 
equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desses 
recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas 
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são 
recicláveis e biodegradáveis.

A campanha LOVE PAPER é uma criação original de Two Sides. 
Acesse lovepaper.org.br e saiba mais.
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Guedes: queda de 9,7% do 
PIB ‘é um sonho distante’

A economia brasileira está 
em processo de recuperação 
em V, voltou a reafirmar o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, ao participar, 
nesta terça-feira, de audiên-
cia pública virtual da Comis-
são Mista do Congresso que 
acompanha a situação fiscal 
e execução orçamentária e 
financeira das medidas re-
lacionadas ao coronavírus 
(Covid-19).

Disse ainda que a queda 
de 9,7% do PIB no segundo 
trimestre do ano “é um som 
distante”. “Isso é o som da-
quele impacto da pandemia 
lá atrás, e é onde o Brasil 
ficaria caso não tivéssemos 

feito exatamente – nós, jun-
to com o Congresso – todas 
as medidas que fizemos. 
Com essas medidas que fi-
zemos, conseguimos criar 
uma volta em V, a econo-
mia está voltando em V”, 
ressaltou.

Nesta terça-feira, o Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
informou que o Produto 
Interno Bruto (PIB), que 
é a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país, teve queda de 9,7% 
no segundo trimestre deste 
ano, na comparação com o 
trimestre anterior.

O PIB caiu 11,4 % na 

comparação com o segundo 
trimestre de 2019. Ambas as 
taxas foram as quedas mais 
intensas da série, iniciada 
em 1996. No acumulado dos 
quatro trimestres terminados 
em junho, houve queda de 
2,2% em relação aos quatro 
trimestres imediatamente 
anteriores segundo os dados 
divulgados pelo instituto. 
Recuperação em V é um ter-
mo usado por economistas 
para relatar uma retomada 
intensa depois de uma queda 
vertiginosa na atividade eco-
nômica.

O ministro destacou que 
abril foi o “piso” da retra-
ção da economia brasileira 

por influência da pandemia 
de covid-19. “Vamos supor 
que o PIB seja 100. Se ele 
cai para 85, depois volta 
para 90, depois volta para 
95, em média, ele foi 90, 
e você registra uma queda 
de 10% do PIB. Mas, mais 
importante do que essa mé-
dia sobre média é observar 
que em abril foi o piso – é 
como se fosse 85. maio já é 
90, junho já é 95. Então, a 
economia já começa a reto-
mada em V. Mas o registro 
do segundo trimestre ainda 
é uma queda de 10%, o que 
aliás é o que todo mundo 
previa: queda do PIB de 
10%”, disse.

Quantidade e transações com cartões continuam aumentando
No fim de 2019, havia 

123 milhões de cartões de 
crédito e 132 milhões de 
cartões de débito ativos, 
representando aumento 
de 18% e de 14%, res-
pectivamente, em relação 
a 2018. Na comparação 
interanual, houve cresci-
mento de 33% no número 
de transações com cartões 
de crédito e de 20% com 
os de débito.

Os dados da Estatís-
ticas de Pagamentos de 
Varejo e de Cartões no 
Brasil divulgada nesta 
terça-feira pelo Banco 
Central (BC) mostram 
que mercado de cartões 
apresentou expansão ex-
pressiva, fato também 

observado no percen-
tual de transações não 
presenciais com cartões, 
tanto de débito quanto de 
crédito, continua aumen-
tando e representa 1,6% 
do volume de transações 
com débito e 24,3% das 
operações com crédito.

Em relação às taxas pa-
gas pelos lojistas, para o 
cartão de crédito, a taxa 
de desconto (cobrada a 
cada transação realiza-
da na máquina de car-
tão) média reduziu-se 
de 2,54% no primeiro 
trimestre de 2018 para 
2,30% no quarto trimes-
tre de 2019, enquanto 
a tarifa de intercâmbio 
(percentual da taxa de 

desconto paga ao banco 
emissor do cartão) média 
manteve-se praticamente 
estável (de 1,62% no pri-
meiro trimestre de 2018 
para 1,65% no quarto tri-
mestre de 2019).

