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Percentual de famílias 
endividadas chega a 66%
Cartão de crédito  
é o vilão  
das dívidas

Após três quedas consecutivas, o 
número de famílias brasileiras com 
dívidas chegou em novembro ao 
mesmo patamar de fevereiro, antes 
dos impactos mais severos da pan-
demia de Covid-19. Os dados são 
da Pesquisa de Endividamento e In-
adimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada nesta terça-feira pela Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Segundo o estudo, 66% das famílias 
estão endividadas, o que representa 
uma queda de 0,5 ponto percentual 
em relação a outubro.

A pesquisa considera como 
dívidas as despesas declaradas 
com cheque pré-datado, cartão de 
crédito, cheque especial, carnê de 
loja, crédito consignado, emprés-
timo pessoal, prestação de carro e 
de casa, ainda que estejam em dia. 
De acordo com a pesquisa, o cartão 
de crédito é a principal modalidade 

ONU: 235 milhões precisarão de 
assistência humanitária em 2021

Jefferson Rudy/Agência Senado

Educação puxa alta  
de 0,94% dos preços

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S), com 
dados coletados até 30 de no-
vembro, referente a quatro sem-
anas do mês, teve alta de 0,94%. 
Com isso, ficou 0,17 ponto per-
centual (p.p) acima da última 
taxa. O indicador acumula, ag-
ora, aumento de 4,06% no ano e 
de 4,86% nos últimos 12 meses. 
O resultado foi divulgado nes-
ta terça-feira, no Rio de Janei-
ro, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

A pesquisa apontou que houve 
elevação em seis das suas oito 

classes de despesa componentes. A 
maior contribuição partiu do grupo 
educação, leitura e recreação, que 
saiu de 1,79% para 3%. Nesta classe 
de despesa, segundo o Ibre, o item 
passagem aérea passou de 14,07% 
para 24,19%.

Também apresentaram altas nas 
taxas de variação os grupos ali-
mentação, que subiu de 1,69% para 
1,88%); habitação, de 0,23% para 
0,33%; comunicação, de 0,09% para 
0,14%; despesas diversas, saindo de 
queda de 0,01% para alta de 0,09%; 
e saúde e cuidados pessoais com 
pequena variação de 0,17% para 
0,18%.

de endividamento para 77,8% das 
famílias. Em seguida, aparecem os 
carnês (16,1%) e o financiamento 
de veículos (10,7%), associados ao 
consumo de médio e longo prazos.

As famílias com renda de até dez 
salários mínimos tiveram queda do 
endividamento pelo terceiro mês 
seguido, mas continuam acima da 
média, com 67,5%. Para as famílias 
com renda maior que dez salários 
mínimos, o endividamento se man-
teve estável em 59,3%.

A confederação avalia que os in-
dicadores recentes apontam para 
uma recuperação da economia mais 
robusta do que as estimativas indi-
cavam, o que impacta, inclusive, 
em pressões inflacionárias. Ainda 
assim, o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, alerta a proporção 
de endividados no país é elevada e 
sublinha a necessidade de ampliar o 
acesso a recursos com custos mais 
baixos, possibilitando o alonga-
mento de prazos de pagamento.

Cerca de 235 milhões de pessoas 
vão precisar de assistência human-
itária e proteção em 2021, segun-
do relatório que será apresentado 
pelo Escritório das Nações Unidas 
para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (Ocha, na sigla em 
inglês). O novo relatório anual do 
Ocha sobre a situação humanitária 
global, que vai ser lançado em Gen-
ebra, prevê um aumento de 40% 
de pessoas vulneráveis em relação 
a 2020 e destaca que serão preci-
sos pelo menos 29 bilhões de euros 
para garantir a assistência human-
itária em 2021. Segundo o Ocha, 
“a pobreza extrema aumentou pela 
primeira vez em 22 anos” e vão sur-
gir múltiplas situações de falta de 
alimentos e fome.

A organização alerta que no fi-
nal do próximo ano, 736 milhões 
de pessoas poderão estar em situ-
ação de pobreza extrema, a viver 
com menos de 1,60 euro por dia. 
O relatório vai ser apresentado 
em eventos virtuais em Genebra 

e outras capitais do mundo, com 
uma mensagem do secretário-ger-
al da Organização das Nações Un-
idas, António Guterres e do sub-
secretário-geral para os Assuntos 
Humanitários, Mark Lowcock. O 
documento trata de 56 países afe-
tados por crises humanitárias e 
inclui planos específicos para 34 
países em que a população poderá 
sofrer mais com fome, conflitos 
armados, falta de alojamento, im-
pacto das mudanças climáticas e 
dificuldades criadas pela pandem-
ia de Covid-19.

Os planos de resposta apresenta-
dos pelo OCHA visam chegar a 
160 milhões de pessoas em situ-
ação de forte necessidade e têm 
custo estimado de US$ 35 bilhões 
no próximo ano. Entre os fatores 
que atingem os mais vulneráveis 
estão o aumento dos preços dos 
alimentos, a quebra de rendimen-
tos, interrupção de programas de 
vacinação, o fechamento de escolas, 
desalojamento e a violência. Os pla-

nos específicos para fornecer ajuda 
humanitária incluem Moçambique, 
Colômbia, Venezuela, Ucrânia, 
República Centro-Africana, Afe-
ganistão, Iêmen, Síria e outros 
países.

Entre os problemas que as 
Nações Unidas se propõem a aliv-
iar, estão as “consequências brutais 
de conflitos e deslocamentos que 
prejudicam principalmente mul-
heres e crianças, pragas de gafanho-
tos, o clima extremo” e o impacto 
da Covid-19. “Os orçamentos de 
ajuda humanitária enfrentam défi-
cits terríveis à medida que o impac-
to da pandemia global continua a 
piorar. Juntos, devemos mobilizar 
recursos e ser solidários nas alturas 
mais sombrias de necessidade”, diz 
Guterres, citado pelo Ocha em co-
municado. Para Mark Lowcock, 
trata-se de uma escolha entre juntar 
forças para ajudar todos os países e 
pessoas em necessidade ou deixar 
que 40 anos de progresso sejam re-
vertidos.

