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Flexibilização pode
não ser suficiente
para setor de
serviços
O faturamento real dos serviços
cresceu apenas 2,6% frente ao mês
anterior, já descontados os efeitos
sazonais. “Embora no positivo, a
alta de julho na série com ajuste
sazonal foi a metade daquela de junho, sinalizando precoce acomodação”, analisa o Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial
(Iedi).
A atividade de serviços em julho ainda estava 12,54% abaixo do
nível anterior à pandemia. Os analistas do Mitsubishi UFJ Financial
Group (MUFG) acreditam que a
trajetória de recuperação gradual
pode continuar nos próximos meses, tendo em vista a recuperação
da confiança e a reabertura de segmentos. “Observe que várias cidades, incluindo as duas maiores (São
Paulo, em junho, e Rio, em julho)
anunciaram o início da reabertura
parcial de segmentos de serviços
como bares/restaurantes, academias e salões de beleza, e essas
medidas tendem a se tornar gradualmente mais generalizadas em
mais segmentos e cidades”, afirma
o MUFG.
O Iedi destaca que neste início
do segundo semestre, todos os macrossetores industriais e todos os
ramos do varejo conseguiram crescer; nos serviços, aqueles prestados
às famílias voltaram ao vermelho:
queda de 3,9% frente ao mês anterior.
“Todos estes sinais sugerem que
a flexibilização do isolamento social pode não ser suficiente para assegurar um dinamismo consistente
dos serviços. Isso porque sem vacina ou tratamento eficazes, o distanciamento social e o medo de contágio das pessoas são obstáculos
importantes à normalização dos hábitos de consumo,”, aponta o Iedi.
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ONU precisa de US$ 32 bi
para vacina mundial
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Ação visa a produzir vacinas, medicamentos e testes contra coronavírus

Enfrentamento à
Covid recebeu menos
de 10% dos recursos
necessários
Líderes globais, incluindo mais
de 30 chefes de Estado e ministros,
enfatizaram, em reunião virtual nesta
quinta-feira, seu compromisso com
o rápido desenvolvimento e a produção de testes, medicamentos e vacinas para a Covid-19, que devem estar
disponíveis para qualquer pessoa que
precisar, em qualquer lugar.
Mas a falta de recursos ameaça a
meta de produzir 2 bilhões de doses
de vacinas, 245 milhões de medicamentos e 500 milhões de testes.

O Acelerador de Acesso às Ferramentas Covid-19 (ACT) recebeu
até agora US$ 2,7 bilhões, menos
de um décimo dos US$ 35 bilhões
necessários.
“Reconhecemos a urgência de
catalisar uma mudança radical no
apoio político e no financiamento do ACT, a fim de capacitá-lo a
cumprir sua missão de acelerar a
descoberta e implantação de novas
ferramentas Covid-19 para todas as
pessoas, em todos os lugares”, disseram os líderes dos países em um
comunicado.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu “um salto
quântico no financiamento” para
ajudar a colocar o mundo de volta
aos trilhos. “Agora, precisamos de
US$ 35 bilhões a mais para ir da
configuração à escala e ao impacto.
Há uma urgência real nesses núme-

ros. Sem aporte de US$ 15 bilhões
nos próximos três meses, começando imediatamente, perderemos a
janela de oportunidade”, alertou.
A agência da ONU informou que
mais de 170 países estão agora engajados em um Centro de Vacinas
Covid-19, um dos quatro pilares
sob o acelerador. Dez vacinas candidatas estão sendo avaliadas, nove
das quais estão em testes clínicos.
O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu a redução da lacuna de financiamento,
já que a Covid-19 continua a ceifar
quase 5 mil vidas por dia, no ritmo
atual. Enquanto isso, a economia
global deve se contrair em trilhões de
dólares este ano. “O financiamento
total do ACT reduziria a pandemia, e
esse investimento seria pago rapidamente conforme a economia global
se recuperar”, disse ele.

Arquivo/ABr

Orçamento de
Guerra já pagou
73%, mas cultura
só recebeu 0,96%
O orçamento para combater a
pandemia acumula R$ 524 bilhões
em despesas autorizadas, sendo que
73,5% já haviam sido pagas até 8
de setembro, segundo dados do Tesouro Nacional apurados pela Consultoria de Orçamento da Câmara
dos Deputados.
A maior despesa do chamado
“orçamento de guerra” é o pagamento da renda emergencial de R$
600, com pouco mais de R$ 254 bilhões autorizados, uma execução de
83,69%.
A rubrica com maior pagamento,
percentualmente, foi a ajuda às micro, pequenas e médias empresas,
em um total de R$ 47,9 bilhões autorizados e 89,56% pagos. Auxílio a
estados e municípios recebeu 74,95%
dos R$ 60,2 bilhões autorizados.
Algumas rubricas, porém, estão
com execução baixa. Atenção básica à saúde não recebeu um centavo
dos R$ 43 milhões autorizados. Financiamento à infraestrutura turística, ao qual foram destinados R$ 5
bilhões, só teve executado 8,37%.
O apoio ao setor cultural (Lei Aldir
Blanc) só recebeu 0,96% dos R$ 3
bilhões autorizados.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,3214

Dólar Turismo

R$ 5,4830

Euro

R$ 6,3046

Elaboração: Senado

4,6 milhões de pessoas pararam de ler Bolsonaro bate recorde de
no Brasil nos últimos quatro anos
edição de medidas provisórias
O Brasil tem menos 4,6 milhões
de leitores em apenas quatro anos
– queda de 56% para 52%. Essa é
a conclusão da Pesquisa Retratos
da Leitura no Brasil, que informa
ainda que as maiores quedas no
percentual de leitores foram observadas entre as pessoas com ensino
superior – passando de 82% em
2015 para 68% em 2019 – e entre
os mais ricos. Na classe A, o per-

centual de leitores passou de 76%
para 67%.
De acordo com o estudo, o brasileiro lê, em média, cinco livros por
ano, sendo aproximadamente 2,4
livros lidos apenas em parte e 2,5,
inteiros. A Bíblia é apontada como
o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais
marcante.
Página 4

O presidente Jair Bolsonaro assinou, em 2 de agosto, a medida
provisória (MP) número 1.000. A
MP que prorroga até o fim do ano
o auxílio emergencial, com valor
reduzido, é a 83ª editada este ano.
Assim, Bolsonaro já superou, faltando pouco menos de quatro meses para terminar 2020, o recorde
de edição de Mps, superando as 82
de 2002, ainda no governo de Fer-

nando Henrique Cardoso. As medidas provisórias foram introduzidas
na legislação brasileira em 2001.
Segundo a Agência Senado, a média de medidas provisórias por ano,
antes de 2020, era de pouco mais de
48. A aceleração este ano se deu por
causa da pandemia. Se continuasse
na média, sem Covid-19, a MP de
número mil poderia ser publicada entre agosto e setembro de 2021.

Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
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RJ (fev.)
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Opinião

Mobilidade social no Rio
A mobilidade social ascendente se dá quando as
circunstâncias de qualidade
de vida dos filhos e dos netos é melhor do que seus pais
e avôs. Na Cidade do Rio de
Janeiro, é descendente: para
uma parcela substancial da
população – passando pelas
classes mais desfavorecidas,
as classes médias baixas e as
médias – a mobilidade social
é descendente. Pasmem vocês: na Cidade do Rio a qualidade de vida dos filhos e
dos netos hoje é pior do que
aquela que tiveram seus pais
e avôs.
À guisa de ilustração,
imagine-se no seguinte
exemplo: no Campo do Manufatura, 1960, assistindo ou
jogando num dos melhores
campos de futebol da cidade, local onde se revelaram
grandes jogadores do futebol
brasileiro por décadas a fio.
O Campo do Manufatura era
da GE – General Electric,
uma das maiores empresas
mundiais, com subsidiária
no Rio, localizada no sopé
da Favela do Jacarezinho.
Próximas estavam também as fábricas da Coca
Cola, da Gillette, da Indústria Klabin, da VilleJack
Jeans e outras fábricas, e
muitos
empreendimentos
industriais e comerciais
complementares, de menor
porte, a serviço do complexo industrial ali existente. O
Jacarezinho cresceu assim:
os operários e funcionários
habitavam na favela e nos
seus arredores trabalhando

pertinho de onde moravam.
Hoje esse complexo econômico gerador de emprego
e renda não mais existe. Os
filhos e netos dos antigos
empregados não têm mais
onde trabalhar. São sustentados pelas aposentadorias e
pensões de seus pais e avôs
ou se tornaram soldados
e aviõezinhos do tráfico e
da bandidagem que tomou
conta do lugar. Pior: muitos
morrem todos os dias em
combates com outras facções e milícias, ou por ação
da polícia na luta cotidiana
contra o crime disseminado
em nossa cidade. Claro, o
Campo do Manufatura, com
o gramado à época melhor
do que o do Maracanã, também “foi para o beleleu”.

Para uma parcela
substancial
da população,
movimento é
descendente
Transfira esse exemplo
para quaisquer bairros da
cidade e você constatará a
repetição do mesmo enredo:
em Santo Cristo e na Saúde,
em São Cristóvão, São Januário e Benfica, no Centro da
Cidade e na Tijuca, no Grajaú e Vila Isabel, em Olaria,
Penha ou Irajá, em Madureira, Rocha Miranda e Bangu.
Aonde quer que você vá!

nidades, mas também pelo
temor da violência. O efeito
demonstração se realiza e levas de quadros qualificados
deixam o Rio em busca de
melhoria de vida.
As escolhas fazem o destino. O futuro do Rio dependerá do que fizermos no
presente. A efetivação de
um desempenho de sucesso
não se circunscreve a um ou
outro êxitos imediatos. Isto
temos feito muitas vezes. O
verdadeiro sucesso é uma
relação de longo prazo. E
geralmente decorre de nossa
habilidade em conviver com
momentos favoráveis e difíceis em absorver as subidas
e descidas da montanha-russa do cotidiano, mantendo a
trajetória em direção ao nosso sonho de recuperar o Rio
em plenitude como Cidade
Maravilhosa.
Muitas são as nossas vocações, maiores ainda os
nossos recursos humanos e
de instituições, ambientais
e urbanísticos. O Rio dispõe
de condições objetivas invulgares para sair da crise.
É necessário, mais do que
nunca, um projeto macroestruturante que viabilize as
inúmeras vocações da cidade, através de um pacto carioca de consenso capaz de
fazer interagir as instâncias
de governo e todas as forças
vivas da sociedade.

Bloquear a mobilidade
social significa cortar a esperança e desintegrar a juventude pela frustração das
expectativas de uma vida
melhor. O Rio se torna assim
um lar muito pouco acolhedor para a sua população,
que nega oportunidades de
emprego e renda a seus filhos.
A perda de dinamismo
econômico da cidade nas
últimas décadas, principalmente a partir da fusão do
Estado da Guanabara com
o antigo Estado do Rio de
Janeiro, contribuiu enormemente para a baixa ascensão
social do carioca. Afinal, a
Cidade do Rio sofreu e sofre
ainda um verdadeiro sucateamento de bombas de sucção a tirar recursos da cidade
para sustentar o novo estado, criado a partir de 1975.
Somente a riqueza posterior
dos poços de petróleo veio
amenizar um pouco esse
quadro de desalento.
Alguns governos municipais e estaduais populistas
– nem todos, pelo menos –
sem quaisquer compromissos com o bem comum, também têm parcela substantiva
responsabilidade nesta senda
de desatinos e de decadência. São muitos governos
bem ruins para muito poucos
razoáveis ou bons.
Muitos cariocas deixam
o Rio para trabalhar em outras cidades e estados, onde,
o mais das vezes, obtêm
ascensão social, movidos
não só pela falta de oportu-

q Wagner Siqueira

Diretor-geral da UCAdm –
Universidade Corporativa do
Administrador.

Não diminui a tensão no Mar Egeu
A disputa no Mediterrâneo oriental está sendo
travada com avisos e alarmes emitidos, anunciando
exercícios navais e manobras militares. Provocações, desentendimentos
e acusações mútuas que,
por um lado, colocam a
Grécia e Chipre em estado de alerta e, por outro,
uma Turquia cada vez
mais audaciosa exibindo
os seus músculos. E, assim, o Mar Egeu parece
destinado, dia após dia,
a tornar-se um mar cada
vez mais quente.
Chegaram as últimas
notícias nesse sentido, relatadas pela Agência Nova,
de Nicósia, a capital da ilha
de Chipre, cujo governo
emitiu, recentemente, um
alerta internacional Navtex, que invalida o precedente, lançado há poucos
dias pela Turquia.
As autoridades de Ancara, em particular, emitiram o anúncio Navtex
visando informar as embarcações, em trânsito no
Egeu, sobre os exercícios
de artilharia ao largo da
costa noroeste de Chipre,

até 11 de setembro. Mas,
de acordo com o governo cipriota, esse anúncio
e esses exercícios são ilegais: “O aviso emitido por
Ancara” – lê-se uma nota
das autoridades de Nicósia – “é ilegal e constitui
uma violação do território da República de Chipre, do direito internacional e dos procedimentos
de segurança marítima”.

Aumento
contínuo desde
2018; no centro
da disputa,
campos de gás
O aviso Navtex, emitido
por Nicósia, tem o efeito
de invalidar o anúncio dos
exercícios militares emitido
pelo governo turco. Conforme relatado pela TV turca
Trt Haber, os exercícios
proclamados por Ancara serão relativos a vários
meios navais, que estarão
envolvidos em atividades de
treinamento de tiro.