De acordo com o BC, 
para o cartão de débito, a 
tarifa de intercâmbio mé-
dia reduziu-se de 0,81% 
para 0,55%, permitin-
do a redução da taxa de 
desconto média de 1,45% 
para 1,21% no período, 
queda proporcionalmen-
te superior à verificada 
para o cartão de crédito. 
“A queda na tarifa de in-
tercâmbio média, nas ope-
rações de débito, deveu-se 
aos limites introduzidos 

no quarto trimestre de 
2018 (Circular nº 3.887, 
de 26 de março de 2018), 
refletindo-se na diminui-
ção da taxa de desconto 
média”, diz o BC.

Segundo o Banco Cen-
tral, as transações por in-
ternet banking e mobile 
banking seguem em ten-
dência de alta, com au-
mento de 4% e de 17%, 
respectivamente, em rela-
ção a 2018, e correspon-
deram a 76% do total de 
transações realizadas em 
2019. O número de termi-
nais de autoatendimento 
em operação, por sua vez, 
reduziu-se em cerca de 
3%, encerrando 2019 em 
171.284 terminais.

Desativação de todos os 
campos requer R$ 158,58 bi

Agência Nacional de Pe-
tróleo e Gás (ANP) iniciou 
consulta pública, pelo período 
de 60 dias, sobre a resolução 
que irá regulamentar procedi-
mentos para apresentação de 
garantias e instrumentos que 
assegurem o descomissiona-
mento de instalações de pro-
dução em campos de petróleo 
e gás natural. A audiência pú-
blica sobre o tema ocorrerá no 
dia 24 de novembro, por vide-
oconferência.

A ANP estima que o mon-
tante necessário para a desa-
tivação de todos os campos 
atualmente em desenvolvi-
mento e produção, até o en-
cerramento de todos os con-
tratos, seria em torno de R$ 
158,58 bilhões.

O descomissionamento 
é o conjunto de atividades 
associadas à interrupção 
definitiva da operação das 
instalações, ao abandono 
permanente e arrasamento 
de poços, à remoção de ins-
talações, à destinação ade-
quada de materiais, resíduos 
e rejeitos, à recuperação am-
biental da área e à preserva-
ção das condições de segu-
rança de navegação local.

A regulamentação, bas-
tante aguardada pelo merca-
do, ganhou força no âmbito 
do plano de desinvestimento 
da Petrobras e do processo 
de cessão da ANP para maior 
segurança jurídica e transpa-
rência aos investidores.

Os campos de petróleo e 
gás, ao chegarem ao final de 
sua vida produtiva (ou seja, 
quando a produção já não é 
suficiente para sustentar os 
custos de operação), preci-
sam ser descomissionados, 
conforme obrigação contra-
tual. 

Segundo a ANP, essas ati-

vidades, que requerem gastos, 
ocorrem exatamente no mo-
mento em que o campo já não 
apresenta retorno financeiro. 
Por isso, os contratos para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural trazem 
cláusulas determinando tan-
to a obrigação de conduzir o 
abandono e a desativação das 
instalações de acordo com a 
legislação aplicável quanto de 
apresentar garantias financei-
ras para assegurar os recursos 
necessários para este fim.

Apesar de os contratos já 
trazerem essas obrigações, a 
ANP, buscando proporcio-
nar maior segurança jurídica 
e transparência, começou a 
debater o tema em 2015 e, 
a partir de 2018, no âmbito 
da Tomada Pública de Con-
tribuições nº 8/2018, foram 
intensificadas as discussões 
por meio de grupos de tra-
balho, junto às partes inte-
ressadas, possibilitando con-
solidar as modalidades de 
garantias, a metodologia de 
cálculo do custo do desco-
missionamento e o modelo 
de aporte progressivo com o 
objetivo de assegurar o des-
comissionamento ao Estado.

A minuta de resolução 
contém nove capítulos, que 
definem: objeto a ser regula-
mentado e as definições uti-
lizadas; os procedimentos e 
comunicações; o valor total 
a ser garantido; o modelo de 
aporte progressivo (MAP); 
as modalidades de garan-
tias; o instrumento no qual 
descomissionamento pode 
ser assegurado pela própria 
contratada; a relação entre 
garantia e descomissiona-
mento e a cessão de contra-
tos; a execução das garantias 
e, por fim, as disposições fi-
nais e transitórias. 
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