Brasil tem 173.817 mortes e 
governador do Rio descarta restrições

O governador em exercício do 
Rio de Janeiro, Claudio Castro, co-
meçará, nesta quinta-feira, processo 
de testagem em massa da população 
e disse que não voltará atrás na fle-
xibilização das medidas contra a co-
vid-19. “Nós começamos na quinta-
-feira a testagem, também começa o 
diagnóstico precoce (com tomogra-
fia computadorizada). Começamos 
em cinco locais, incluindo Rio, Bai-
xada e São Gonçalo, para que a gente 
possa fazer essa testagem em massa, 
isolando essas pessoas, com (exame) 
PCR”, disse Castro.

Segundo a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), serão abertos três 
centros de testagem esta semana, 
com capacidade para 1,5 mil testes 
por dia. Duas no município de São 
Gonçalo: uma no Hospital Estadual 
Alberto Torres e outra na Unidade 
de Pronto Atendimento do Colu-
bandê. A terceira unidade será em 
Volta Redonda, no Hospital Zilda 
Arns Neumann. Os testes deverão 
ser agendados pelo aplicativo Da-
dos do bem. Outros postos devem 
dar abertos na próxima semana. 

Perguntado se o Rio daria um passo 
atrás nas medidas de isolamento social, 
como fizeram os estados do Rio Gran-
de do Sul e São Paulo, por exemplo, o 
governador descartou tomar medidas 
neste sentido, alegando que haverá au-
mento de leitos e maior fiscalização de 
aglomerações. Segundo ele, é impor-
tante que a economia não seja freada.

O avanço da pandemia de co-
ronavírus no Rio de Janeiro levou 
pesquisadores do Grupo de Traba-

lho Multidisciplinar para o Enfren-
tamento da Covid-19, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), a recomendarem medidas 
urgentes para conter o número de 
casos, óbitos e internações verifica-
do em novembro.

A ampliação do número de leitos 
e da testagem, o fechamento das 
praias, a suspensão de eventos e a 
limitação do horário de funciona-
mento dos estabelecimentos, com 
fiscalização rigorosa estão entre as 
orientações.

“No Brasil, assistimos ao aumento 
acelerado de casos, sem ter ocorrido 
o término da primeira onda. Os da-
dos sugerem uma nova onda sobre-
pondo-se à primeira. Isso torna  o 
problema mais grave e complexo. A 
população está há mais de oito meses 
com restrições de mobilidade. No en-
tanto, muitos, especialmente os mais 
jovens, têm se aglomerado em festas, 
bares, praias e outros eventos sociais. 
O processo eleitoral, fundamental à 
democracia, também gerou aglome-
rações. Atualmente, a mobilidade no 
estado do Rio de Janeiro tende a se 
aproximar daquela de antes da decre-
tação do  isolamento social”, avalia 
nota técnica assinada pelo grupo.

As mortes causadas pela pande-
mia chegaram a 173.817. Entre dia 
30 e esta terça-feira, foram registra-
dos 697 novos óbitos. Ainda há 2.163 
mortes em investigação. O número 
de casos acumulados de covid-19 
atingiu 6.386.787. Em 24 horas, fo-
ram registrados 50.909 diagnósticos 
positivos para a doença.

ICMS: parcelamento de dívidas deverá 
ser votado na próxima semana

O Projeto de Lei Complementar 
n° 28/2020, que institui o Programa 
Especial de Parcelamento de Cré-
ditos Tributários do Estado, deverá 
entrar em pauta na Ordem do Dia, 
na próxima semana. A informação 
foi divulgada pelo presidente da Co-
missão de Tributação da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj), deputado Luiz Paulo 
(sem partido), durante audiência 
pública realizada, nesta terça-fei-
ra. Segundo o parlamentar, o tex-
to, de autoria do Poder Executivo, 
está na fase de análise das 42 emen-
das e dará origem a um substitutivo 
ainda esta semana. “Vou pedir ao 
nosso presidente que traga o projeto 
a pauta na próxima semana. O Par-
lamento entra em recesso no dia 17 
de dezembro e precisamos resolver 
isso o quanto antes”, afirmou Luiz 
Paulo.

Na reunião, representantes do 
Governo e de instituições econô-
micas do Rio, discutiram sugestões 

apresentadas ao texto pelos parla-
mentares. O projeto prevê a cria-
ção de um programa de incentivo 
à regularização fiscal, que abre a 
possibilidade de refinanciamento 
de dívidas relativas ao Imposto So-
bre Circulação de Mercadorias e à 
Prestação de Serviços de Transpor-
te Interestadual e Intermunicipal e 
Comunicação (PEP-ICMS). Estão 
abrangidos pelo programa os crédi-
tos decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31 de agosto de 2020. 
Há a redução de penalidades legais 
e acréscimos moratórios, de acordo 
com o Convênio ICMS 87, de 2020.

O presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Casa, deputado Márcio Pacheco 
(PSC), adiantou que as emendas já 
estão sendo analisadas pelo grupo. 
“Tenho certeza de que podemos 
fazer, em várias mãos, um projeto 
ainda melhor. Mais uma vez a Alerj 
vai ajudar o estado a crescer e a me-
lhorar a sua arrecadação”, afirmou.
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Nacional-Trabalhismo – Da Carta Testamento à Carta de Lisboa
Em novembro de 1930 

Getúlio Vargas e seus alia-
dos chegam ao Rio de Janei-
ro, iniciando a chamada Era 
Vargas. Getúlio ficaria por 
quinze anos ininterruptos no 
poder (1930 – 1945) e, logo 
depois, seria eleito pelo voto 
popular voltando à presidên-
cia entre os anos de 1951 e 
1954.