O aviso do Navtex turco, cancelado pelo governo
cipriota, veio, por sua vez,
em resposta aos exercícios,
ditos Eunomia, ocorridos,
nos últimos dias, ao largo
da costa de Chipre e envolvendo Grécia, Itália, Chipre e França. As manobras militares terminaram
na sexta-feira, 28 de agosto: este exercício ocorreu
após o que foi conduzido
pela Grécia e pela França,
em 13 de agosto, e o que
ocorreu entre as marinhas
grega e norte-americana,
em 27 de julho.
Por enquanto, a situação está incandescente do
ponto de vista puramente
político. Mas as tensões,
como mostram os alarmes
do Navtex e as acusações
mútuas, entre a Grécia e
a Turquia, podem aumentar facilmente. O pivô da
questão são os campos de
gás ao redor de Chipre:
Atenas e Nicósia reivindicam a competência exclusiva do governo de língua
grega, de Chipre, na exploração de recursos; Ancara, ao contrário, apoia
as razões do governo do

Norte de Chipre, pró-turco e reconhecido, apenas,
pela Turquia e não pelo
resto da comunidade internacional.
A tensão tem aumentado continuamente desde
2018, quando a marinha
turca começou a impedir
as empresas de perfurar
áreas contratadas pelo
governo cipriota. Entre
outros, o navio Saipem
1200, da italiana Eni, pagou o preço dessa provocação turca.
Nos últimos dias, a
União Europeia ameaçou
recorrer a sanções contra a Turquia, devido às
últimas provocações de
Ancara, no mar Egeu.
Esta última circunstância
levou o governo turco a
ameaçar, com mais retaliações, apontando o dedo
para Atenas e Bruxelas:
“Nenhum deles” – lê-se
numa nota de Ancara –
“tem jurisdição nas áreas
da plataforma turca”.

q Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de
pesquisa do CNR (Itália), é
editor da revista Italiamiga.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

O ilusionismo e
a ineficácia da
reforma tributária
Estamos assistindo discussões de uma reforma tributária novamente, o que no
Brasil parece ser ilusionismo, reiterada a sua histórica
ineficácia local. Não é difícil entender a razão. Basta
um olhar atento aos fatos e à
lógica, dentro de um prisma
do cidadão, privado, cujo somatório compõe a sociedade
civil e cujo interesse e benefício coletivos deveriam ser
a única razão dos tributos e
de sua imprescindível reforma. Mas que não é agora e
nem nunca foi.
Analisemos os fatos: por
que a reforma é imprescindível? Porque temos a maior e,
propositalmente, mais complexa e confusa carga tributária do planeta, um custo
que prejudica empresas, empreendedores, fornecedores,
clientes, funcionários, prestadores de serviço, os negócios e a economia, ou seja,
quem movimenta, remunera
e mantém a sociedade.
Conceitualmente, impostos
existem para permitir e sustentar uma estrutura de Estado que dê suporte, organize
e garanta o funcionamento
da sociedade. É obvio que
isto deve ser feito e provido
com a menor e mais eficiente estrutura pública e estatal
possível, para que o custo
imposto – daí o nome, se
não seria uma contribuição
– direta ou indiretamente ao
pagador final que é o cidadão,
seja o menor e mais eficiente possível. Estado mínimo é
uma imposição da lógica, não
uma opção política.
No Brasil, ao contrário disso, errônea e malandramente,
a máquina e estrutura estatal
são uma imensidão composta
de departamentos, secretarias,
ministérios, autarquias etc.,
sem falar em milhares de empresas de controle municipal,
estadual e federal dedicadas a
produtos ou serviços que não
são – ou não deveriam ser –
função de Estado. Tudo isso,
salvo eventuais e raríssimas
exceções, tem estruturas, funcionamento e resultados totalmente desconectados com os
padrões de racionalidade, eficiência e produtividade, gestão e governança que se busca
aplicar nas empresas privadas
e na individualidade dos cidadãos. Claro, o Estado não sabe
fazer isso.
Em síntese, a reforma
tributária que precisamos é
uma que reduza substancialmente o somatório da carga
vigente, o que só será possível com duas ações concretas: a) redução significativa
do tamanho da máquina estatal b) eficiência operacional, gerencial e financeira da
estrutura restante. Significa
que a reforma tributária requer que se aplique ao Estado brasileiro um processo de
reestruturação e recuperação
idêntico ao que se faz nas
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empresas em dificuldades:
mudam-se estruturas, fábricas, lojas, pessoas, produtos,
tecnologia, métodos, processos etc. para permanecer
viável.

Quem precisa e
falta se ajustar é
o Estado, e este
ajuste deve ser
gradativo
É impossível e inviável
manter o raciocínio da máquina estatal, pública e política que só olha para aumentar suas receitas (impostos),
sem jamais se preocupar e
ver que a sua solução está na
redução de seus custos. Ou
seja, analisar e discutir reforma tributária é irrelevante e
inócuo se estiver focado em
detalhes, alíquotas e regras
de impostos específicos,
quer sejam existentes ou novos. Necessário é o somatório de impostos se tornar
menor e para isso os movimentos de desestatização,
desburocratização e reforma
administrativa são complementarmente impositivos.
Sabemos que a maioria
dos homens públicos e políticos não se sente afetada
pela dinâmica do mundo moderno e da vida que impõe
mudanças, inclusive decorrentes da inovação disruptiva trazida pela inteligência
artificial que altera formas
de fazer, prover, transportar,
vender, registrar, controlar,
administrar... Como já dizia Einstein, “não podemos
querer que as coisas mudem,
se permanecemos fazendo
o mesmo”. Para que nosso
destino seja outro, precisamos mudar de estrada.
Quem precisa e falta se
ajustar é o Estado e este ajuste,
para ser viável, deve ser promovido de forma gradativa,
sem reposição de aposentados
ou exonerados, embora firme,
forte e irreversível, como já
escreveu meu amigo e colega
Paulo Rabello de Castro no
seu livro Panorama Fiscal no
Brasil.
Só assim teremos um sistema condizente com a prova
quádrupla internacional do
Rotary: com Verdade, Justo,
gerando Boa Vontade e Benéfico a todos. Qualquer outro
conteúdo, discussão ou roteiro é perda de tempo. Seria
como um obeso, diabético e
com alto colesterol querer se
curar continuando a comer em
excesso, com muita gordura e
duas sobremesas por refeição.
Simples assim!

q Telmo Schoeler

Fundador e presidente da
ORCHESTRA Soluções
Empresariais.
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Bolsonaro fará depoimento presencial
STF quer que
explique acusações
de Moro sobre
interferência
na PF

Estatizar não é tabu – lá fora
Mistura de anarquistas e social-democratas, o governo
italiano dá os passos finais para reestatizar a Alitalia,
maior empresa de aviação do país, pertencente à Compagnia Aerea Italiana (51%) e à Etihad Airways (49%).
Deste maio de 2017 a Alitalia está sob intervenção do
governo, afetada por uma crise de liquidez que a levou
à beira da falência. Já foi aprovado aporte de € 3 bilhões
para tornar a companhia novamente estatal.
A história revela um pouco da obtusa ideologia por
trás das privatizações. O interesse dos acionistas – e nas
últimas décadas mais ainda – raramente casa com as
necessidades de uma nação. Não basta ser privado para
ser bom, nem tudo que é estatal é ruim. E vice-versa.
Exemplos sobram. No Brasil, inúmeros. Para citar dois,
Petrobras e Eletrobras – só não vê quem está cego pela
ideologia ou se faz de ignorante pelo dinheiro.
A reestatização da Alitalia mostra que o interesse nacional não pode ficar restrito a uma planilha. Apesar de
uma área um pouco menor que Goiás, a Itália sabe da
importância estratégica de ter uma companhia aérea. Na
Finlândia, onde também os governos estão longe de ser
socialistas, a manutenção da Finnair estatal é inquestionável. O Brasil, quinto maior país em extensão territorial,
acha integração nacional coisa de dinossauros e se contenta em ter uma companhia cambaleante e uma seminacional, além de uma totalmente estrangeira.

Morte e vida
Para não deixar passar batido: a atribuição, pelo general Mourão, da culpa pela alta dos preços dos alimentos
aos pobres que receberam R$ 600 junta duas características que assolam os governos. A primeira, a tática Homer
Simpson de fugir das responsabilidades (“não fui eu”;
“quando cheguei já estava assim”). A segunda, jogar sobre o pobre a causa da pobreza.
Se esse pessoal voltar a passar fome, o problema estará resolvido.

Cidade plural
A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio
de Janeiro, presidida por Cláudio Castro, lançou a campanha “Rio Diversidade”. O objetivo é mostrar uma cidade plural, aberta para receber todos aqueles que aqui
querem morar ou visitar independente de suas orientações sexuais, religiosas ou culturais.
A iniciativa, idealizada por Viviane Fernandes e Bayard Boiteux, conta com o apoio da Associação Internacional de Turismo LGBTI (IGLTA). O vídeo que sintetiza o projeto, com depoimentos de Clovis Casemiro,
Bruno Chateaubriand, Thelma Innecco, André Melo,
Isabelita dos Patins e Juju Palito, entre outros, está em
youtu.be/Ci70no3A4PM

Democracia Vive
Pelo palco virtual da live Democracia Vive!, neste
domingo (13/9), a partir das 15h, organizada pela campanha Brasil pela Democracia, passarão artistas, atletas e
representantes das mais de 70 entidades, organizações e
movimentos sociais que aderiram à campanha.
Além de shows com diversos cantores, como Alcione,
Marcelo D2 e Lulu Santos, e debates com jornalistas e
youtubers, como Felipe Neto, serão exibidas mensagens
gravadas em vídeo pelos representantes das entidades –
IAB, OAB, ABI, MST e centrais sindicais, entre outras
–, a respeito das ameaças à democracia brasileira. Em
brasilpelademocracia.org.br/democracia-vive

CDC
Em 8 jogos do Brasileirão, o VAR da CBF anulou 5
gols do Botafogo, viu 3 pênaltis contra e não viu 4 a favor. Prejuízo de 13 pontos. A um custo de R$ 18,5 milhões pelo campeonato, seria o caso de a CBF pedir o dinheiro de volta por defeito do produto? Ou não é defeito?

Rápidas
Drauzio Varella, Daniel Goleman, Elisa Lucinda e
Ailton Krenak vão debater, durante o 2º Congresso LIV
Virtual, temas como o estado emocional e a saúde das
pessoas e inteligência emocional. Nestas quarta e quinta,
na plataforma Seja LIV *** Nesta segunda-feira, Bosisio
Advogados realizará o webinar “As novas tendências do
direito do trabalho e desportivo: uma visão do futuro”,
às 17h, no YouTube: bit.ly/2Y80h9u *** O jornalista
Duarte Costa (Fiocruz e Clube de Regatas Guanabara)
acaba de lançar uma agência de comunicação com ênfase em assessoria digital e comunicação corporativa ***
Align Technology apoia comunidades locais com doações para Rizoma e Amazone-se *** O IAG – Escola de
Negócios da PUC-Rio promove o webinar “Como obter
sucesso em seus produtos digitais”, nesta segunda, às
19h30. Inscrições: bit.ly/webinarIAG18y

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Celso de Mello determinou nesta
sexta-feira que Jair Bolsonaro (sem partido) preste depoimento presencial no âmbito do inquérito que apura
a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
O inquérito foi aberto após
o ex-ministro Sérgio Moro
acusar Bolsonaro de querer
interferir politicamente no
comando da corporação. A
decisão ocorre um dia após
o ministro Luiz Fux tomar
posse na presidência da Corte, em cerimônia que contou
com os nomes máximos dos
Poderes Executivo e Legislativo.
Celso Mello, a primeira autoridade a se pronunciar na cerimônia, disse que

Anvisa investiga
testes para Covid-19
A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) iniciou uma investigação
para apurar as circunstâncias
da fabricação e distribuição
de 2,2 milhões de testes para
Covid-19 sem registro da
agência. Os kits teriam sido
produzidos com componentes
chineses pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná,
dentro de um contrato de R$
208 milhões com a Fiocruz,
e entregues ao Ministério da
Saúde.

Vacina grátis de
Cuba para a AL
O governo de Cuba fez
um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas) para que a vacina Soberana 01, que está sendo desenvolvida por cientistas cubanos,

“Vossa Excelência foi eleita
com mais de 57 milhões de
votos, mas é presidente de
todos os brasileiros”. E completou: “Busque corrigir as
desigualdades sociais, que
tanto nos envergonham. Cuide especialmente dos menos
afortunados, seja sempre feliz na cadeira de mandatário
maior do país”.
Durante a cerimônia de
despedida de Dias Tofolli da
presidência do STF, na quarta-feira, Bolsonaro disse que
“cheguei aqui pelo voto e os
senhores chegaram por indicação do presidente. Peço
a Deus que, quando houver
a oportunidade, de indicar
alguém que possa cooperar
com essa Casa, com suas
responsabilidades. Porque
aqui, muitas vezes, e não só
no Executivo e no Legislativo, está em jogo a felicidade
de um povo e o destino de
uma nação”.
O procurador-geral da República, Augusto Aras, que
encaminhou o pedido para
depoimento por escrito de
Bolsonaro negado, enviou
ao STF, nesta sexta-feira,
um parecer contrário ao pedido de um advogado para

seja distribuída gratuitamente
a todos os países latino-americanos que a solicitem. Pelo
acordo, a OPAS compraria
dezenas de milhares de doses
da Soberana 01, que está sendo desenvolvida pelo Instituto
Finlay de Vacinas, e que tem
previsão de estar pronta no primeiro trimestre de 2021, informa o jornalista Victor Farinelli,
na Fórum.
A Opas irá garantir a distribuição através de mecanismos de cooperação regional, que pretendem priorizar
países como as Guianas e
outras nações caribenhas,
cujas maiores dificuldades
econômicas tornam mais difícil poder ter acesso a outras
vacinas que podem estar disponíveis antes disso.

Tropas federais
nas eleições
O presidente do Tribunal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA
DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO
DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá no dia 29 de
setembro de 2020, às 10:00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso será enviado
aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para cada debenturista devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A constituição, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, de (1) alienação fiduciária das
ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança
de Energia S.A. (“TAESA”) e (2) de cessão fiduciária de direitos creditórios
da Companhia, passando as Debêntures a serem da espécie com garantia
real e com garantia adicional fidejussória; (ii) O compartilhamento das garantias descritas no item acima com os debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia
(“2ª Emissão”); (iii) autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e
quaisquer atos necessários para praticar todas as providências necessárias
para o cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas,
inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares de
garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à realização
da Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa
de voto nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração
deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o
horário da AGD, e deverá ser acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados,
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br);
e, 3) no website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ser desbloqueado por Jair
Bolsonaro no Instagram. O
advogado foi excluído da
lista de seguidores depois
de criticar o presidente num
comentário e apresentou um
mandado de segurança para
ser readmitido. Aras disse que as manifestações do
presidente nas redes não são
atos oficiais e, por isso, não
haveria direito de acesso dos
cidadãos às postagens.
Inquérito
Na mesma decisão, Celso
também permitiu que a defesa do ex-ministro da Justiça
Sergio Moro possa acompanhar o interrogatório e fazer
perguntas ao presidente. Por
ser parte da apuração, Bolsonaro pode ficar em silêncio
durante o depoimento, se assim preferir. “Nesse contexto, determino seja assegurado ao coinvestigado Sérgio
Fernando Moro o direito de,
querendo, por meio de seus
advogados, estar presente ao ato de interrogatório
do Senhor Presidente da
República a ser realizado
pela Polícia Federal, garantindo-lhe, ainda, o direito de

Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso,
informou nesta sexta-feira que
recebeu três pedidos de envio
de tropas federais para garantir
a segurança do primeiro turno
das eleições municipais de novembro. Até o momento, foram
recebidos pedidos da Justiça
Eleitoral do Amazonas, Mato
Grosso do Sul e do Maranhão
para 106 municípios, ao todo.
Cabe ao presidente analisar
as requisições mas o TSE não
divulgou as justificativas para
atendimento dos pedidos.