A criação, em 14 de no-
vembro de 1930, do Minis-
tério da Educação e Saúde 
Pública, seguida, em 26      
de novembro, pelo Ministé-
rio do Trabalho, Indústria e 
Comércio, mostrava o rumo 
que estava sendo tomado 
pelo Governo Provisório de 
Getúlio Vargas: do trabalho 
e da cidadania. O povo en-
tendeu melhor do que as eli-
tes e jamais faltou a Vargas, 
como abundantemente se lê 
nos repórteres e memorialis-
tas da época.

Assim pode enfrentar vi-
toriosamente os três golpes 
de estado que sofreu, ainda 
naquela década.

Primeiro, em 1932, da 
oligarquia agrária e inte-
resses estrangeiros, sediado 
em São Paulo. Em março 
de 1935 formou-se a Alian-
ça Nacional Libertadora 
(ANL), organização políti-
ca cujo presidente de honra 
era o líder comunista Luís 
Carlos Prestes. O primeiro 
levante militar foi deflagra-
do no dia 23 de novembro 
de 1935, na cidade de Na-
tal. No dia seguinte, outra 
sublevação militar ocorreu 
em Recife. No dia 27, a re-
volta eclodiu no Rio de Ja-
neiro, então Distrito Federal. 
Sem contar com a adesão do 
operariado, e restrita às três 
cidades, a rebelião foi ra-
pidamente debelada. Ficou 
marcada na história como a 
Intentona Comunista, em-
bora congregasse outros se-
tores da oposição à Vargas. 
Finalmente o Levante Inte-
gralista. Movimento armado 
contra o governo federal que 
eclodiu em maio de 1938 por 
membros da Ação Integralis-
ta Brasileira (AIB), e que ti-
nha como líder o candidato 
à presidência da República, 
Plínio Salgado. Antes, em 
11 de março de 1938, os in-
tegralistas deflagraram pe-

quenas agitações na Marinha 
e uma tentativa de ocupação 
da Rádio Mayrink Veiga, no 
Rio de Janeiro. Participaram 
da intentona integralista, en-
tre outros, Gustavo Barroso, 
Otávio Mangabeira, Flores 
da Cunha e o coronel Eucli-
des Figueiredo. A todos estes 
golpes faltou o povo.

O nacional-trabalhismo 
de Vargas é vitorioso como 
se verifica no crescimento 
do PIB per capita (em reais 
de 1999); nos 30 anos da 1ª 
República cresceu 50%, de 
512 (1901) para 770 (1931), 
e nos 14 anos seguintes, com 
Vargas, atinge 1.184 (1945), 
crescimento de 54%. As 
potências do Atlântico Nor-
te não podiam aceitar uma 
concorrência deste porte. O 
golpe de 1945 foi dado. Mas 
o povo reconduziu Getúlio. 
Entre 1950 e 1954, o PIB per 
capita cresce 13% (dados do 
IBGE).

O psicossocial, a alma do 
povo, sempre esteve presen-
te na Era Vargas. Em 1932, 
nomeia Heitor Villa-Lobos, 
o maior compositor erudito 
brasileiro, para diretor da Su-
perintendência da Educação 
Musical e Artística (SEMA). 
O resultado foi a introdução 
do canto orfeônico nas es-
colas em todo Brasil e, em 
1941, o próprio Villa-Lobos 
retrata o êxito do seu traba-
lho com a publicação de “A 
Música Nacionalista no Go-
verno Vargas”. Ao entrar na 
guerra contra o eixo, Villa-
-Lobos e Manuel Bandeira 
compõe o hino “Invocação 
em Defesa da Pátria”, 1943, 
cheio do mais profundo sen-
timento de brasilidade:

“Oh divino onipotente!
Permiti que a nossa terra
Viva em paz alegremente
Preservai o horror da 

guerra
Zelai pelas campinas
Céus e mares do Brasil
Tão amados de seus filhos
Que estes sejam como ir-

mãos
Sempre unidos, sempre 

amigos”.
A Carta Testamento de 

Getúlio Vargas, dirigi-
da no dia do seu suicídio, 
24/08/1954, a todo povo 
brasileiro, trata da sobera-
nia e da cidadania, ou seja, 

de sua vida de trabalho no 
nacional-trabalhismo.

“Iniciei o trabalho de li-
bertação e instaurei o regi-
me de liberdade social. A 
campanha subterrânea dos 
grupos internacionais aliou-
-se à dos grupos nacionais 
revoltados contra o regime 
de garantia do trabalho. A lei 
de lucros extraordinários foi 
detida no Congresso. Contra 
a Justiça da revisão do salá-
rio mínimo se desencadea-
ram os ódios.

Quis criar a liberdade na-
cional na potencialização 
das nossas riquezas através 
da Petrobras, mal começa 
esta a funcionar a onda de 
agitação se avoluma. A Ele-
trobrás foi obstaculada até o 
desespero. Não querem que 
o trabalhador seja livre, não 
querem que o povo seja in-
dependente”.

No passado recente, hou-
ve um acordão antinaciona-
lista com as esquerdas, os 
comunistas, os militares e os 
liberais para evitar o triunfo 
eleitoral, dado como certo, 
de Leonel Brizola para pre-
sidente do Brasil após os go-
vernos militares.

Primeiro, impedindo a 
aprovação da emenda cons-
titucional de Dante de Oli-
veira, deputado federal por 
Mato Grosso, em abril de 
1984, restaurando a eleição 
direta para Presidente da Re-
pública.

Segundo, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) con-
cede a legenda e a sigla do 
Partido Trabalhista Brasilei-
ro (PTB) ao grupo encabe-
çado pela ex-deputada Ivete 
Vargas. “Consumou-se o 
esbulho”, afirmou Brizola, 
acusando o general Golbery 
do Couto e Silva de ter pa-
trocinado a adversária. “O 
PTB original foi criado por 
Getúlio Vargas, em 1945, e 
era o partido do presidente 
João Goulart, deposto pelo 
golpe de 1964. Pelo PTB, 
Brizola foi o deputado mais 
votado do Brasil em 1962 e 
pretendia disputar as elei-
ções presidenciais de 1965, 
abortadas pelo golpe. Quin-
ze anos depois, a legenda e 
o trabalhismo ainda tinham 
forte apelo eleitoral no Bra-
sil”.

“Brizola já trabalhava 
para refundar o PTB há bas-
tante tempo. Em 1979, antes 
da anistia, organizou um en-
contro de lideranças socia-
listas em Lisboa com esse 
objetivo. Os textos aprova-
dos nessa reunião defendiam 
um “Novo Trabalhismo”, 
que lutasse para construir 
“uma sociedade socialista e 
democrática” (Memorial da 
Democracia, 12 de maio de 
1980).

Terceiro, numa campa-
nha, eivada de mentiras e 
acusações não comprova-
das, articulada pelos órgãos 
de imprensa, ligados desde 
sempre ao liberalismo e aos 
interesses estrangeiros, além 
da articulação de partidos de 
esquerda para evitar a elei-
ção de Darcy Ribeiro, vice-
-governador de Brizola, para 
o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.

Finalmente, as fraudes 
eleitorais, onde a falta de 
energia elétrica em Minas 
Gerais foi a mais aberrante, 
para impedir a ida de Leo-
nel Brizola ao segundo turno 
da eleição presidencial em 
1989.

Se centramos em Brizo-
la, é porque nenhuma outra 
liderança política tinha a 
penetração popular, a identi-
dade com Getúlio Vargas, e 
a firmeza nacionalista e tra-
balhista do que ele. Demolir 
Brizola, como que se consta-
tou neste século, era demolir 
o nacional-trabalhismo.

Transcrevemos o início 
da Carta de Lisboa, que é 
o primeiro documento do 
nacional-trabalhismo após a 
Era Vargas, de 17 de junho 
de 1979.

“Reconhecendo que é ur-
gente a tarefa de libertação 
do nosso povo, nós, brasi-
leiros que optamos por uma 
solução trabalhista, nos en-
contramos em Lisboa. E se 
o fizemos fora do País, é 
porque o exílio arbitrário e 
desumano impediu este En-
contro no lugar mais adequa-
do: a Pátria brasileira. A ta-
refa de organizar com nosso 
povo um Partido verdadei-
ramente nacional, popular e 
democrático é cada vez mais 
premente. Não desconhece-
mos as permanentes tentati-

vas das forças autoritárias de 
esmagar os movimentos dos 
trabalhadores. Mas o reposi-
tório de coragem e dignida-
de dos trabalhadores faz com 
que eles não se dobrem nem 
se iludam. E com eles esta-
mos nós, Trabalhistas.

Não podemos deixar de sa-
lientar, também, que aqueles 
que defendem uma posição 
de paciência, assim como a 
inoportunidade da luta con-
tra a opressão, não são, exa-
tamente os que se encontram 
em condições de sofrimento 
e perseguição, mas ao con-
trário, navegam nas águas da 
abastança e dos privilégios. 
Invoca-se, por outro lado, 
que a restauração da vida de-
mocrática e o ressurgimento 
de partidos autênticos de-
pendem do sistema e de suas 
fórmulas jurídicas e legais. 
Consideramos, todavia, um 
ato de incompetência políti-
ca e de deslealdade para com 
o nosso povo, aguardar as 
providências dos juristas do 
regime, de cujas fórmulas, 
somente por ingenuidade ou 
má fé, pode se esperar algo 
de diferente da vontade de 
institucionalizar a espolia-
ção de nossa gente e a manu-
tenção de uma estrutura polí-
tica e econômica inaceitável 
para o povo brasileiro.

Fato novo mais importan-
te da conjuntura brasileira 
não é nem a crise do regime, 
nem o fracasso de todos os 
seus projetos e promessas.

O novo, importante e fun-
damental, é a emergência 
do povo trabalhador na vida 
política do País. Não de um 
povo amedrontado depois de 
15 anos de opressão, mas de 
um povo que se organiza sob 
as mais variadas formas – 
nos sindicatos, nas associa-
ções, em comunidades, em 
movimentos e organizações 
profissionais – com o mes-
mo objetivo: o de lutar por 
seus direitos, pela democra-
cia. Como parte desta emer-
gência se devem destacar as 
conquistas do movimento 
estudantil, e a luta agora vi-
toriosa pela reorganização 
da UNE.

A experiência histórica 
nos ensina, de um lado, que 
nenhum partido pode chegar 
e se manter no governo sem 

contar com o povo organi-
zado e, de outro lado, que 
as organizações populares 
não podem realizar suas as-
pirações sem partidos que as 
transformem em realidade 
através do poder do Estado. 
A falta de apoio popular or-
ganizado pode levar a situa-
ções dramáticas como aque-
la que conduziu o Presidente 
Getúlio Vargas a dar um tiro 
em seu próprio peito.

Partidos e povo organi-
zados constituem, por con-
seguinte, as duas condições 
fundamentais para a constru-
ção de uma sociedade demo-
crática.

Analisando a conjuntura 
brasileira, concluímos pela 
necessidade de assumirmos 
a responsabilidade que exi-
ge o momento histórico e 
de convocarmos as forças 
comprometidas com os in-
teresses dos oprimidos, dos 
marginalizados, de todos os 
trabalhadores brasileiros, 
para que nos somemos na 
tarefa da construção de um 
Partido Popular, Nacional e 
Democrático, o nosso PTB. 
Tarefa que não se improvisa, 
que não se impõe por deci-
são de minorias, mas que 
nasce do encontro do povo 
organizado com a iniciati-
va dos líderes identificados 
com a causa popular”.

No entanto, mesmo sendo 
um importantíssimo docu-
mento do nacional-traba-
lhismo, após sua edição, o 
Consenso de Washington, 
com o decálogo financis-
ta, abrindo espaços para a 
banca, em 1989, e o fim da 
União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS), 
em 1991, colocaram na cena 
internacional um novo ente 
dominador, espoliador, su-
pranacional que é a banca, 
o sistema financeiro interna-
cional.