Ex-deputada se
entrega à polícia
A ex-deputada Cristiane
Brasil se entregou à polícia
nesta sexta-feira. Segundo o
Ministério Público (MP), ela
se apresentou na Corregedoria-Geral da Polícia Civil.
Ela teve a prisão preventiva
decretada em operação de-

formular perguntas, caso as
entenda necessárias e pertinentes”, escreveu o ministro
na decisão.
O inquérito no qual Jair
Bolsonaro é investigado tem
como base de declaraçõesde
Sergio Moro, e foi aberto em
maio. Ao pedir demissão do
cargo, o ex-juiz da Lava Jato
afirmou que Bolsonaro insistiu, por diversas vezes, em
nomear um comandante para
a PF que fosse de confiança
dele, para que ele pudesse
ter acesso a inquéritos sigilosos. Moro também disse
que o presidente o informou
ter preocupação com investigações conduzidas pelo STF.
Bolsonaro nega publicamente as acusações. No
entanto, em reunião ministerial gravada no dia 22 de
abril, no Palácio do Planalto, o presidente afirma aos
presentes que vai interferir
em uma “questão estratégica” porque “não dá pra
trabalhar assim”. No dia 2
deste mês, a Polícia Federal
pediu ao STF mais 30 dias
para concluir as investigações. A prorrogação ainda
não foi apreciada pelo ministro Celso de Mello.

sencadeada no início, que
também levou à prisão o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro
Fernandes.
A ex-deputada, que é filha do presidente nacional
do PTB, Roberto Jefferson
(que já ofereceu a legenda
do partido para filiação de
Bolsonaro, atualmente sem
vínculo partidário).
Segundo o MP, as investigações que levaram à prisão
da ex-deputada constataram
fraudes em contratos para
diversos projetos sociais na
Fundação Leão XIII, entidade estadual voltada para
o atendimento a populações
de baixa renda e moradores
de rua do Rio de Janeiro, e
também nas secretarias municipais de Envelhecimento Saudável e Qualidade de
Vida e de Proteção à Pessoa
com Deficiência do Rio de
Janeiro, de 2013 a 2018.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM
SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 29 DE
SETEMBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá
no dia 29 de setembro de 2020, às 14:00 horas, de forma exclusivamente
remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso
será enviado aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso
disponibilizado individualmente para cada debenturista devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) O compartilhamento das
garantias a serem constituídas no âmbito da Emissão, quais sejam (1) alienação fiduciária a ser constituída sobre a totalidade das ações de emissão
da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança de Energia S.A.
(“TAESA”); e (2) cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia,
ambos descritos abaixo, com os debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia (“1ª Emissão”);
e (ii) A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer
atos necessários para praticar todas as providências necessárias para o
cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares de
garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto
nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou
abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá
ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário
da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados,
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Emissora e o Agente Fiduciário
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br);
e, 3) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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O Pantanal pede socorro
O Pantanal, um dos principais biomas do Brasil, verdadeiro santuário ecológico, rico em biodiversidade, retratado nos livros de geografia com seu solo verde intercalado por grande quantidade de águas, está em chamas.
Os mais de 10 mil focos de incêndio, em grande maioria
acidental, tomaram proporções gigantescas na vegetação
seca, devastando a fauna e flora, além de afetar os recursos hídricos e o solo. São mais de 2 milhões de hectares
de mata destruídos pelo fogo em Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul. A situação ainda não melhorou, a seca
deve continuar até final de setembro, o que torna o combate ao fogo ainda mais difícil.
Inobstante outros fatores de causa de incêndios, dentre
os principais, a ação humana e o clima seco, não se pode
negar que o aumento do desmatamento para o agronegócio e as mudanças climáticas se unem como um pavio
eficiente para determinar a catástrofe que vem ocorrendo.
A perda da fauna e flora do Pantanal dificilmente será
recomposta, e é incalculável o prejuízo à biodiversidade.
As chamas brotam do solo seco avançando rapidamente
pela vegetação e atingem os animais, o que resulta na carbonização de espécies como jacarés, onças, tatus, jaguatiricas e inúmeros ninhos de pássaros; estes, por serem em
tamanha quantidade, estão localizados dentre as folhas no
próprio solo.
Deve-se considerar que a poluição e o equilíbrio da natureza não possuem fronteiras, logo, o fogo que degrada o
Pantanal Mato-Grossense será sentido por todos em muitas outras regiões. As vidas humanas são afetadas diretamente ao redor da área atingida, tanto em relação à saúde
quanto ao aspecto econômico, mas esse fator se propaga
além das fronteiras desse importante bioma brasileiro,
atingindo a todos indistintamente.
No momento em que o Pantanal e também a Amazônia
padecem em um grande período de seca raramente vivenciado, é preciso refletir que não só as presentes gerações
são atingidas, mas principalmente as futuras gerações
cobrarão um mundo verde e sustentável, menos tóxico e
mais ameno.
A esfera preventiva, com campanhas massivas de educação e esclarecimento à população de como evitar os incêndios florestais, inclusive sobre os recursos destinados
e empregados pelos entes estatais na prevenção, é fundamental. Por outro lado, a atuação do Ibama não pode ficar
aquém das expectativas, empregando-se com eficiência
os recursos orçamentários previstos para conter o fogo
em ecossistemas, de preferência antes da estação seca nos
biomas. Ressalta-se a importância de programas estratégicos para conter o desmatamento, preparar os ecossistemas contra incêndios e investimentos em controle e fiscalização ambiental, com o monitoramento de áreas mais
secas e tendentes às queimadas.
A condução eficiente da política agrícola e biotecnológica pelos entes estatais também é importante para não
provocar impactos negativos na biodiversidade a exemplo do aumento de desmatamento para o agronegócio sem
o monitoramento das áreas de desertificação abandonadas após o esgotamento do solo para pasto ou outras atividades agropastoris.
A tendência, seja pelos erros estratégicos do desenvolvimento seja pelo aquecimento global, é que muitas
outras regiões se tornem áridas ou semiáridas ao redor
do mundo se medidas necessárias não forem adotadas e
fiscalizadas pela sociedade. Não apenas a legislação deve
ser levada em conta, como as Convenções sobre Desertificação, Biodiversidade e Mudanças Climáticas e a Lei
n. 12.187/2009 sobre a Política Nacional de Mudança do
Clima (PNMC). Medidas preventivas também precisam
ser adotadas, garantindo-se a manutenção da biodiversidade, o que significa em termos amplos a manutenção da
vida no planeta.
O que ocorre no Pantanal e na Amazônia deve impulsionar uma ação ainda mais efetiva do nosso país no sentido de minimizar as consequências desse trágico desastre
ambiental e evitar outros. Estimular a cooperação entre
os governos e o setor privado, empregar verbas suficientes para o combate e prevenção das queimadas naturais,
apoiar as populações locais com ações corretivas nas áreas e vidas atingidas, diminuir o desmatamento. Afinal é
hora de demonstrar que sabemos compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema
climático e da biodiversidade. As futuras gerações poderão cobrar ou agradecer essa atitude por parte de todos os
brasileiros, por isso não há tempo a perder. O Pantanal
pede socorro.

QUEIROZ GALVÃO NAVAL S.A.
CNPJ/MF nº 17.831.251/0001-10 - NIRE 333.003.0690-1
Ata da AGO realizada em 22/07/20. Data, Hora e Local: No dia 22/07/20, às
10h, na sede da Cia., localizada na Rua Santa Luzia, 651, 4º andar - parte,
Centro/RJ. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do
art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença da acionista única da
Cia., representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do
Dia: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Dfs.
e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/19.
Publicações do Relatório da Administração, Dfs. e Relatório da Auditoria:
DOERJ e Monitor Mercantil, ambos do dia 23/06/20. Deliberações: À unanimidade, os acionistas adotaram as seguintes resoluções: (a) Nos termos do
§ 4º do art. 133 da Lei 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo
previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo
art.; (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as
Dfs. relativas ao exercício social findo em 31/12/19, com o respectivo parecer
dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em
virtude do prejuízo apurado no exercício; (c) Aprovar a lavratura sumariada da
ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Cia., depois de
rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia e
lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Secretário:
Amilcar Bastos Falcão. Acionista: Queiroz Galvão S.A., por Amilcar Bastos Falcão e Bartolomeu Charles Lima Brederodes. BKR - Lopes, Machado Auditores,
por Mário Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins. Jucerja em 21/08/20
sob o nº 3920569. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário geral.

Internet prejudica e taxação
vai afastar mais leitores
A coordenadora da Pesquisa Retratos da Leitura no
Brasil, Zoara Failla, afirmou
que a internet e as redes sociais estão entre as causas
para a queda no percentual
de leitores no Brasil, sobretudo entre as camadas mais
ricas e com ensino superior.
“(Essas pessoas) estão usando o seu tempo livre, não
para a leitura de literatura,
para a leitura pelo prazer,
mas estão usando o tempo
livre nas redes sociais. A
gente nota que a principal
dificuldade apontada é tempo para leitura e o tempo que
sobra está sendo usado nas
redes sociais”, explica.
O estudo mostra que 82%
dos leitores gostariam de ter
lido mais. Quase a metade
(47%) diz que não o fez por
falta de tempo. Entre os não
leitores, 34% alegaram falta
de tempo e 28% disseram
que não leram porque não
gostam. Esse percentual é
5% entre os leitores.
A internet e o WhatsApp ganharam espaço entre
as atividades preferidas no
tempo livre entre todos os
entrevistados, leitores e não
leitores. Em 2015, ao todo,
47% disseram usar a internet
no tempo livre. Esse percentual aumentou para 66% em
2019. Já o uso do WhatsApp
passou de 43% para 62%.
A pesquisa mostra ainda
uma série de dificuldades de
leitura. Entre os entrevistados, 4% disseram não saber
ler, outros 19% disseram ler
muito devagar; 13%, não ter

concentração suficiente para
ler; e, 9% não compreender a
maior parte do que leem.
Há ainda entraves para
acesso aos livros. “O Brasil
está vivendo uma crise na
economia, vemos dificuldade para o acesso, para a compra (de livros). As pessoas
estão frequentando menos
bibliotecas”, diz Zoara.
Segundo a pesquisa, 5% dos
leitores e 1% dos não leitores
disseram não ter lido mais porque os livros são caros; e, 7%
dos leitores e 2% dos não leitores não leram porque não há
bibliotecas por perto.
Um dos fatores que influencia a leitura, de acordo
com o estudo, é o incentivo de
outras pessoas. Um a cada três
entrevistados, o equivalente a
34%, disse que alguém os estimulou a gostar de ler.
Os professores aparecem
em primeiro lugar, apontados
por 11%. Em segundo lugar
está a mãe ou responsável
do sexo feminino, apontado
por 8%, e, em seguida, está
o pai, responsável do sexo
masculino ou algum outro
parente apontado por 4%.
“É fundamental investir
na formação desse mediador. O professor, mediador
de leitura, o bibliotecário
que também assuma de alguma forma esse papel. A
gente viu a importância desse mediador quando é assumido por uma família, mas
que é uma família de classe
alta, de nível superior. E as
crianças que vêm de famílias
mais vulneráveis? Eu acho

que a escola tem que suprir
esse papel”, avalia Zoara.
Taxação
Segundo análise de outra pesquisa, a de Produção
e Vendas do Setor Editorial
Brasileiro, nos últimos 14
anos, a indústria do livro
encolheu 20% e o valor faturado pelo mercado em 2019
chegou a R$ 1,75 bilhão.
Quantia irrelevante para um
país do tamanho do Brasil.
Setor sofrerá baque: a reforma tributária que pode
tornar os livros mais caros
ainda. A nova Contribuição
Social sobre Operações de
Bens e Serviços (CBS) vai
substituir as contribuições
para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)
e para os programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep). Essa
mudança acaba com a isenção e taxa o livro em 12%.
Hoje, o mercado de livro é

protegido pela Constituição
de pagar impostos (art. 150).
A lei 10.865, de 2004, também garantiu ao livro a isenção de Cofins e PIS/Pasep.
O senador Jean Paul Prates (PT/RN) é autor de um
projeto de lei que estabelece medidas para ajudar as
micro, pequenas e médias
empresas do setor editorial
durante o período de calamidade pública decorrente
do coronavírus. O projeto
(PL 2.148/2020) acrescenta
dispositivo na Política Nacional do Livro no Brasil
(Lei 10.753, de 2003) para
que instituições financeiras
e agências de fomento públicas abram linhas de crédito para empresas do setor
editorial e livreiro. A oferta
seria de refinanciamento de
empréstimos existentes com
instituições públicas ou privadas; e flexibilização dos
requisitos de análise de crédito e período de carência
equivalente ao da duração do
estado de calamidade.

40% dos alunos da Faetec sem acesso ao material pedagógico digital
Após seis meses de suspensão das aulas presenciais, 40% dos alunos da
Fundação de Apoio à Escola
Técnica (Faetec) ainda não
têm acesso ao material pedagógico online. O dado é de
um levantamento da própria
instituição, divulgado durante audiência pública virtual
realizada pelas comissões
de Educação e de Ciência
e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj).
A direção da instituição de
ensino deixou claro que não
há perspectiva de retorno às
aulas presenciais, inicialmente previstas para outubro. “De abril a julho, 60%
dos alunos tiveram acesso à
plataforma Cecierj, responsável pela disponibilização
do material pedagógico para
os ensinos fundamental, profissional técnico e superior.
Semanalmente são disponibilizados materiais pedagógicos e quem não tem acesso
à plataforma digital recebe
tudo impresso”, afirmou a
professora vice-presidente
Educacional da Faetec, Leila
Antunes.
Dirigentes de unidades,
lideranças sindicais e representantes dos estudantes
relataram que a falta de infraestrutura tem prejudicado
tanto ensino remoto quanto
o planejamento de um eventual retorno ao presencial. A
diretora da Escola Técnica
Estadual República (ETER),
em Quintino Bocaiúva, na
Zona Norte do Rio, Cláudia

Marques, contou a dificuldade dos alunos para acessar o
material disponível na plataforma da Cecierj. “Mais de
40 alunos já nos solicitaram
material impresso, porém
nossa máquina fotocopiadora está quebrada”, lamentou.
Cláudia ressaltou a falta
de pessoal terceirizado para
os serviços de manutenção,
problema também relatado
na audiência por outros diretores de unidades.”Há salas
cujas janelas não abrem e
há carência de pessoal para
manutenção do prédio. Muitas das vezes, só pude contar
com aquele terceirizado que
não tinha salário. Três estão
trabalhando voluntariamente. Isso é impagável”, disse
Cláudia.
A diretora da Faeterj/Petrópolis, Lucimar Cunha,
afirmou que não vê possibilidade de um retorno seguro
às aulas presenciais: “Não
tenho terceirizados e a equipe de serviços gerais não tem
condições de manter uma higiene segura na unidade. Há
alunos de outros municípios
que usam transporte público.
Vamos esperar com vacina e
a gente retorna com segurança”, disse.
Integrantes dos grêmios
estudantis relataram irregularidade na distribuição de
cestas básicas e cobraram
acesso ao vale-transporte.
Alguns alunos disseram não
ter como buscar material impresso por falta de dinheiro
para a passagem. “Não temos nenhuma estrutura para