Trataremos de verificar 
que atualizações devem ser 
observadas para que os sem-
pre vigorosos fundamentos 
do nacional-trabalhismo 
continuem iluminando as 
conquistas do Estado Nacio-
nal e dos trabalhadores do 
Brasil.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado

Já dizia Winston Churchill: nunca desperdice uma boa crise
A crise gerada pelo novo 

coronavírus tem abalado di-
versos setores da nossa eco-
nomia. No entanto, assim 
como o ex-primeiro-ministro 
do Reino Unido, Winston 
Churchill, acredito que gran-
des oportunidades surgem em 
períodos de instabilidade eco-
nômica. Apesar das perdas, 
os empresários estão tendo a 
chance de se organizar e se 
renovar, a nível de inovação, 
identificando as melhores 
maneiras de levarem os seus 
produtos até o consumidor, 
minimizando prejuízos.

A quarentena e o isolamen-
to social trouxeram muitas 
lições para quem tem um em-
preendimento próprio. Além 

de reforçarem a importância 
dos negócios feitos digital-
mente e deixarem em evidên-
cia o valor das redes sociais, 
que permitem um contato 
rápido e direto com os clien-
tes, também colocaram a ex-
posição o quanto a busca por 
novas estratégias e nichos de 
atuação devem ser constan-
tes. Nesse sentido, pensar em 
internacionalização passou a 
fazer parte do jogo.

Profissionais autônomos, 
que antes viam a diversifi-
cação de investimentos fora 
do Brasil como um bicho 
de sete cabeças, passaram a 
entender que ter uma reser-
va financeira em países com 
moeda forte, como é o caso 

dos Estados Unidos, é mais 
do que obter rendimentos 
com ganhos significativos. 
É um jeito incontestável de 
assegurar o seu patrimônio, 
uma vez que corremos um 
risco maior quando concen-
tramos todos os nossos re-
cursos em uma única moeda.

Independente de qual for 
o tamanho da sua empresa, 
tenha em mente que levá-la 
para fora é uma boa alter-
nativa para acelerar o seu 
desenvolvimento. O obje-
tivo número um de praticar 
o comércio exterior é en-
contrar pessoas que estejam 
interessadas em adquirir os 
seus produtos e serviços tan-
to quanto, ou até mais, que 

o seu público regional. Com 
uma gama de consumidores 
potenciais, a globalização é 
favorável para a expansão 
das vendas, garantindo o su-
cesso.

Algumas pessoas me per-
guntam qual é a melhor forma 
de marcar presença no merca-
do internacional e destaco três 
possibilidades: a exportação 
das mercadorias diretamente 
do Brasil (forma mais práti-
ca e segura para quem está 
começando), a abertura de 
filiais (opção normalmente 
escolhida por empresas que 
já estão em estágio avançado) 
ou encontrar parceiros comer-
ciais que possam ajudá-lo na 
operação, intermediando nas 

negociações com os estran-
geiros.

Quem deseja expandir 
as atividades para além das 
fronteiras deve contar com 
o apoio de uma assessoria 
especializada para evitar 
problemas e frustações, já 
que a escolha de qual cami-
nho seguir leva em consi-
deração inúmeros fatores. É 
preciso conhecer as regiões 
para onde se pretende enviar 
os produtos, a documenta-
ção exigida para o trâmite 
das mercadorias e entender 
como vai receber pela venda. 
Pequenos descuidos podem 
inviabilizar todos os planos.

Não sabemos quais países 
vão apresentar os melhores 

índices econômicos quando 
a pandemia acabar, mas de-
vemos ficar de olho. Se feita 
de forma correta, a conquista 
do mercado exterior e a di-
versificação dos investimen-
tos com certeza levará a sua 
firma para o mais elevado 
nível possível, proporcio-
nando um resultado surpre-
endente. Depois de nove 
meses de pandemia, chegou 
a hora de levantar, sacudir a 
poeira e dar a volta por cima.

q  Renato Alves
Diretor de expansão da 

Bicalho Consultoria Legal, 
empresa especializada em 

internacionalização de 
negócios e franquias.
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Analistas preveem superávit  
de US$ 57,9 bilhões este ano

O boletim Focus, pesqui-
sa semanal com instituições 
financeiras divulgada pelo 
Banco Central, revelou que 
os analistas de mercado pre-
veem superávit de US$ 57,9 
bilhões para este ano. Já o 
Ministério da Economia es-
tima saldo positivo de US$ 
55 bilhões para 2020.

Em 2019, o saldo da ba-
lança comercial foi de US$ 
48,035 bilhões, o segundo 
maior resultado positivo da 
história. O mercado estima 
menor volume de comércio 
em 2020, por causa da pan-
demia do novo coronavírus. 
No entanto, a retração das 
importações em ritmo maior 
que a das exportações elevou 
as projeções de saldo.

A maior parte da alta do 
saldo em novembro é ex-
plicada pelo aumento de 
26,93% na média diária de 
exportações da indústria ex-
trativa, com destaque para o 
minério de ferro e o petróleo 
bruto. Essa elevação com-
pensou o recuo de 21,87% 
na média diária de vendas da 
agropecuária para o exterior.

A balança comercial re-
gistrou, em novembro, o ter-
ceiro maior superávit para o 
mês. O país exportou US$ 
3,732 bilhões a mais do que 
importou, divulgou nesta 
terça-feira (1º) Ministério 
da Economia. Isso repre-
senta crescimento de 4,7% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado, quando o 
superávit atingiu US$ 3,565 
bilhões.

O resultado só perde para 
novembro de 2016 (superá-
vit de US$ 4,75 bilhões) e de 
2018 (superávit de US$ 4,08 
bilhões). No mês passado, 
o país vendeu US$ 17,531 
bilhões para o exterior, com 
queda de 1,2% pelo critério 
da média diária em relação 

ao mesmo mês do ano pas-
sado. As importações, no en-
tanto, caíram mais, somando 
US$ 13,799 bilhões, redução 
de 2,6% também pela média 
diária.