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARQUE ATLÂNTICO SUL
CÓDIGO: 674
Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA – AGO
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Síndico,
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária:
Data: 21 de Setembro de 2020. Horário: Primeira convocação: 20:00 h e
segunda e última convocação: 20:30 h. Local: No Prédio - Salão do Centro
Esportivo. 1) Prestação de Contas relativas ao período de dezembro/2018
a julho/2020; 2) Eleição de Síndico e Subsíndico para o período de
novembro/2020 a março/2022; 3) Previsão Orçamentária relativa ao
exercício 2020 / 2021; 4) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer
representar por procuradores, devidamente credenciados por procurações,
que atendam a todas as formalidades legais. Recomendação de protocolos
para a Assembleia de forma presencial ou híbrida: Disponibilização de
álcool em gel no ambiente da assembleia aos moradores, antes e após a
realização da assembleia ao ambiente deverá ser limpo, se possível usar
termômetro de temperatura corporal, arrumação das cadeiras deverá ter
o distanciamento social regulamentar, todos os condôminos com máscara.
Atenciosamente,
Leandro Rocha
Assessor de Condomínio

estudar.Eu faço enfermagem, então não aprendi nada
esse ano. Não consigo ter
acesso aos materiais. Como
pensar em Enem. Além disso, ninguém pensa na nossa
saúde mental. Não há como
retomar o ano letivo esse
ano”, disse Sarah Cristina,
aluna de enfermagem do Escola Técnica Estadual (ETE)
República.
O vice-presidente Educacional da Faetec, Maicon
Lisboa, afirmou que ainda
não há previsão de retorno
às aulas presenciais. “Haverá uma reunião na próxima
semana para definir o protocolo de retomada mas isso
só deve ocorrer após todas
as condições satisfatórias.
Tem que haver manutenção
de aparelhos de ar-condicionado, desinfecção das salas
de aula, entre outras ações”,
destacou.
Lisboa também ressaltou
que a fundação não recebeu do Governo do Estado
o repasse de recursos pre-

visto para custear o vale-transporte dos alunos. O
dirigente informou que o
pagamento de bolsas foi regularizado em julho. E disse que o seguro de estágio
será restabelecido. Já sobre
contratos de alimentação
escolar e vale-transporte,
ele explicou que estão sendo concluídos.
As comissões envolvidas
no reunião pediram que a
Faetec envie, o mais rápido possível, um relatório
contendo um detalhamento
sobre os fornecimentos de
materiais pedagógicos impressos e digitais. O objetivo
é analisar medidas que o Poder Legislativo possa tomar
para assegurar a melhoria do
acesso à educação, além do
pagamento de bolsas, regularização de cestas básicas e
outros problemas apontados.
Também se comprometeram
a cobrar do governo o repasse da verba destinada ao
vale-tranporte aprovada para
o orçamento da fundação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA RUA MÉXICO –
TÁXI MÉXICO, devidamente inscrita no CNPJ 09.581.899/0001-58
com Sede na Rua Álvaro Alvim, 37, Sala 1220, Centro – Rio de Janeiro –
RJ, CEP: 20.031-010, representada neste ato por seu Diretor Presidente,
conforme dispõe o Estatuto Social, vem convocar seus 42 associados no
gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 03/10/20 na Rua Teixeira Junior, 415, São
Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, sendo que às 09:00h horas em 1a convocação com a presença mínima de 2/3 dos Associados, em 2a convocação às
10:00 horas com mínimo de 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do ano de 2019. 2) Eleição
da Diretoria Administrativa (art. 40 do ES) – Presidente, Vice-Presidente,
Tesoureiro, Secretário - mandato de 2 anos – 04/10/2020 a 03/10/2022 3)
Eleição do Conselho Fiscal (art. 38 do ES) – 3 membros Efetivos e 3 Suplentes – mandato de 1 ano – 04/10/2020 a 03/10/2021 4) Eleição do Conselho
de Ética e Disciplina – (art. 45 do ES) - 3 membros Efetivos e 3 Suplentes –
mandato de 1 ano – 04/10/2020 a 03/10/2021
Rio de janeiro, 10 de Setembro de 2020.
SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO
Diretor Presidente
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BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES S.A.
Balanço Patrimonial em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
ATIVO
Nota 2019 2018 2019 2018
42
30 73.548 71.312
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
13
7.083 2.208
Contas a receber
4
736
373
Imóvel a comercializar
5
- 65.474 68.474
Impostos a recuperar
13
13
17
18
Despesas antecipadas
6
222
222
Outras contas a receber
16
17
16
17
75.124 68.262 2.422 1.299
Não circulante
Aplicações financeiras
33
Contas a receber
4
- 1.235
Despesas antecipadas
6
- 1.043 1.043
Depósitos judiciais
79
Investimento
7 75.124 68.262
144
144
Intangível
7
Total ativo
75.166 68.292 75.970 72.611
PASSIVO
Circulante
16
17 2.502 2.158
Fornecedores
2
307
180
Empréstimos e financiamentos
8
519
472
Obrigações sociais e fiscais
16
15
381
211
Dividendos a pagar
733
733
Contas a pagar
9
562
562
Não circulante
59.180 55.445 57.498 58.184
Empréstimos e financiamentos
8 29.849 30.698 31.405 32.773
Debêntures
10 25.423 24.747 25.423 24.747
Mútuo
18 3.908
561
Tributos correntes
48
42
Depósito caução
622
622
Patrimônio líquido
11 15.970 12.269 15.970 12.269
Capital social
18.000 18.000 18.000 18.000
Prejuízos acumulados
(2.030) (5.731) (2.030) (5.731)
Total passivo e patrimônio liquido
75.166 68.292 75.970 72.611
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., constituída em
23/11/15, atualmente sob a forma de S.A. de capital fechado, tem por objeto
social aluguel, compra e/ou venda de imóveis próprios, gestão de ativos intangíveis não-financeiros e participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. A Cia. tem sede social na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, RJ.
Em 10/05/18, a Barra da Tijuca passou a deter 100% da participação na empresa Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. (“Investida”), cujo o
acionista controlador era Tellus Real Estate Fip Multiestratégia e os acionistas
minoritários eram a Victoria Patrimonial Ltda., Singular Partners Empreendimentos e Participações Ltda. e Rassum- Empreendimentos e Participações
Ltda., onde as partes vendedores citadas anteriormente perfizeram a totalidade de vendas das ações da Abiu. 2. Apresentação das DFs e principais
práticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidade (com relação às
normas do CPC): As DFs foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo CPC. A
emissão destas DFs foi autorizada pela Diretoria em 29/05/20. 2.2. Moeda
funcional: As DFs são apresentadas em MR$, que é a moeda funcional da
Cia. A Cia. não possui transações em moeda estrangeira. 2.3. Apuração do
resultado: As receitas de aluguéis são reconhecidas de forma linear com
base no prazo dos contratos, levando em consideração o reajuste contratual,
e a receita de serviços é reconhecida quando da efetiva prestação dos serviços. As receitas, da Cia. derivam principalmente do aluguel referente à locação do empreendimento. Os custos e as despesas são apresentados de acordo com o objeto social específico da Cia., seguindo o regime de competência.
2.4. Base para consolidação: As DFs consolidadas incluem as DFs da Empresa e de sua controlada Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. O
controle é obtido quando a Empresa tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais da outra entidade, para auferir benefícios de suas
atividades. No exercício de 2018 a Cia. optou por apresentar a operação de
aquisição do controle da Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.,
aplicando o CPC 15 – Combinações de Negócios. Nessa operação a Cia. adquiriu 100% das ações daquela Cia. por R$ 70.000 e mensurou ágio no montante de R$ 144, referente a rentabilidade futura, todos mensurados na data
de aquisição. i. Investimentos em entidades contabilizadas pelo método
de equivalência patrimonial: Os investimentos da Cia. em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em coligadas (quando aplicável) e controladas (na demonstração da
controladora). s coligadas são aquelas nas quais a Cia., direta ou indiretamente, tem influência significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as
políticas financeiras e operacionais. Uma entidade controlada em conjunto,
consiste em um acordo contratual através do qual a Cia. possui controle compartilhado, em que a Cia. tem direito aos ativos líquidos do acordo contratual e
não direito aos ativos e aos passivos específicos resultantes do acordo. Tais
investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com as transações. Após o reconhecimento inicial, as DFs consolidadas
incluem a participação da Cia. no lucro ou no prejuízo do exercício e outros
resultados abrangentes da investida até a data em que a influência significativa ou o controle conjunto deixa de existir. ii. Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas
não realizadas derivadas de transações intergrupo, são eliminados. Ganhos
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Cia. na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma
maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na
extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. Esta entidade controladora consolidou suas DFs com a de sua controlada,
linha a linha, ou seja, somando os saldos de itens de mesma natureza: ativos,
passivos, receitas e despesas. Sendo assim, estas DFs consolidadas apresentam informações sobre o grupo econômico como uma única entidade econômica. 2.5. Caixa equivalente de caixa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Para que uma aplicação financeira de
curto prazo seja qualificada como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisição.
Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor
justo por meio de resultado”. 2.6. Ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação/mensuração para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR).
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até
o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A Cia. classifica seus ativos financeiros sob a categoria de custo amortizado. Os ativos
financeiros são registrados no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de
vencimento superior a 12 meses após a data do balanço. Passivos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 contém duas principais categorias de classificação/
mensuração para passivos financeiros: mensurados ao custo amortizado e ao
valor justo por meio do resultado. A Cia. classifica seus passivos financeiros
sob a categoria custo amortizado. Os passivos financeiros são apresentados
como passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a
12 meses após a data do balanço. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Desreconhecimento (baixa) de instrumentos financeiros: Um ativo financeiro
(ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo
de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber
fluxos de caixa do ativo expiraram, e/ou, quando transferir os seus direitos ou
riscos de receber os fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de
pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos. Um passivo financeiro é
baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com
termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente
forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo
a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros
– ativos mensurados ao custo amortizado: A Cia. avalia no final de cada
período de relatório se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou
grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pela Cia.
para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma
quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros
ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em
virtude de problemas financeiros. 2.7. Contas a receber de clientes: Registradas primeiramente pelos valores faturados, com base nos contratos de aluguel e de serviços prestados, ajustadas pelos efeitos decorrentes do reconhecimento da receita de aluguéis de forma linear, apurada de acordo com o
prazo previsto nos contratos, incluindo, quando aplicável, rendimentos e variações monetárias auferidos. A provisão para perdas esperadas é constituída
em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, considerando o seguinte critério: análise individual dos devedores, independentemente do período de
vencimento. As despesas com a constituição da provisão para perdas esperadas são registradas na rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do resultado, quando aplicável. 2.8. Imóveis a comercializar: Compostos
pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos imóveis
a comercializar é composto do valor pago pelo terreno adquirido para incorporação imobiliária, acrescido dos impostos e taxas, taxa de administração e
gastos para a construção do imóvel. O imóvel a comercializar está apresentado no ativo circulante, pois a Administração envidando todos os esforços para
realizar sua alienação. 2.9. Redução ao valor recuperável: Os valores contábeis do imóvel a comercializar são revistos a cada data de apresentação das
DFs para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra
tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. Uma perda por
redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil exceda o
valor recuperável estimado, sendo a perda de valor reconhecida no resultado.
2.10. Fornecedores: As contas a pagar de fornecedores são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.11. Empréstimos e financiamentos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. 2.12. Tributos – IR, contribuição social, PIS e COFINS: Conforme facultado pela legislação tributária, a Cia. optou pelo regime de tributação
com base no lucro presumido, cuja base de apuração do IR e da contribuição
social é calculada à razão de 32% sobre as receitas brutas provenientes da
prestação de serviços e 100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre
as quais se aplica a alíquota regular de 15%, acrescida do adicional de 10%,

CNPJ nº 23.723.918/0001-64
Demonstração do Resultado do exercício em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018
Receita operacional, líquida
12
- 12.894 1.550
Custo do imóvel
- (3.012)
Lucro bruto
- 9.883 1.550
Receitas (despesas) operacionais
6.755 (3.443) (2.171) (4.701)
Despesas administrativas
13 (100) (1.102) (892) (1.906)
Despesas tributárias
14
(7) (605) (456) (1.523)
Outras despesas (receitas) operacionais
15
2 (823) (1.272)
Resultado de equivalência patrimonial
7 6.862 (1.738)
Lucro (Prej.) operacional antes do
resultado financeiro
6.755 (3.443) 7.711 (3.151)
Resultado financeiro, líquido
16 (3.054) (2.288) (3.137) (2.343)
Receitas financeiras
68
171
114
Despesas financeiras
(3.054) (2.356) (3.308) (2.457)
Prejuízo operacional antes do IR e da CS
3.701 (5.731) 4.574 (5.494)
IR e contribuição social
- (873) (237)
Lucro (Prejuízo) do exercício
3.701 (5.731) 3.701 (5.731)
Quantidade por ações
100
100
100
100
Prejuízo líquido por ações
37
(57)
37
(57)
Demonstração dos Resultados Abrangentes em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Lucro (Prejuízo) do exercício
3.701 (5.731) 3.701 (5.731)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
3.701 (5.731) 3.701 (5.731)
Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controlador
Participação
Capital
Prejuízos
de não
Social acumulados Total controladores Total
Saldos em 31/12/17
Aumento de capital 18.000
- 18.000
- 18.000
Prejuízo do exercício
(5.731) (5.731)
- (5.731)
Saldos em 31/12/18 18.000
(5.731) 12.269
- 12.269
Lucro do exercício
3.701 3.701
- 3.701
Saldos em 31/12/19 18.000
(2.030) 15.970
- 15.970
para o IR e de 9% para a contribuição social; por esse motivo, a Cia. contabiliza apenas o IR e a contribuição social correntes com recolhimento diferido
sobre as diferenças temporárias provenientes das receitas, incluindo a respectiva parcela de PIS e COFINS. Quanto ao PIS e COFINS, a base de cálculo é
o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos,
despesas e encargos. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS
e da COFINS são, respectivamente, de 0,65% e de 3%. 2.13. Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos e calculáveis, incluindo, se aplicável, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes. A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados
é calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais
aos dias decorridos no mês da contratação das operações são apropriados
dentro do próprio mês, pro rata dia. A administração da Cia. não identificou a
necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos
e passivos conforme previsto no CPC 12. 2.14. Provisões: São reconhecidas
quando: a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança.
2.15. Patrimônio líquido: Ações ordinárias: São classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e
opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Resultado por ação: É calculado por meio
do resultado do período atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Cia. e a média ponderada das ações ordinárias. 2.16. Demonstrações dos fluxos de caixa: Foram elaboradas pelo método indireto partindo
das informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no
CPC 3 - Demonstração dos fluxos de caixa. 2.17. Normas e interpretações
novas e revisadas já /emitidas e adotadas: a) Em vigor para períodos incorridos após 1º/01/19: • IFRS 16 Leases: Esta nova norma substitui IAS 17
Leases, IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, SIC15 Operating Leases – Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização para os arrendadores permanecem substancialmente os mesmos em
comparação às normas atualmente vigentes. Entretanto, há alterações significativas para os arrendatários na medida em que o IFRS 16 determina um
modelo único apenas para os arrendatários ao eliminar a distinção entre arrendamento financeiro e operacional de forma a resultar em um balanço patrimonial refletindo um “direito de uso” dos ativos e um correspondente passivo financeiro. Assim, para muitas Cias. o efeito de registrar todas as operações de
leasing no balanço patrimonial poderá ser muito significativo. Conforme avaliação da Administração, a adoção da nova não gerou ajustes ou impactos nas
DFs da Cia. • IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o
Lucro: A interpretação trata da contabilização dos tributos sobre a renda
quando os tratamentos fiscais envolvem incerteza que afeta a aplicação da
IAS 12, e não se aplica a impostos ou exações alheias ao âmbito da IAS 12,
nem inclui, de forma específica, as exigências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tratamento aplicável aos tributos. Conforme avaliação
da Administração, a adoção da nova não gerou ajustes ou impactos nas DFs
da Cia. b) Novas normas, alterações e interpretações que ainda não estão
em vigor: A Cia. pretende adotar as respectivas normas e interpretações, se
aplicável, quando entrarem em vigor: • Alterações nas referências à estrutura
conceitual nas normas IFRS; • Definição de um negócio (alterações ao CPC
15/IFRS 3); • Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC
23/IAS 8); IFRS 17 Contratos de Seguros. 3. Caixa e equivalentes de caixa:
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras
de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Banco conta movimento
98
Aplicações de liquidez imediata
13
- 7.083 2.210
13
- 7.083 2.208
4. Contas a receber
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Contas a receber
- 1.971
373
- 1.971
373
Circulante
736
373
Não circulante
- 1.235
O valor de locação para todos os contratos de aluguel será reajustado a cada
12 meses de acordo com a variação do IGPM, publicado pela Fundação Getúlio
Vargas (IGP-M/FGV) e somente com índices positivos. Os contratos de aluguel
firmados entre a Abiu e seus inquilinos não se enquadram como não cancelável.
5. Imóvel a comercializar
Tipo de projeto
Comercial
Localidade
SP
Data de início do projeto
Junho de 2008
Percentual do projeto que já foi constituído
100%
Data de conclusão do projeto
Março de 2013
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Custo de construção
- 62.477 65.477
Imóveis em terceiros
- 2.997 2.997
- 65.474 68.474
O valor do imóvel a comercializar é avaliado anualmente para fins de redução
ao valor recuperável (“impairment”). A Administração possui a intenção, bem
como vem executando ações contínuas para alienação do imóvel, sendo que
as operações de locações de unidades têm o objetivo de potencializar gradativamente o valor de mercado do imóvel.
6. Despesas antecipadas:
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
Benfeitorias
- 1.265 1.265
Total
- 1.265 1.265
Circulante
222
222
Não circulante
- 1.043 1.043
O valor corresponde aos gastos com comissão incorridos durante a negociação da locação dos imóveis Parque Ana Costa.
7. Investimento
Controladora consolidado
2019
2018
2019
2018
Investimento
74.980 68.118
Ágio
144
144
144
144
75.124 68.262
144
144
Segue abaixo as informações financeiras sobre da investida Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A.
Informação sobre a investida
Total
PatriResul% de
do Total do mônio tado do Particiativo passivo líquido exercício pação
Abiu SPE Empreendimentos
79.692
4.712 74.980
6.832 100%
A seguir, a movimentação do investimento no período de 10/05/18 à 31/12/19:
Descrição
Aquisição de investimento
69.856
Equivalência patrimonial - 2018
(1.738)
Saldos em 31/12/18
68.118
6.862
Equivalência patrimonial de 2019
74.980
Ágio: O investimento na Abiu SPE Empreendimentos e Participações S.A. foi
adquirida em 10/05/18, pelo montante de R$ 70.000, gerando um ágio de R$ 144
conforme laudo de alocação do preço de compra efetuado por empresa especializada. No consolidado o ágio apurado é demonstrado na rubrica de intangível.
Controladora
Consolidado
8. Empréstimos e financiamentos:
2019
2018
2019
2018
Bradesco S.A - Capital de Giro
29.849 30.698 31.923 33.245
29.849 30.698 31.923 33.245
Circulante
519
472
Não circulante
29.849 30.698 31.404 32.773
Em 10/05/18, foi emitida a Cédula de crédito bancário de número
237/3380/0705, no montante de R$ 30.697 mil, para Cia., com vencimento em
10/05/27. A Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia é oriunda
dos contratos de aluguéis das lajes dos empreendimentos, de propriedade
de Abiu SPE empreendimentos Participações S.A. Total de parcelas: 108;
Carência: 24 meses de carência com pagamento de Juros; Taxa de juros:
0,1586% a.m e 1,9199% a.a. 9. Contas a pagar: O saldo de contas a pagar
da Cia. refere-se a sua controlada que está basicamente representado pelo
reembolso das obras de adequação, benfeitorias do imóvel conforme contrato
firmado com a locatária e referente as taxas de financiamento e de administração da Cia. que totaliza R$ 562 (R$ 562 em 2018). 10. Debêntures: Em
AGE realizada em 20/04/18, foi aprovada a primeira emissão de debêntures
conversíveis em ações, da espécie Quirografária, em série única, para a distribuição privada da Barra da Tijuca Participações S.A., com as seguintes características: a) Valor total da emissão: R$ 24.300.000,00; b) Quantidade de
debêntures e séries: 24.300 Debêntures em série única; c) Data da emissão:
20/04/18; d) Prazos e vencimentos: O vencimento ocorrerá em 22/04/24, exceto se de outra forma acordado pelas Partes; e) Atualização moratória: As
debentures estarão sujeitas a atualização monetária de qualquer espécie; f)
Encargos moratórios: O valor de mora estará, a partir da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, sujeito a (i) multa convencional, irredutível
e não-compensatória de 2% sobre o montante devido e (ii) juros de mora