Com o resultado do mês 
passado, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 
51,159 bilhões de janeiro a 
novembro. Esse também é o 
terceiro melhor resultado da 
série histórica para o perío-
do, perdendo para janeiro a 
novembro de 2017 (superá-
vit de US$ 61,992 bilhões) 
e de 2018 (superávit de US$ 
51,605 bilhões). No acumu-
lado de 2020, as exporta-
ções somam US$ 191,678 
bilhões, retração de 6,1% na 
comparação com o mesmo 
período de 2019, pela média 
diária. As importações tota-
lizam US$ 140,518 bilhões, 
recuo de 13,6% pelo mesmo 
critério.

Categorias

Com a antecipação de em-
barques que ocorreu neste 
ano, as exportações de soja 
caíram 70% em novembro 
na comparação com o mes-
mo mês de 2019, também 
pelo critério da média diária.

A indústria de transfor-
mação exportou 2,92% a 
menos em novembro pela 
média diária em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
Os principais produtos que 
afetaram a queda foram os 
combustíveis, com recuo de 
35,5%, e aeronaves e com-
ponentes, com retração de 
44% pela média diária. Se-
gundo a agência Brasil, do 
lado das importações, a que-
da decorreu principalmen-
te do recuo nas compras de 
petróleo bruto (-63,7%) e de 
estruturas de ferro e de aço 
(-49,5%).

Informalidade continua crescendo: 
34,5% em relação aos ocupados

De acordo com om Pnad 
Covid19 IBGE, o número 
de trabalhadores informais 
foi de 29 milhões de pesso-
as em outubro, equivalente a 
34,5% do total de ocupados, 
representando um aumento 
de 2,4% na quantidade de 
informais em relação a se-
tembro e um aumento de 0,3 
ponto percentual na taxa de 
informalidade.

Houve aumento no núme-
ro de horas efetivamente tra-
balhadas para as pessoas que 
estavam ocupadas de setem-
bro para outubro de 35,1 ho-
ras para 35,7 horas. Já o nú-
mero de horas habitualmente 
trabalhadas saiu de 40,1 para 

40 horas.Em outubro, as mu-
lheres apresentaram diferen-
ça entre as horas semanais 
habituais e efetivas de todos 
os trabalhos em 5,1 horas, 
para os homens a diferença 
foi de 3,6 horas.

No país, 17,8% das pesso-
as ocupadas e não afastadas 
do trabalho que tinham, tra-
balharam efetivamente me-
nos horas que as habituais 
(14,1 milhões de pessoas). 
Entretanto, para 3,1 milhões 
de pessoas, o número de ho-
ras efetivamente trabalhadas 
foi maior que as horas habi-
tuais, o que correspondia a 
3,9% das pessoas ocupadas e 
não afastadas.

NOVA POUSADA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ Nº 34.609.577/0001-17 - NIRE (JUCERJA) Nº 33.3.0033167-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2020
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020, às 17h00min, na sede da 
Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200, Salão 1901, nesta cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representan-
do a totalidade (100%) das ações da Companhia, conforme consignado no 
Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária 
da NOVA POUSADA PARTICIPAÇÕES S.A. Por indicação dos presentes, 
assumiu a Presidência dos trabalhos o acionista Wilson Lemos de Moraes 
Junior, que convidou para Secretário o acionista Felipe Lemos de Moraes. 
Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura da Ordem do Dia, 
dispensada a convocação, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, ten-
do em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia. Ordem 
do Dia: Examinar e Votar o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras/Balanço Patrimonial, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Passando à deliberação, o Sr. Presidente in-
formou a dispensa de publicação de aviso aos acionistas que trata o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, bem como do Relatório da Administração e das De-
monstrações Financeiras/Balanço Patrimonial referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, na forma dos artigos 133, § 4º e 294 
e parágrafos, ambos da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Sr. Presidente escla-
receu aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era dispensada a 
leitura dos citados documentos. Colocada em votação, foram aprovados, por 
unanimidade, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financei-
ras/Balanço Patrimonial da Companhia, referentes ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2019, que integram a presente ata como anexo. 
Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia às 
18h00min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi assinada por 
todos os acionistas. Wilson Lemos de Moraes Junior - Acionista - Presidente; 
Felipe Lemos de Moraes - Acionista - Secretário. Jucerja em 26/11/2020, nº 
3974021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MB & FILHOS PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ Nº 30.144.200/0001-89 - NIRE (JUCERJA) Nº 33.3.0032675-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2020
Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020, às 17h00min, na sede da So-
ciedade, na Praia do Flamengo, nº 200, Salão 1901, nesta cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando a 
totalidade (100%) das ações da Companhia, conforme consignado no Livro 
de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da 
MB & FILHOS PARTICIPAÇÕES S.A. Por indicação dos presentes, assumiu 
a Presidência dos trabalhos a acionista Maria Isbela Lemos de Moraes, que 
convidou para Secretário o acionista Don David Lemos de Moraes Maga-
lhães Leite Jayanetti. Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura 
de Ordem do Dia, dispensada a convocação, na forma do art. 124, § 4º, da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da 
Companhia. Ordem do Dia: Examinar e Votar o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras/Balanço Patrimonial, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, Eleição dos Membros da 
Diretoria e fixação de sua remuneração. Passando as deliberações, a Sra. 
Presidente informou a dispensa de publicação de aviso aos acionistas que 
trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, bem como do Relatório da Adminis-
tração e das Demonstrações Financeiras/Balanço Patrimonial referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, na forma dos arti-
gos 133, § 4º e 294 e parágrafos, ambos da Lei nº 6.404/76. Em seguida, a 
Sra. Presidente esclareceu aos presentes que, por ser do conhecimento ge-
ral, era dispensada a leitura dos citados documentos. Colocada em votação, 
foram aprovados, por unanimidade, o Relatório da Administração e as De-
monstrações Financeiras/Balanço Patrimonial da Companhia, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que integram a pre-
sente ata como anexo. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos 
membros da Diretoria, tendo sido reeleitos, por unanimidade, com mandato 
de 03 (três) anos ou até nova eleição da Diretoria, na forma do Estatuto So-
cial: Diretor-Presidente: DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES 
LEITE JAYANETTI, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da 
carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, ins-
crito no CPF/MF sob o nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua 
Barão de Jaguaripe, nº 29 – apartamento 301, Ipanema, Rio de Janeiro – 
RJ; Diretor: MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES, brasileira, separada ju-
dicialmente, empresária, portadora da identidade expedida pelo IFP/RJ sob 
o nº 02.732.290-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 624.466.307-15, residente 
e domiciliada na Rua Barão de Jaguaripe, nº 29 – apartamento 301, Ipane-
ma, Rio de Janeiro – RJ. Os diretores declararam expressamente que não 
estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam 
de exercer quaisquer atividades empresariais. Decidiram ainda os acionis-
tas, por unanimidade dos presentes, que a Diretoria disporá de uma verba 
mensal de até R$3.000,00 (três mil reais) para remuneração dos membros 
da Diretoria. Como nada mais houvesse a ser tratado e como ninguém mais 
desejasse fazer uso da palavra, a Sra. Presidente deu por encerrada a As-
sembleia às 18h00min, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada foi 
assinada por todos os acionistas. Maria Isbela Lemos de Moraes - Acionista 
- Presidente; Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Acio-
nista - Secretário. Jucerja em 23/11/2020 sob o nº 3972458. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Cooperativa de Trabalho de Motoristas de Transportes
de Passageiros e  Turismo do Estado do Rio de Janeiro –