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Controladora Consolidado
Fluxo das atividades operacionais
2019
2018 2019
2018
Lucro (Prejuízo) do exercício
3.701 (5.731) 3.701 ( 5.731)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) das atividades operacionais
Amortização de Benfeitorias
387
Amortização da Taxa de Administração
564
IR e CSLL diferido
4 (193)
Pis e Cofins diferido
2
(68)
Rendimento das aplicações financeiras
12
13
(83)
Despesas de juros
3.046 2.166 3.078
967
Resultado de equivalência
(6.862) 1.738
Outros
- 1.332
Lucro (Prejuízo) do exercício ajustado
(103) (1.827) 6.799 (2.825)
Aumento líquido/ (redução) nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
-(1.598) (373)
Impostos a recuperar
(13)
(18)
Despesas antecipadas
- (1.216)
Outras contas a receber
1
(17)
(1)
(17)
Depósitos judiciais
79
(79)
Fornecedores
(2)
2
131
180
Obrigações sociais e fiscais
1
15
168
211
Outras contas a pagar
562
Depósitos caução
622
Caixa líquido aplicado (consumido) pelas
atividades operacionais
(103) (1.840) 5.578 (2.953)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras
Aquisição de imóveis
- 3.000 (68.474)
Aquisição de investimentos
- (70.000)
- (144)
Caixa líquido aplicado (consumido) pelas
atividades de investimento
- (70.000) 3.001 (68.618)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Mútuo com partes relacionadas
3.347
561
Captação de empréstimos e financiamento
- 28.979
- 31.479
Cessão de debêntures
- 24.300
- 24.300
Pagamento de empréstimos e financiamentos (3.231)
-(3.703)
Aumento de capital
- 18.000
- 18.000
Caixa líquido (consumido) aplicado pelas
atividades de financiamento
116 71.840(3.704) 73.779
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa
13
- 4.875 2.208
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício - 2.208
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 13
- 7.083 2.208
Aumento líquido de caixa e equivalentes
de caixa
13
- 4.875 2.208
de 1% ao mês, calculado sobre uma base pro-rata). Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
24.300 24.300 24.300 24.300
1.122
447 1.122
447
25.422 24.747 25.422 24.747
Circulante
Não circulante
25.422 24.747 25.422 24.747
11. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital da Barra da Tijuca
Participações S.A. que atualmente é de R$ 100,00, mediante a emissão
de 18.000.000 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passou a ser R$18.000.100,00, totalmente subscrito e integralizado.
Quantidade
Ações
Valor do
Acionistas
por ação quantidade por % capital social
Olympus Real Estate II - FIP
18.000
100%
18.000
18.000
100%
18.000
b) Reserva legal: É constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido
do exercício, que não excederá a 20% do capital social. A Reserva legal tem
por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar o prejuízo e aumentar o capital. 12. Receita operacional,
líquida: A receita está composta da seguinte forma:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Receitas de locações
- 6511 2.070
Receita de venda de imóveis
- 6811
Impostos
- (428)
(76)
Amortizações de benfeitorias
- (444)
- 12.894 1.550
13. Despesas gerais e administrativa: A composição das despesas gerais e
administrativa é conforme segue:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
Serviços de terceiros
(39) (670) (819) (736)
Manutenção e reparos
(6)
(1)
Propaganda anúncios e publicações
(2)
(46)
Legais e judiciais
(61) (431)
(63) (449)
Comissão
- (314)
Outras despesas administrativas
(1)
(2) (360)
(100) (1.102) (892) (1.906)
14. Despesas tributárias: A composição das despesas tributárias é conforme segue:
Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018
IPTU
- (423) (299)
Outras despesas
(7) (605)
(33) (1.224)
(7) (605) (456) (1.523)
15. Outras receitas (despesas) operacionais: As despesas operacionais
referem-se as despesas de condomínio dos imóveis não alugados e estão
Controladora Consolidado
compostas da seguinte forma:
2019 2018 2019 2018
Condomínios
- (832) (1.262)
(2)
9
(10)
Outros
(2) (823) (1.272)
Controladora Consolidado
16. Resultado financeiro, líquido:
Receitas financeiras
2019 2018 2019 2018
Receita de aplicação financeira
68
171
114
68
171
114
Despesas financeiras
Juros pago ou incorridos
(3.046) (2.032) (3.273) (2.130)
Tarifa bancária
(1)
(3)
(2)
(6)
Outras despesas financeiras
(7)
(33)
Comissão financeira
- (321)
- (321)
(3.054) (2.356) (3.308) (2.457)
(3.054) (2.288) (3.137) (2.343)
17. Instrumentos financeiros: A Cia. avaliou seus ativos e passivos financeiros
em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis
e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação
dos dados de mercado, quanto à seleção de métodos de avaliação requerem
considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor de
realização mais adequado. Os instrumentos são administrados por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de
riscos. A Cia. não efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos
ou quaisquer outros ativos de riscos.
Classificação de acordo com o CPC 48
Ativos:
Caixa e Bancos
Custo amortizado
Aplicações Financeiras
Custo amortizado
Contas a receber
Custo amortizado
Imóveis a comercializar
Custo amortizado
Impostos a recuperar
Custo amortizado
Outras contas a receber
Custo amortizado
Passivos:
Fornecedores
Custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos
Custo amortizado
Debêntures
Custo amortizado
18. Gerenciamento de risco financeiro: A Cia. está exposta a riscos
inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de risco
de mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: 18.1. Risco
de taxas de juros: É o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de
mercado. A exposição da Cia. ao risco de mudanças nas taxas de juros de
mercado refere-se, principalmente, às obrigações de LP da Cia. sujeitas a
taxas de juros variáveis. 18.2. Risco de crédito: É o risco de a contraparte
de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que
levaria ao prejuízo financeiro. A Cia. está exposta ao risco de crédito em suas
atividades operacionais (principalmente com relação a contas a receber).
O risco de crédito da Cia. é minimizado em função da pulverização de sua
carteira de clientes. 18.3. Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa
é realizada de forma individualizada para cada empresa e agregada pelo
departamento financeiro da Cia., que monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão
leva em consideração os planos de financiamento da dívida das empresas
e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial.
19. Partes relacionadas: Em 31/12/19, a Cia. possui saldo com parte
relacionada referente ao empréstimo para a Controladora Barra da Tijuca
Participações S.A. no montante de R$3.908 (R$561 em 2018). 20. Provisão
para contingências: Atualmente a Cia. não é parte integrante em nenhum
processo judicial com probabilidade de perda provável e possíveis, não
registrando, portanto, provisão para demandas judiciais em 2019. 21. Eventos
subsequentes: Em atendimento ao CPC 24 - Eventos Subsequentes, a
Administração da Cia. informa que ainda não foi possível identificar alterações
significativas nas operações, que possam estar relacionadas a um reflexo
da pandemia do Coronavírus. Desta forma, neste momento não é possível
estimar quais os riscos e incertezas aos quais a Cia. estará exposta no
curto prazo, devido aos impactos ainda imensuráveis em seus negócios, e
ainda, para seus clientes e fornecedores. Contudo, a Cia. não descarta que
os impactos na economia e mercado em geral decorrentes da pandemia do
Coronavírus podem afetar adversamente suas operações.
Contador - Marcelo Pfaender de Lima - CRC - RJ - 087435/O-0
Relatório do Auditor Independente sobre as DFs Individuais e Consolidadas: Aos Administradores e acionistas da Cia. - RJ. Opinião sobre as DFs
individuais e consolidadas: Examinamos as DFs individuais e consolidadas
da Cia., identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as DFs individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada da Cia. em 31/12/19, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as DFs individuais e consolidadas: Nossa auditoria foi conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs sobre as
DFs individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e
sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo

Debêntures
Juros

6
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com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
DFs como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas DFs e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Debêntures: Conforme mencionado em Nota 10, a Cia. celebrou Instrumento Particular
de Escritura com Emissão de Debêntures simples, não conversíveis em Ações,
sendo, que as transações, saldos e condições contratuais significativas, estão
divulgadas em Nota . Esse assunto foi considerado como um dos principais
assuntos de auditoria devido a representatividade do saldo, nas DFs da Cia.
Resposta da auditoria sobre o assunto: Nossos procedimentos de auditoria
para confirmar o adequado registro e controle das debêntures incluíram, dentre
outros: (i) avaliação das políticas de transação e sua aplicação das principais
transações incorridas durante o exercício; (ii) realização de exame da documentação suporte para as transações materiais, incluindo a inspeção de contratos e cálculos preparados pela Administração e; (iii) realização do procedimento de envio de cartas de confirmação com as contrapartes das operações
sobre os saldos e contratos vigentes para o exercício findo em 31/12/19. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre as transações com debêntures, que está consistente com a avaliação da Administração,
consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento e mensuração das
transações registrados pela Cia. para suportar os julgamentos, estimativas e
informações incluídas no contexto das DFs. Responsabilidades da Administração e da governança pelas DFs individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs individuais e consolidadas, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs,
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas opera-

CNPJ nº 23.723.918/0001-64
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e sua controlada são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
DFs. Responsabilidade do auditor independente pela auditoria das DFs
individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável
de que as DFs individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Cia. e sua controlada; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e sua controlada.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em

nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs individuais e consolidas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e sua controlada a não mais se manterem em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as DFs individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
DFs individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
DFs individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira,
constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. RJ, 29/05/20. BDO RCS Auditores Independentes - CRC 2 SP
013846/F, Fernando Pereira da Silva Marques - Contador - CRC 1 RJ
092490/O-3.
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CNPJ/MF nº 28.453.105/0001-15
Balanços patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo e patrimônio líquido
Nota
2019
2018
Circulante
21.173
1 Circulante
2
Caixa e equivalentes de caixa
4
597
1 Fornecedores
Estoque
5
20.576
- Tributos e contribuições sociais
2
Total do ativo
21.173
1 Não circulante
11.103
Debêntures
6
11.103
Demonstrações das mutações do
Patrimônio líquido
7
10.069
1
patrimônio líquido em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Capital
social
10.901
1
Capital social
Prejuízos
(832)
Subscrito Integralizado acumulados
Total Prejuízos acumulados
21.173
1
Saldo em 31/12/17
1
1 Total do passivo e do patrimônio líquido
Prejuízo do exercício
- Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Saldos em 31/12/18
1
1
2019
2018
Aumento de capital social
25.000
(25.000)
(832)
Integralização de capital
10.900
- 10.900 Prejuízo do exercício
(832)
(832) Outros resultados abrangentes
Prejuízo do exercício
(832)
Saldos em 31/12/19
25.000
(14.099)
(832) 10.069 Total do resultado abrangente do exercício
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. foi constituída em 4. Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
18/08/17, tendo por objeto social, a) aquisição para fins comerciais de imó- Caixa
1
1
veis, ativos ou direitos, b) venda e locação de projetos imobiliários (edifícios), Aplicações financeiras
596
residências, terrenos e qualquer outro tipo de imóvel; c) administração, direta
597
1
ou indireta, e desenvolvimento de projetos imobiliários; d) participação em As aplicações financeiras apresentam liquidez imediata e risco baixo de perquaisquer outras sociedades, que tenham como objeto social as atividades da. 5. Estoques: Em 09/04/19, foi celebrado Instrumento Particular de Comanteriormente descritas, como sócio, acionista ou quotista; e e) administração promisso de Compra e Venda de Imóvel entre a Cia. e a Shell Brasil Petróleo
de ativos próprios ou de terceiros. A Cia. tem sede na Av. Ataulfo de Paiva, Ltda., então legítima proprietária das Salas, referente à aquisição de 06 salas
1251/901, na Cidade de RJ/RJ e encontra-se em fase operacional. A emissão comerciais na modalidade de escritórios corporativos (“Unidades Autônodas DFs. foi autorizada pela Administração da Cia. em 28/05/20. 2. Base de mas”), que, em conjunto, fazem parte do bl. 6 do Ed. Baltimore, localizado no
preparação: 2.1. Declaração de conformidade: As DFs. foram elaboradas Centro Empresarial Barra Shopping. As salas comerciais foram registradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- sob o R.-18 da matrícula nº 262.295, do 9º Ofício de Registro de Imóveis.
2019
2018
ciamentos emitidos pelo CPC para pequenas e médias empresas CPC PME
20.576
(R1). As DFs. da Cia. apresentam informações comparativas em relação ao Imóveis (custo de aquisição)
20.576
exercício anterior. As DFs. evidenciam todas as informações relevantes próprias das DFs. e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 6. Debêntures: A Cia. celebrou em 22/04/19 o Instrumento Particular de Espela administração na sua gestão. 2.2. Continuidade: A Administração ava- critura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, conversíveis em Ações Ordiliou a capacidade da Cia. em continuar operando normalmente e está conven- nárias, em Série Única da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Gacida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no rantia Real, para Colocação Privada da Glória Participações S.A., tratando
futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma da emissão de 10.900 debêntures com valor unitário de R$ 1.000, totalizando
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capaci- R$ 10.900. O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 6 anos, a contar
dade de continuar operando. Assim, estas DFs. foram preparadas com base da Data de Emissão (“Data de Vencimento). Na data de vencimento, as Deno pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Cia. Moeda fun- bêntures poderão ser integralmente convertidas em ações ou amortizadas, a
cional e moeda de apresentação: Essas DFs. são apresentadas em milha- critério da Debenturista, pelo seu valor patrimonial na ocorrência dos eventos
2019
2018
res de reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de apresentação da Cia. 2.3. estabelecidos na Escritura de Emissão.
10.900
Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das DFs. de acordo com Debêntures
203
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça jul- Juros
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contá- Circulante
11.103
beis, os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas, e certas Não circulante
divulgações em Nota nº 3. Os resultados reais podem divergir dessas estima- 7. Patrimônio líquido: a. Capital Social: Em 18/02/19, a Cia. realizou um autivas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi- mento de capital no valor de R$25.000 mil mediante a emissão de 25.000.000
sões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emisque as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. são de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscrito naquela data pelo acionista
3. Principais práticas contábeis: Descritas em detalhes abaixo têm sido apli- da Cia., Olympus Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações
cadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados e para as Multiestratégia Investimento no Exterior, à serem integralizados em até 5
DFs. da Cia. a) Caixa e equivalentes de caixa: Abrangem saldos de caixa e anos. Após esse aumento, o capital social da Cia., anteriormente de R$ 500,
saldos em conta movimento, os quais são sujeitos a um risco insignificante de passa a ser de R$ 25.000.500,00, representado por 25.000.500 de ações oralteração no valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. dinárias, nominativas e sem valor nominal. A Cia. possui um saldo de capital
b) Estoques: Demonstrados ao custo de aquisição, que não excede ao seu a integralizar no valor de R$ 14.100 mil.
Qtde. de
% de
valor líquido realizável. A Cia. considera no ativo circulante os empreendimenações Participação
tos que já estão lançados dessa forma, disponíveis para venda. c) Outros Acionistas
ativos circulantes e não circulantes: Apresentados ao valor de custo ou de Olympus Real Estate II - Fundo de Investimento
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações mone- em Participações Multiestratégia Investimento no
25.001
100%
tárias auferidos. d) Obrigações por empréstimos e financiamentos - De- Exterior
25.001
100%
bêntures: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do
2019
2018
recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicá25.000
1
veis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, Capital social subscrito
(14.099)
acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais conforme Capital social a integralizar
10.901
1
previsto contratualmente, incorridos até as datas dos balanços. e) Outros Capital social
2019
2018
passivos: Reconhecidos no balanço quando a Cia. possui uma obrigação 8. Despesas gerais e administrativas:
34
legal ou como resultado de eventos passados, sendo provável que recursos Assistência jurídica
10
econômicos sejam requeridos para liquidá-los. Alguns passivos envolvem in- Serviços de consultoria
18
certezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são Serviços de auditoria e contabilidade
49
incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas Serviços Pessoa Jurídica
5
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. f) Provisões: É Seguros
48
reconhecida, em função de um evento passado, se a Cia. tem uma obrigação Condomínio
432
legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é prová- Cartórios e legais
1
vel que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As pro- Utilidades e serviços
e energia
45
visões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros espe- Água
6
rados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de Outras despesas
649
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o 9. Resultado financeiro, líquido:
2019
2018
passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado. Provi- Receitas financeiras
sões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cí- Rendimentos de aplicações financeiras
32
veis, nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base
32
nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Adminis- Despesas financeiras
tração da Cia. sobre o provável resultado dos processos pendentes na data do Juros s/ debêntures
203
balanço. g) IR e contribuição social: As despesas de IR e Contribuição So203
cial do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos Resultado financeiro, líquido
(171)
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, calculados 10. IR e contribuição social:
Taxa (%)
2019
2018
com base nas alíquotas de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável Receita bruta
excedente de R$ 240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Base de cálculo lucro presumido
32
Social. h) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em Receitas financeiras e outras receitas
32
conformidade com o regime contábil da competência. i) Perda por redução Total da base de cálculo dos tributos
32
ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa IR e contribuiçâo social
24
8
anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar even- IR adcional - 10%
10
tos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi- Total
8
cas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 11. Provisão para contingências: Atualmente, a Cia. não tem conhecimento
Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o de ser parte (polo passivo) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas e ouvalor recuperável, é constituída provisão no resultado do exercício ajustando tros processos administrativos, portanto, não constituiu provisão para perdas
o valor contábil líquido ao valor recuperável. j) Demonstrações dos fluxos de prováveis estimadas e nem divulgou perdas possíveis. 12. Seguros (não aucaixa: Foram elaboradas pelo método indireto partindo das informações con- ditado): As Coberturas contratadas em 31/12/19 e 2018 são consideradas
tábeis, em conformidade com as instruções contidas no CPC 3 - Demonstra- suficientes para cobrir eventuais prejuízos causados por sinistros ao patrimôção dos fluxos de caixa. 3.1. Normas e interpretações novas e revisadas já nio da Cia. 13. Operações com partes relacionadas: Em 31/12/19 e 2018, a
emitidas e adotadas: a) Em vigor para períodos incorridos após 1º/01/19: Cia. não possuía saldo com partes relacionadas. 14. Instrumentos financei• IFRS 16 Leases: Esta nova norma substitui IAS 17 Leases, IFRIC 4 Deter- ros: A Cia. avaliou seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores
mining whether an Arrangement contains a Lease, SIC-15 Operating Leases de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de ava- Incentives e SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the liação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado,
Legal Form of a Lease. Os requerimentos de contabilização para os arrenda- quanto à seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento
dores permanecem substancialmente os mesmos em comparação às normas e razoáveis estimativas para se produzir o valor de realização mais adequaatualmente vigentes. Entretanto, há alterações significativas para os arrenda- do. Os instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais,
tários na medida em que o IFRS 16 determina um modelo único apenas para visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Cia. não efetuou
os arrendatários ao eliminar a distinção entre arrendamento financeiro e ope- aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos
racional de forma a resultar em um balanço patrimonial refletindo um “direito de riscos.
de uso” dos ativos e um correspondente passivo financeiro. Assim, para muiClassificação de acordo com o CPC 48
tas Cias. o efeito de registrar todas as operações de leasing no balanço patri- Ativos:
monial poderá ser muito significativo. A Administração da Cia. avaliou a ado- Caixa e Bancos
Custo amortizado
ção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou impactos nas DFs. da Aplicações Financeiras
Custo amortizado
Cia. • IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro: Passivos:
A interpretação trata da contabilização dos tributos sobre a renda quando os Fornecedores
Custo amortizado
tratamentos fiscais envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12, e não Empréstimos e Financiamentos
Custo amortizado
se aplica a impostos ou exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de Em 31/12/19, a Cia. não possuía operações envolvendo instrumentos finanforma específica, as exigências relativas a juros e multas associadas a incer- ceiros derivativos. 15. Gestão de risco financeiro: A Cia. está exposta a
tezas no tratamento aplicável aos tributos. A Administração da Cia. avaliou a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores de
adoção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou impactos nas risco de mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: a) Risco
DFs. da Cia. b) Novas normas, alterações e interpretações que ainda não de taxas de juros: É o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros
estão em vigor: A Cia. pretende adotar as respectivas normas e interpreta- de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de
ções, se aplicável, quando entrarem em vigor: • Alterações nas referências à mercado. A exposição da Cia. ao risco de mudanças nas taxas de juros de
estrutura conceitual nas normas IFRS; • Definição de um negócio (alterações mercado refere-se, principalmente, às obrigações de LP da Cia. sujeitas a
ao CPC 15/IFRS 3); • Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 taxas de juros variáveis. b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caie CPC 23/IAS 8); • IFRS 17 Contratos de Seguros.
xa é realizada de forma individualizada para cada Empresa e agregada pelo

Demonstrações do resultado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
Despesas operacionais
Nota
2019
2018
Gerais e administrativas
8
(649)
Despesas tributárias
(5)
Resultado antes do efeito financeiro
(654)
Despesas financeiras
(203)
Receitas financeiras
32
Resultado financeiro, líquido
9
(171)
Prejuízo antes do IR e Contribuição Social
(825)
IR
10
(5)
(3)
Contribuição social
10
Prejuízo do exercício
(832)
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
2019 2018
Prejuízo do exercício
(832)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
caixa gerado pelas atividades operacionais
Encargos das debêntures
203
(630)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Variação em estoques
(20.576)
Variação em fornecedores
Variação em tributos e contribuições sociais
2
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(21.204)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação das debêntures
10.900
Integralização de capital social
10.900
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos 21.800
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
596
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1
1
597
1
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
596
departamento financeiro da Cia., que monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão
leva em consideração os planos de financiamento da dívida das Empresas
e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial. 16.
Eventos subsequentes: A Administração da Cia. avaliou os possíveis impactos ao evento relacionado ao COVID-19 e conclui pelo não impacto em
suas operações. Adicionalmente, a Administração da Cia. seguirá atenda e
diligente a toda e qualquer informação, de forma a deixar o mercado em geral
informado acerca de mudanças de avaliação ou de outros fatores que tragam
efeitos relevantes ao negócio.
Contador - Marcelo Pfaender de Lima - CRC - RJ - 087435/O-0
Relatório do Auditor Independente sobre as DFS. Aos Administradores e
acionistas da Glória Participações S.A. RJ - RJ. Opinião: Examinamos as
DFs. da Glória Participações S.A. (“Cia.”) que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Glória Participações S.A. em
31/12/19, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC e cumprimos com
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício
findo em 31/12/18, apresentados para fins de comparação, não foram por nós
auditados e nem por outros auditores independentes. Responsabilidades da
Administração e da governança pelas DFs.: A Administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das DFs., a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
DFs.. Responsabilidade do auditor independente pela auditoria das DFs.:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas DFs.. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs.,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
eficácia dos controles internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as
DFs. representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 28/05/20. BDO RCS
Auditores Independentes - CRC 2 SP 013846/F; Monika Marielle Du Mont
Collyer - Contador CRC 1 RJ 091300/O-6.
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Inscrição na Oferta
Permanente vai até o dia 21
A Comissão Especial
de Licitações (CEL) da
Oferta Permanente apro-

vou declaração de setores de
interesse, acompanhada de
garantia de oferta, em reunião realizada nesta quintafeira (10) dia 10 de setembro
de 2020, abrindo o 2º Ciclo

da Oferta Permanente, informou a Agência Nacional

do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira. Atualmente,
há 57 empresas inscritas na
Oferta Permanente. A relação completa pode ser consultada no site da Rodadas
(http://rodadas.anp.gov.br/
pt/oferta-permanente).
As empresas ainda não inscritas na Oferta Permanente têm até o dia 21/9/2020
para apresentar documentos
de inscrição. As licitantes já
inscritas que tenham interesse em participar do 2º Ciclo
da Oferta Permanente têm

até o dia 13/10/2020 para
apresentar declaração de
setores de interesse acompanhadas de garantias de
oferta. Os setores oferecidos
neste ciclo serão divulgados
até o dia 3/11/2020. A CEL
definiu o cronograma indicativo para o ciclo, com sessão
pública de apresentação de
ofertas prevista para ocorrer
no dia 3/12/2020.

Oferta Permanente
A Oferta Permanente consiste na oferta contínua de
blocos exploratórios e áreas
com acumulações marginais
localizados em quaisquer bacias terrestres ou marítimas.
A exceção são os blocos localizados no polígono do
pré-sal, nas áreas estratégicas ou na Plataforma Continental além das 200 milhas
náuticas, bem como os autorizados a compor a 17ª e 18ª

Rodada de Licitações.
De acordo com essa modalidade, as licitantes inscritas podem apresentar interesse para quaisquer blocos
ou áreas, desde que apresentem declarações de setores
de interesse, acompanhadas
de garantias de oferta. Com
a aprovação de uma ou mais
declarações de setores de interesse pela CEL, é iniciado
um ciclo da Oferta Permanente.
Regimento interno

Foi publicado nesta sextafeira o novo Regimento
Interno da ANP. A nova
versão moderniza a anterior,
que estava em vigor desde
2011, facilitando a compreensão sobre as atribuições
das diversas áreas da ANP,
além de atender à Lei das

Agências
Reguladoras
(Lei nº 13.848/2019).

Depois da publicação da
última versão do Regimento, em 2011, foram feitas
diversas alterações pontuais
no documento, o que gerou a
necessidade de dar mais uniformidade ao seu conteúdo.
Foram revistas as delegações
de competência conferidas
às áreas nas alterações ocorridas nos últimos anos, de
forma a tornar o Regimento
Interno o instrumento úni-

co de delegação na Agência.
Houve também mudança na nomenclatura de algumas áreas, para melhor
refletir as suas atividades e
em linha com o Manual de

Estruturas Organizacionais do Poder Executivo
Federal, bem como as demais normas e regulamentos
editados pelo Governo Federal e as diretrizes apontadas
pela Diretoria Colegiada da
Agência.

Petshop Petz estreia no Novo Mercado na B3
A Petz, maior petshop
do Brasil, concluiu nesta sexta-feira a sua oferta
pública inicial (IPO) na
B3 com o ticker PETZ3.
Realizado em formato de
live, atendendo as medidas de distanciamento social, o evento contou com
a participação do CFO da
B3, Daniel Sonder, Sergio
Zimerman, CEO da Petz,
conectados com os demais
executivos da companhia e
conselheiros de administração.
Para o tradicional toque
que marca o IPO e o início
do pregão, foi escalado um
convidado mais do que especial: o border collie Wolke,

que recebeu treinamento e
cuidados especiais – incluindo a adaptação do botão da
campainha - para o evento.
“A bolsa de valores vive
uma verdadeira revolução,
com um crescimento inédito
na base de investidores pessoas físicas. Para esse perfil
de investidor, em especial,
além de bons ativos, boas
histórias importam muito. A
oportunidade de ampliar o
relacionamento de consumidor e frequentador das lojas
para investidor da Petz é única e ajuda a tornar o mercado de capitais cada vez mais
tangível para esse perfil de
investidor”, comentou Daniel Sonder, vice-presidente

Financeiro da B3 durante a
transmissão do IPO.
“Hoje é dia de agradecer.
Agradecer aos nossos 4.300
colaboradores, aos nossos
fornecedores, aos nossos
concorrentes que nos instigam a melhorar a cada dia,
aos nossos prestadores de
serviços, às ONGs parceiras
do nosso programa de adoção, ao Warbung Pincus que
acreditou na nossa proposta
desde o início, aos nossos
clientes, aos animais – que
são a razão de estarmos aqui
– e, agora, aos investidores,
cuja confiança em nosso IPO
queremos honrar daqui para
frente”, destacou Sergio Zimerman, CEO da Petz, em

seu discurso antes do toque
de campainha.
Os recursos captados pelo
IPO serão direcionados pela
Petz para expansão de novas
lojas, centros veterinários
e investimentos em tecnologia. A oferta foi feita nos
termos da ICVM 400, sob a
coordenação do Banco Itaú
BBA (Coordenador Líder),
do Banco Santander, do
Bank of America, J.P. Morgan e BTG Pactual (Coordenadores da Oferta). Com a
realização de seu IPO, a Petz
passa a ser a 149ª empresa
listada no Novo Mercado,
segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.