COOTRAMO - CNPJ: 33.812.348/0001-32
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
O Diretor Presidente da Cooperativa COOTRAMO, no uso de sua atribuição
legal prevista no artigo 38 da Lei 5764/71, combinado com a disposição
dos  artigos 63, 70 e 71 do Estatuto Social, que normatiza as competências
exclusivas da AGE, convoca todos os sócios ativos da Cootramo a
reunirem-se  em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada
no dia 12 de  dezembro de 2020 (sábado), em 1ª (primeira) convocação
às 12h00, com a  presença mínima de dois terços dos cooperados; em 2ª
(segunda) convocação  às 13h00, com a presença da metade e mais um
dos cooperados; e em 3ª  (terceira) e última convocação às 14h00, com
a presença mínima de 10  cooperados, na sede da COOTRAMO, localizada
na Rua Capitão Carlos, 221 – Bonsucesso – Rio de Janeiro – RJ. Ficam
especificadas como ordem do dia as  seguintes decisões: I) Prestação
de contas do Conselho de Administração,  acompanhada de Parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da  gestão; b) Balanço
Exercício 01/01/2019 a 31/12/2019; c) demonstrativo das  sobras
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade; II) Destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições  para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
se as parcelas para os  fundos obrigatórios ou o rateio das perdas; III)
Eleição do Conselho Fiscal; IV) Alteração do Conselho de Administração
e seus respectivos honorários; V) Rio  Galeão, avaliação do contrato
atual e acordo de valores em atraso; VI) INFRAERO - Santos Dumont,
avaliação do contrato atual e acordo de valores  em atraso; Comunico
que nesta data a Cooperativa mantém em seu Quadro  Social 28
associados. Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

RENATO J. FERREIRA
Diretor Presidente

COOTRAMO

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ/ME 11.421.994/0001-36 - NIRE 33.300.292.152

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A SER REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020

A ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A., sociedade por ações, com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Joaquim 
Palhares, n.º 40, 1º andar, parte, Estácio, CEP 20260-080, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 11.421.994/0001-36 (“Cia”), vem pela presente, nos termos do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“LSA”) convocar seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2020, às 
09h00, na sede da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: (i) Proposta do Conselho de Administração 
de alteração do Objeto Social da Cia. (ii) Aprovação da constituição de 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, no 
qual a Cia será a única Cotista. Os documentos relativos às matérias a 
serem discutidas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas para 
consulta na sede da Cia, em conformidade com as disposições da LSA e 
do Acordo de Acionistas da Cia. Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2020. 
Ismar Machado Assaly - Conselheiro Presidente.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 18 de dezembro de 2020, às 09h30min. Realizará  o
leilão SEOP26-20 somente on-line, excepcionalmente não ha-
verá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos recuperáveis, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art.
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já fo-
ram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

Infraestrutura logística e o desenvolvimento no RJ
Projetos voltados para 

a retomada do desenvol-
vimento fluminense, em 
especial aos voltados à 
infraestrutura logística, 
fazem parte do encontro 
que reunirá especialistas 
em setores de transportes, 
construção naval e de óleo 
& gás durante o seminário 
virtual (Webinar) Logísti-
ca e Desenvolvimento no 
Estado do Rio de Janeiro 
– LogD-RJ, a ser realizado 
no próximo dia 8, de 9h30 
às 13h30. Também será de-
batido o desenvolvimento 
intermodal, de transportes e 
dos portos, aproveitando o 
grande potencial econômi-
co do estado, inclusive no 
setor turístico, 

Entre os participantes es-
tão o engenheiro naval Nel-
son L. Carlini, o economista 
Marcos Poggi, o vice-pre-
sidente da Companhia de 
Desenvolvimento Rodovi-
ário e Terminais do Rio de 
Janeiro (Coderte), Roberto 
Aroso, o empresário Rui 
Barreto Filho e o presidente 
do Conselho de Adminis-
tração do cabo Frio Airport, 
Eduardo Valle.  Com pa-
trocínio do Cabo Frio Air-
port, do Grupo ICTSIRio 
Brasil e da Multiterminais, 
e apoio da Secretaria de 
Transportes do Estado do 
Rio de Janeiro, da Câmara 
de Comércio Brasil-Chile, 
do Rotary Club, da Coder-
te e da Agência iNFRA. O 
seminário LogD-RJ contará 
ainda com a participação do 
secretário de Transportes 
do Estado, Delmo Pinho, 
do senador Carlos Portinho 
(PSD) e do deputado Hugo 
Leal (PSD), como convida-
dos especiais. 