Principais empresas privadas da China registram crescimento em 2019
O ranking mais recente
das 500 maiores empresas
mostra que houve um crescimento geral em 2019. A lista
foi divulgada pela Federação
de Indústria e Comércio da
China, na Cúpula das 500
Maiores Empresas Privadas
da China 2020, realizada em
Beijing, nesta quinta-feira

(10).
O valor mínimo de receita
para entrar na lista das 500
maiores empresas privadas
ficou em 20,2 bilhões de iuanes (US$ 2,96 bilhões), um
aumento de 1,62 bilhão de
iuanes ante 2018, enquanto
os valores mínimos para as
500 maiores empresas pri-

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1ª, 2ª LEILÃO on line (art. 10, parágrafo único,
Resolução 236, CNJ) e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias,
extraído do processo nº0004492-83.2003.8.19.0209, proposto
pelo CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO RESIDENCIAL CALIFÓRNIA
PARK ED LOS ANGELES em face de GUSTAVO PINHEIRO DE
ANDRADE DE SOUZA FILHO, (CPF nº 080.715.057-65), JULIANA
ESTEVES ANDRADE, (CPF nº 080.728.367-30) e GABRIEL
ESTEVES ANDRADE DE SOUZA, em que o Dr. MARCO ANTONIO
CAVALCANTI DE SOUZA, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Regional
da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
os réu, de que será apregoado e vendido, acima do valor de
avaliação, na
modalidadeexclusivamente
on
line
(site www.maiconleiloeiro.com.br), no dia23/09/2020 com início
às 13:30 horas e término às 14:30h, ou no dia25/09/2020 com
início às 13:30 horas com término às 14:30h, pela
maior oferta, desde que superior a 60% (sessenta por cento) –
decisão fls. 883, ao valor da avaliação, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, o bem penhorado
às fls. 843, constituído pelo Apartamento 306 situado na Avenida
Marechal Henrique Lott 180, Bloco 02, área 106 m², com direito
a duas vagas de garagem, Barra da Tijuca, CEP 22631-370, Freguesia de Jacarepaguá, nesta cidade, de acordo com a matrícula de nº159.953 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e Inscrição nº1.899.282-6(IPTU). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL Condomínio
localizado no Parque das Rosas; possui uma boa infraestrutura
de lazer, piscina adulto e infantil, quadra esportiva, espaço teen,
brinquedoteca, saunas secas e a vapor, sala de ginástica, home
office, sala de vídeo, sala de jogos, churrasqueiras e salão
de festas, além de serviços de faxina/arrumação, manutenção,
mensageiro, lavanderia, salão de beleza, coffee shop e transporte comunitário (ônibus e balsa); possui porteiro 24 horas,
guarita e interfone, apresentando bom estado de conservação.
Apartamento 306: Conforme informações da guia de iptu que
instrui o presente mandado, o apartamento possui área
edificada de 106 m², fundos, idade 1991. Sendo avaliado indiretamente por R$980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), em
16 de dezembro de 2019. Decisão do Juízo pela homologação do
laudo às fls. 879/880 no valor deR$1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais), Os interessados em adquirir o bem em
prestações poderão protocolar petição com a proposta de que
trata o art. 895, CPC até o horário designado para início do leilão.
O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos créditos de
natureza“propter rem” (art. 130, CTN e art. 908, § 1º, CPC), bem
como livre dos demais créditos de que trata o artigo 908, §1º,
CPC, que se sub-rogam sobre o respectivo preço. Fica a parte
executada intimada das praças por intermédio deste edital, na
pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). E,
para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à
prática do ato serão acostadas aos autos. Rio de Janeiro, 04 de
agosto de 2020, __. Eu, __, subscrevo. __Juiz de Direito.

vadas na indústria de manufatura e as 100 maiores
empresas privadas no setor
de serviços também aumentaram em 2019.
A receita total das 500
maiores empresas privadas
atingiu 30,17 trilhões de iuanes em 2019, registrando um
crescimento anual de 5,85%.

Seus ativos totais aumentaram 6,78% em termos anuais, para 36,96 trilhões de
iuanes, e seu lucro líquido
após a dedução de impostos
cresceu 8,06%, chegando a
1,39 trilhão de iuanes. Um
total de 19 empresas privadas também estavam na lista
das empresas Fortune 500.

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos
Do Município Do Rio De Janeiro Ltda
CNPJ no 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do Município Do Rio
De Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ no 39.122.395/0001-30,
com sede situada na Rua Sinimbu, no 232, São Cristóvão representada
neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. RICARDO VERARDI RODRIGUEZ,
no uso de suas atribuições Estatutárias convocar seus 74 cooperados no
gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária que será realizada em 26/09/2020, na Rua Ana Neri, 1540,
Rocha, Rio de Janeiro, sendo que às 08:00 horas em 1a convocação com
a presença mínima de 2/3 dos cooperados, em 2a convocação às 09:00
horas, com a presença mínima da metade +01 dos cooperados e em 3a
convocação às 10:00 horas com a presença mínima de 10 cooperados,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Esclarecimentos sobre
situação financeira da Cooperativa. 2. Ratificação dos atos da Administração de 01/04/2020 até 26/09/2020 por força da MP 931/2020. 3. Eleição do
Conselho de Administração – Mandato de 27/09/2020 a 31/03/2022 4.
Eleição para Conselho de Ética e Disciplina e Suplentes – Mandato 2020 /
2021. 5. Eleição para Conselho Fiscal e Suplentes – Mandato 2020 / 2021.
6. Eleição para Gestor e Suplentes do Fav Coop – Mandato 2020 / 2021.
Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2020.
Ricardo Verardi Rodriguez
DIRETOR PRESIDENTE
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Pix é uma oportunidade para
fintechs. Mas a que custo?
O Banco Central do Brasil (BC) anunciou o lançamento
do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e do arranjo
de pagamentos Pix, que serão disponibilizados ao público a
partir de 16/11/2020. O Pix permitirá que usuários de contas de pagamento ou contas de depósito à vista efetuem
pagamentos 24 horas ao dia, 7 dias por semana, de forma
instantânea e com baixo custo.
O lançamento do Pix é um marco importante no processo de modernização do setor, que vem sendo bombardeado
com novas regras visando a redução dos custos da cadeia
de pagamentos, o aumento da competição e a ampliação
do acesso aos serviços financeiros por parte dos desbancarizados.
A implementação do Pix pelo BC se baseia em certos
princípios concebidos para assegurar que essa nova modalidade de pagamentos seja amplamente adotada, dentre os
quais destacamos: (i) disponibilidade contínua; (ii) velocidade dos pagamentos; (iii) segurança; e (iv) caráter aberto.
Este último princípio visa oferecer uma estrutura de acesso
flexível e não-discriminatória, que atraia a participação do
maior número de players possível, independentemente de
possuírem licenças regulatórias específicas.
Com fundamento nos princípios acima mencionados, o
BC editou a Resolução BCB 1, de 12/9/2020, que instituiu
o arranjo de pagamento Pix e aprovou seu regulamento.
Este regulamento estabeleceu os requisitos para que uma
instituição ingresse como participante direto ou indireto do
Pix.
Os participantes diretos são responsáveis pelo acesso ao
SPI e pela consequente liquidação das transações de pagamento instantâneo. Considerando a necessidade de garantir
um amplo acesso da população brasileira ao Pix, o BC determinou medidas regulatórias para fazer com que grandes
instituições financeiras e instituições de pagamento reguladas sejam necessariamente participantes diretos do SPI.
Já as demais instituições sem licença específica do BC somente poderão participar do SPI de forma indireta, ou seja,
por meio de um participante direto.
Para viabilizar esse acesso, os participantes indiretos deverão celebrar um contrato com o participante direto do
SPI. É essencial destacar que, na modalidade de participação indireta, cabe ao participante deter as contas transacionais dos usuários do Pix. Para que as instituições não
autorizadas a funcionar pelo BC possam atuar como participantes indiretos do Pix, estas deverão efetuar requerimento de autorização específico perante o BC, bem como
cumprir com requisitos regulatórios específicos.
Nos termos do regulamento do Pix, para se tornar um
participante indireto é necessário que a instituição não licenciada atenda os seguintes requisitos: (i) agir conforme
as regras, condições e procedimentos do Regulamento do
Pix; (ii) celebrar contrato com um participante direto, nos
termos do Regulamento do Pix; (iii) comprovar a integralização e a manutenção de, no mínimo, R$ 1 milhão de
capital; (iv) possuir capacidade técnica e operacional para
cumprir os deveres e as obrigações previstos no Regulamento do Pix; e (v) obter aprovação do BC quanto ao cumprimento das etapas cadastral e homologatória do processo
de adesão.
Com relação aos itens (i) e (iv) acima, o BC entendeu
que o Pix oferece um risco sistêmico de liquidez às instituições que dele venham a participar. Dessa forma, o BC
decidiu considerar os participantes indiretos do Pix como
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Em razão desse entendimento, as instituições integrantes
do SPB, ainda que não reguladas, deverão observar obrigações regulatórias mínimas, tais como: (i) possuir estrutura
de gerenciamento de riscos operacionais e de liquidez; (ii)
possuir política de segurança cibernética, plano de ação e
de resposta a incidentes, contratação de serviços de processamento e armazenamento de dados e de computação
em nuvem; (iii) possuir política, procedimentos e controles
internos para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo; e (iv) dar cumprimento aos procedimentos de sanções impostas pelo Conselho de Segurança
da ONU.
A obrigatoriedade de adesão ao SPB e de atendimento
a esses requisitos podem resultar numa barreira de entrada
às fintechs interessadas em participar do Pix, já que muitas
delas não possuem recursos financeiros e operacionais suficientes para fazer frente a tais obrigações. Dessa forma, é
necessário que tais empresas avaliem com cuidado sua capacidade operacional para agarrar essa oportunidade criada
pelo BC.
q João Nascimento

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA
COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único, Resolução 236, CNJ) e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído do processo nº 0002016-86.2014.8.19.0209, proposto por TOP
KIT CUCCINA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA em face de PU NELY ,
em que o Dr. LUIZ FELIPE NEGRÃO, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro Regional Barra
da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, de que será apregoado e
vendido pelo mínimo de 50% do valor de avaliação, na modalide
exclusivamente on line (sitewww.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta do
lanço) com início em 21/09/2020 (11 horas) e término no dia 25/09/
2020 (18 horas), pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues
Itaboray, matrícula 0149, o bem descrito neste edital. O imóvel é
constituído pela LOJA 137 DA AVENIDA SALVADOR ALLENDE, 6.700,
RECREIO DOS BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO, RJ, com direito a
1 (uma) vaga de garagem e a correspondente fração de 0,0040241
do respectivo terreno. Conforme laudo (fls. 305) o imóvel foi avaliado em R$ 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS) . O
imóvel será vendido livre e desembaraçado dos créditos de
natureza “propter rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, §1º,
CPC), os quais se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta
recurso ou processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica
a parte executada intimada das praças por intermédio deste edital,
na pessoa de seu Advogado constituído nos autos (art. 889, CPC).
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento da
praça. Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020, __. Eu, __, subscrevo.
__Juiz de Direito.

Sócio do CSMV Advogados responsável pela
área de Direito Bancário e FinTechs.

q Gabriel B. Libanori
Trabalha no CSMV Advogados na área
de Direito Bancário e FinTechs.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas, Cursos e Treinamentos de Informática, Lan House, Cyber Café, Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório do Estado do Rio de Janeiro —
SINDIERJ, por seu Presidente, fazendo uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor, convoca todos
os integrantes da categoria dos Trabalhadores em Empresas, Cursos e
Treinamentos de Informática, Lan House, Cyber Café, Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório no Estado do Rio de Janeiro, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada de forma virtual,
conforme previsto no artigo 5º da LEI 14.010 de 10 de junho de 2020,
através
da
plataforma:
https://us04web.zoom.us/j/
6573601954?pwd=aUN0RytjQmJMaTNHaEk3QWFxUEUyQT09 e
presencial no dia 17/09/2020, na Rua Álvaro Alvim, nº 31, 14º andar, sala
1401 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, às 10:00h (dez horas) em primeira
convocação e às 10:30h (dez horas e trinta minutos), em segunda
convocação,com qualquer número de presentes, tendo com escopo a
deliberação da seguinte ordem do dia 1) Aprovação da Pauta de reivindicação da categoria relativa a data base dos patronais para ser entregue
ao SINDITEC RJ, SINDELIVRE e ao TIRIO 2) Concessão de poderes para a
diretoria do sindicato estabelecer negociação coletiva com os sindicatos
patronais SINDITEC-RJ, SINDELIVRE, TIRIO e empresas, e firmar Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho; 3) Suscitar dissídio coletivo 4)
Aprovação da contribuição assistencial/NEGOCIAL de custeio sindical,
bem como, fixação de percentual, prazos e forma de oposição; 5) Ratificação das assembleias dos dias 19 de Julho de 2019 e 30 de Agosto de 2019
6) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.
Claudemis Lopes da Cunha - Presidente.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 12, 13 e 14 de setembro de 2020

Mercado de crédito ‘sonha’ com mais
de 5% da margem de consignado
Inaf diz que
mudança é uma
conquista para
o setor

O mercado de crédito
aguarda com expectativa a
medida provisória que amplia,
de 30% para 35%, a margem
do crédito com desconto em
folha para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social).
Trata-se do percentual da renda mensal que o beneficiário
pode comprometer com o pagamento das parcelas.
Para o Instituto Nacional
do Agente Financeiro (Inaf),
a mudança representa uma
grande conquista para o setor,
que desde o início da pandemia luta pela ampliação de
5% da margem. E significa
também um grande alívio
para os segurados. “Os aposentados e pensionistas sofreram um forte impacto com a
pandemia. Eles deveriam ser
prioridade, mas ficaram excluídos. A ampliação da margem de crédito chega para
ajudar muitas famílias que estão enfrentando dificuldades
financeiras”, avalia Yasmin
Melo, presidente do Inaf.
Com a medida provisória

em vigor, na prática os segurados poderão comprometer
até 40% de seus ganhos com
o empréstimo já que eles também têm direito a um cartão
de crédito consignado com
margem de até 5%. Yasmin
afirma que a medida é positiva porque aumenta a oferta de
crédito em um momento em
que muitos brasileiros necessitam de ajuda financeira.
O aumento de 5% da margem de crédito para os aposentados e pensionistas do
INSS é uma briga dos agentes
financeiros que já dura mais
de seis meses. No Brasil, são
mais de 1,5 milhão de correspondentes bancários. Com o
fechamento de empresas e o
aumento do desemprego causados pela pandemia, muitos
aposentados e pensionistas
tornaram-se os responsáveis
pelo sustento das famílias.
O setor percebeu que muitos destes segurados passaram a buscar crédito pessoal,
que têm taxas de juros mais
altas, porque já estavam sem
limite de crédito consignado.
Diante disso, realizaram um
estudo e apresentaram uma
proposta para o aumento da
margem do consignado. A
ideia foi contemplada em um
projeto de lei que chegou a
ser aprovado na Câmara dos
Deputados. Mas no Senado
a proposta não passou e desde então o setor se mobiliza

VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ/MF n° 11.079.478/0001-75 / NIRE 33.208.445.681
Ata da Reunião dos Sócios da Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.,
realizada em 30/06/2020, lavrada de forma sumária: Data, hora e local:
30/06/2020, às 10h30, na sede da Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda.,
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP: 22.431-002, RJ/RJ, (“Sociedade”). Mesa. Presidente – Sr. Gilberto Sayão da Silva; Secretário – Sr.
Sergio Passos Ribeiro. Presenças. Sócios titulares de 100% do capital social
da Sociedade. Convocação e instalação. O Sr. Presidente declarou instalada a Reunião de Sócios e esclareceu que, face o disposto no art. 1.072,
§2º, do Código Civil, estava dispensada a convocação da Reunião. Deliberações tomadas pela unanimidade dos Sócios: 1. Primeiramente, os Sócios constataram que o capital social da Sociedade se encontra totalmente
integralizado no valor de R$ 11.801.000,00, dividido em 11.801.000 quotas,
no valor de R$ 1,00 cada uma. 2. Posteriormente, os Sócios aprovaram a
redução de capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto, nos termos do inciso II do art.1.082 do Código Civil. 3.
A referida redução de capital deliberada no item acima será realizada mediante o cancelamento de 10.000.000 de quotas, no valor de R$ 1,00 cada,
representativas do capital social da sociedade, com restituição dos recursos
ao Sócio Vinci Partners Investimentos Ltda. 4. Neste ato, o Sócio Gilberto
Sayão da Silva renúncia, expressamente, ao direito de receber os recursos
provenientes da redução de capital deliberada nesta Reunião. 5. Em razão
da redução de capital ora deliberada, os Sócios aprovaram a alteração do
caput da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade, que, decorrido o prazo de 90 dias, contados da publicação da ata da Reunião dos Sócios, nos
termos previstos no Código Civil, para manifestação dos credores, sem que
haja oposição deles, passará a refletir o valor do capital social nos termos da
redução ocorrida. 6. Os sócios se comprometem a, após realizada a redução
de capital, ratificar o efetivo capital social da Sociedade, por meio da celebração de Alteração de Contrato Social da Sociedade. 7. Por fim, os sócios
autorizam a Diretoria da Sociedade, a praticar todos os atos e trâmites necessários relacionados às deliberações ora aprovadas. 8. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, depois de lavrada e assinada
esta Ata. RJ, 30/06/2020. Presidente: Sr. Gilberto Sayão da Silva. Secretário: Sr. Sergio Passos Ribeiro. Sócios: Vinci Partners Investimentos Ltda. e
Gilberto Sayão da Silva. RJ, 30/06/2020. Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Sergio Passos Ribeiro - Secretário. Vinci Partners Investimentos
Ltda. - Roberto Leuzinger - Procurador; Sergio Passos Ribeiro - Procurador.

O’BRIEN’S DO BRASIL CONSULTORIA EM EMERGÊNCIAS
E MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ/MF nº 14.532.052/0001-13 NIRE 33.3.0030033-3
ATA DE AGO REALIZADA EM 03/08/2020
1. Data, Hora e Local: Em decorrência das medidas de prevenção contra o Covid-19,
a AGO é realizada remotamente, por vídeo conferência, aos 03/07/2020, às 11h.
2. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme
disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404. de 15/12/76, em decorrência de estarem
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicações:
Demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019,
publicados no DORJ e no Monitor Mercantil em 31/08/2020, aprovadas pelo
Conselho de Administração, em reunião realizada em 17/06/2020, tendo em vista o
disposto no caput do Art. 294 da Lei 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Flávio Nogueira
Pinheiro de Andrade; Secretária: Maria Cristina Pantoja da Costa Faria. 5. Ordem
do Dia: (i) Aprovar o relatório da administração, as contas da Diretoria, o balanço
patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; (ii) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31/12/2019; e (iii) aprovar a remuneração global dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início
à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
ressalvas, observados os devidos impedimentos legais conforme art. 134, § 1º da
Lei nº 6.404/76, o que segue: 6.1. Aprovar o relatório da administração, as contas da
Administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2019. 6.2. Aprovar destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31/12/2019, nos seguintes termos: Do lucro líquido no
valor de R$6.072.908,77: (a) Considerando que a retenção de 5% do lucro líquido
do exercício de 2019, referente à Reserva Legal excederia o limite de 20% do valor
do capital social, os acionistas aprovam a retenção de apenas RS 95.143,17 a ser
alocado na Reserva Legal, conforme o art. 193 da Lei nº 6.404/76 e o § 1º do art. 23
do Estatuto Social da Cia.; (b) A distribuição de R$1.494.441,40, a título de dividendo
mínimo obrigatório, conforme o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o §2º do art. 23 do
Estatuto Social da Cia.; (c). a distribuição, aos acionistas, do saldo remanescente
do lucro líquido do último exercício, no valor de R$4.483.324,20. 6.3. Aprovar que a
remuneração anual global dos membros do Conselho deAdministração e da Diretoria
para o exercício de 2020 seja de até RS até R$1.200.000,00. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada
sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio
de Janeiro, 03/08/2020. Mesa: Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente.
Maria Cristina Pantoja da Costa Faria - Secretária. Acionistas presentes: O’Brien’s
Response Management LLC. Por: Maria Cristina Pantoja da Costa Faria. Cargo:
Procuradora. Oceanpact Serviços Marítimos S.A. Por: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade. Cargo Diretor Presidente. Environpact Consultoria em Engenharia e Meio
Ambiente LTDA. Por: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. Cargo: Administrador.
Jucerja nº 3927992, em 02/09/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

para mudar a situação.
A expectativa agora é que a
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério
da Economia envie uma medida provisória ao Congresso,
nos próximos dias. Com isto, o
aumento passa a valer imediatamente, até o dia 31 de dezembro deste ano, em razão dos
impactos da pandemia.
“Diante do momento econômico que o país se encontra, a medida de ampliação
da margem requer extrema
urgência. Durante a decisão
do plenário, aposentados e
pensionistas fizeram vários
protestos digitais tomando os
correspondentes
bancários
como porta voz dessa necessidade”, pontua Yasmin. Ela
lembra que em um país tão
dividido político e economicamente, o trabalho do setor
ganha ainda destaque porque
atende à população com taxas
justas, minimizando o endividamento durante a pandemia.
Mas a briga dos correspondentes financeiros é que
a MP se torne lei para que os
aposentados e pensionistas
continuem tendo acesso a um
limite maior de crédito mais
barato. A classe também quer
ampliar a regra a funcionários
públicos. O empréstimo consignado tem taxas de juros
mais baixas que as de outras
modalidades de crédito, como
o cheque especial.

n Monitor Mercantil

Cade debaterá combate nacional a cartéis
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) promoverá, entre
os dias 5 e 9 de outubro, a
Semana Nacional de Combate a Cartéis. O evento,
que será realizado online,
visa fortalecer ações contra
a prática anticompetitiva e
expandir a rede de colaboração dos órgãos parceiros
na área, a partir do compartilhamento de experiências
e melhores técnicas de investigação.
A série de debates contará
com a participação de membros do Cade, do Ministério
Público e da Polícia Federal,
além de acadêmicos do Brasil e de outros países. Serão

cinco momentos de troca de
conhecimentos que irão se
alternar entre palestras, mesas redondas e painéis, todos
de forma online e sempre
com duração de 1 hora. A
participação será certificada
mediante inscrição prévia,
feita pelo site da autarquia,
na página do evento ((http://
www.cade.gov.br/semanade-combate-a-carteis/).
A Semana Nacional de
Combate a Cartéis irá tratar
de temáticas atuais, como
cartel em tempos de Covid e
o uso de algoritmos na prática anticoncorrencial. Também abordará assuntos como
buying groups e cartel de
compra, e a compatibilidade

entre colaboração premiada
e o acordo de leniência antritruste. Para participar, faça
inscrição no site.
Segundo o Cade, o acordo de leniência antitruste
tem por objetivo obter informações e documentos que
comprovem um cartel, bem
como identificar os demais
participantes na conduta. É
assinado apenas com a primeira empresa proponente
(ou seu grupo econômico),
que deve cessar seu envolvimento na conduta, confessar
o ilícito e cooperar com as
investigações, identificando
os demais envolvidos e apresentando provas e informações relevantes.

Rodovias incluídas no Plano Nacional de Desestatização
O governo federal qualificou imóveis públicos
federais do setor portuário
e trechos de rodovias federais no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI)
da Presidência da República, para estudos de concessão à iniciativa privada. O
decreto foi publicado nesta
sexta-feira no Diário Oficial da União e também trata da inclusão de trechos de
rodovias federais no Plano
Nacional de Desestatização
(PND).
Em nota, a Secretaria Geral da Presidência informou
que a medida “busca ampliar
e modernizar investimentos

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO, com prazo de 5
(cinco) dias, extraído do processo nº 0016688-94.2017.8.19.0209,
proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPREENDIMENTO
COMERCIAL VISION OFFICES em face ELOUISE HELEN
COUTO CARVALHO, em que o Dr. BIANCA FERREIRA DO AMARAL
MACHADO NIGRI, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Regional da
Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, namodalide
exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde
o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta
do lanço), de que no dia 22/09/2020, das 13:30 horas às 14:30
horas, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray,
matrícula 0149, será apregoado e vendido, em primeira Praça, a
quem oferecer maior valor em relação à avaliação, ou, no dia 24/
09/2020, das 13:30 horas às 14:30 horas, pela maior oferta,
desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da
avaliação, em segunda Praça, acerca do bem descrito neste
edital, desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor
da avaliação, O imóvel é constituído pela SALA 314 DA AVENIDA
EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 3.500, FREGUESIA DE
JACARÉPAGUÁ .Conforme espelho do IPTU (fls. 225) o imóvel
tem 21m² de área edificada e está matriculado na
municipalidade sob o nº 3.162.776-3. por R$ 130.400,00 (cento
e trinta mil e quatrocentos reais) em 16 de julho de 2019. Cientes os interessados de que, no ato da arrematação, adjudicação
ou remição, deverá ser efetivado o pagamento integral à vista do
preço ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão
ao Leiloeiro . Na hipótese de acordo ou remição, após a publicação do presente edital no site do sr. Leiloeiro ou em local para
tanto destinado, o sr. Leiloeiro fará jus à íntegra de sua comissão, conforme art. 7º, §3º, Resolução 236/2016 do CNJ.Os interessados em adquirir o bem em prestações poderão protocolar
petição com a proposta de que trata o art. 895, CPC até o horário
designado para início do leilão. O imóvel será vendido livre e
desembaraçado dos créditos de natureza “propter rem” (art. 908,
§1º, CPC), os quais se sub-rogam sobre o respectivo preço. E,
para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à
prática do ato serão disponibilizadas aos interessados no momento da Praça. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2020, __. Eu, __,
subscrevo. __Juiz de Direito

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS – 1ª EMISSÃO: Ficam convidados os Srs.
Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em
Assembleia Geral, a se realizar no dia 30 de setembro de 2020, às
11:00 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro Rio de
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre
a proposta da Emissora de alteração do Estatuto Social da Companhia
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e
modernização em relação às novas legislações vigentes. Rio de Janeiro,
14 de setembro de 2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira
e de Relações com Investidores.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS: Ficam convidados os Srs.
Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. –
PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 30
de setembro de 2020, às 15:00 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001,
20º andar, Centro Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: Deliberar sobre: : (i) a proposta da Companhia de alteração do
Estatuto Social da Companhia para adaptação ao Código Brasileiro de
Governança Corporativa e modernização em relação às novas legislações
vigentes, e (ii) eleição, em substituição, do membro do conselho de
administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento
de procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da
Lei nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de
setembro de 2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e
de Relações com Investidores

em empreendimentos estratégicos a fim de retomar o
crescimento econômico do
país”. Também diz que “a
qualificação dos empreendimentos permite que eles
sejam outorgados à iniciativa privada para exploração
econômica, possibilitando a
ampliação da capacidade logística”.
No setor portuário foram qualificados oito projetos, entre eles o Porto
Público de Itajaí, em Santa Catarina, que faz parte
do Complexo Portuário de
Itajaí, juntamente com os
Terminais de Uso Privado (TUPs): Teporti, Poly,

Trocadeiro, Barra do Rio,
Braskarne e Portonave.
“O porto de Itajaí tem
considerável relevância no
cenário nacional, já que está
estrategicamente localizado
próximo às principais rodovias da Região Sul do país, a
BR101 e a BR470”, disse a
Secretaria-Geral.
Segundo a agência Brasil, o decreto também inclui
no Programa Nacional de
Desestatização (PND), já
aprovados para concessão,
diversos trechos de rodovias federais, entre eles, a
BR153, no Paraná; a BR230,
no Pará, e a BR316, no Maranhão.

Décima Quinta Vara Cível da Comarca da Capital
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Daniela Bandeiraf de Freitas - Juiz
Titular do Cartório da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 2º Pav. 233C235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 019461992.2018.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
PLATANO em face de ALMERINDA MAGALHÃES DO AMPARO,
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu
ALMERINDA MAGALHÃES DO AMPARO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que,
permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257,
IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte
e dois de dois mil e vinte. Eu, _ Marcia Almeida da Fonseca Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu,
_Tarcisio de Albuquerque Rocha - Responsável pelo Expediente
- Matr. 01/23620, o subscrevo.
OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3
EdITAL dE cONVOcAçãO. Nos termos do art. 123 da Lei nº 6.404/76, e
em atendimento à solicitação formulada pelos acionistas controladores da
Companhia em 04 de setembro de 2020, convocamos os acionistas para
que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada
no dia 14/10/2020, às 12hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo,
Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) Destituição do Sr. Rogério Alves de Freitas do cargo de Presidente
do Conselho de Administração, e das Sras. Bruna Peres Born e Maria
Carolina Catarina Silva e Gedeon, ambas, de seus respectivos cargos como
membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição de
membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição
aos conselheiros destituídos em caso de aprovação do item (i) da ordem
do dia. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição
dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGE, em observância à Instrução CVM
nº 481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na
AGE e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração
elaborada pelos acionistas controladores da Companhia, a qual está
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8%
(oito por cento). Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. Rogério Alves de
Freitas - Presidente do Conselho de Administração.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A fim de obtermos a ratificação das deliberações tomadas na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020,
convocamos os Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124
da Lei 6.404/76, para que se reúnam em nova Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”), a ser realizada presencialmente às 12h00 do dia 13 de outubro de
2020, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116,
SL. 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para deliberarem sobre a seguinte
da Ordem do Dia: (i) ratificar a tomada de contas dos administradores
e a aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores
Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2019; (ii) ratificar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2019; e (iii) ratificar a fixação do montante global
anual da remuneração dos administradores (Conselho de Administração
e Diretoria) da Companhia.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
da Companhia (www.mmx.com.br), os documentos pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução
CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista poderá ser pessoal ou
por procurador devidamente constituído, bem como via boletim de voto a
distância, conforme artigo 126 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 481/09; e
(c) a lista de documentos de representação necessários e as orientações
detalhadas para participação do acionista na AGO se encontram na
Proposta da Administração, disponível nos sites acima listados.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020
MMX Mineração e Metálicos S.A- Em Recuperação Judicial
Diretoria - Fernando Hermanny