Rui Barreto Filho, em-
presário que integra o Co-
mitê de Comércio Exterior 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ener-
gia e Relações Internacio-
nais do Estado do Rio de 
Janeiro, como representan-
te da Associação Comer-
cial (ACRJ), mostra que no 
momento em que a econo-
mia nacional se reposicio-
na graças às importantes 
reformas estruturais em 
curso no âmbito federal, é 
oportuno um exame do que 
já existe no Rio de Janei-
ro e pode ser reativado em 
curto prazo para apoiar a 
alavancagem da economia 
brasileira.

No Brasil, temos pelo 
menos cinco diferentes 
bitolas ferroviárias, e 
elas não estão integradas. 
Você diria que a integra-
ção da malha ferroviária, 

a partir da conexão das 
diferentes bitolas (seja a 
partir da implantação de 
um terceiro ou mesmo de 
quatro trilhos nas linhas, 
seja a partir da constru-
ção de estações de trans-
bordo) seria uma ini-
ciativa importante para 
desenvolver os transpor-
tes no país e reduzir cus-
tos da cadeia produtiva?

- A cadeia produtiva 
ganharia muito com um 
sistema ferroviário que 
se conecte com os portos. 
Como sabemos, toda a 
carga de café do Brasil é 
transportada por rodovia, 
o que é um absurdo, pois 
isso significa custo maior, 
mais poluição e menos 
segurança. Estamos falan-
do de um movimento de 
carga gigantesco. Com a 
integração entre as ferro-
vias, quem mais ganharia 
seria o Brasil, e por óbvio 
o Porto do Rio de Janeiro, 
que é conhecido como o 
melhor do país, pelas con-
dições geográficas, bem 
como a economia flumi-
nense, com o aumento da 
arrecadação e a demanda 
por serviços relacionados 
à atividade portuária.

Como produtor de café 
do Sul de Minas, há muito 
você e a sua família ten-
tam viabilizar um proje-
to relativamente de baixo 
custo, que seria o “tercei-
ro trilho” integrando a 
malha de bitola mineira 
(1,435) do Sul de Minas, 
operada pela Ferrovia 
Centro-Atlântica, com a 
malha de bitola larga (1,6 
metro), da MRS Logísti-
ca no Estado do Rio, co-
nectando diretamente ao 
Porto do Rio uma impor-
tante província de produ-
ção agropecuária.  Dis-
corra um pouco sobre este 
projeto. Quem ganha com 
ele? Alguém perde?

- A razão dessa luta, de 
interesse publico, é me-
lhorar o escoamento da 
produção mineira, tornar o 
transporte da cadeia produ-
tiva mais eficiente e menos 
oneroso para o produtor e o 
exportador. Nosso interes-
se é trabalhar para tirar as 
amarras que prejudicam a 
economia e seu desenvol-
vimento sustentável. É um 
absurdo o Rio de Janeiro 
não entender a importân-
cia de Minas Gerais como 
a sua principal parceira 
econômica, pelo tamanho 
da fronteira entre os dois 
estados, pela localização 
geográfica, o Porto do Rio 
é o porto natural de Minas. 

É por aqui que deveria estar 
sendo escoada grande parte 
da produção mineira, entre 
elas a de café. Todo o café 
exportado por Minas Gerais 
é transportado por rodovia, 
sendo que 50% ou mais de 
sua produção vão para o 
Porto de Santos, pela Ro-
dovia Fernão Dias. O tre-
cho de ferrovia que preci-
saria de uma integração de 
bitolas (cerca de 100 Km) é 
muito pequeno comparado 
ao tamanho das malhas fer-
roviárias dos dois estados e 
de sua importância para as 
economias mineira e flumi-
nense. Os projetos podem 
ser desenvolvidos e pagos 
pela iniciativa privada, sem 
necessidade de dinheiro 
público.  Acesso direto ao 
Porto do Rio, sem trans-
bordo, significa redução de 
custos. Toda a cadeia pro-
dutiva sairia ganhando.

Quais poderiam ser 
os maiores aliados desse 
projeto e por que ele ain-
da não saiu do papel? 

- Os estados de Minas 
Gerais e do Rio de Ja-
neiro devem ser os maio-
res interessados, porque 
o projeto beneficiaria a 
economia de ambos. Até 
hoje, os interesses públi-
cos não foram alinhados 
corretamente. Mas, neste 
momento, os projetos de 
infraestrutura ganham re-
levância dentro do eixo de 
retomada do crescimen-
to econômico, e o debate 
volta a ser oportuno. O 
setor privado precisa ser 
melhor informado sobre 
o projeto, para também 
obter o apoio das regiões 
produtoras, das lideranças 
políticas e de governantes.  

Em termos práticos e 
objetivos, de que forma as 
lideranças políticas e em-
presariais podem ajudar 
a viabilizar este projeto?

- Entender que o Porto do 
Rio é uma saída viável para 
o desenvolvimento do esta-
do e do município. O Rio 
de Janeiro precisa aprender 
a trabalhar olhando o mar, é 
de lá que vem a sua maior 
riqueza, seja ela turística, 
mineral ou de viabilização 
portuária para o escoamen-
to da produção do agro-
negócio. Os governantes 
do Estado, nas diferentes 
esferas, precisam entender 
que o porto não é essa viú-
va que acreditam que seja. 
Destruíram a Perimetral 
como se fosse um troféu ao 
desenvolvimento da região, 
que, apesar de todas as 
obras, continua degradada. 
Quase asfixiaram o acesso 

ao Porto com o fechamento 
de quatro de seus portões. A 
riqueza de um porto foi ig-
norada, um ativo esquecido 
como se fosse uma constru-
ção obsoleta que não gera 
riqueza e sim poluição vi-
sual. Esquecem que o Porto 
do Rio é o terceiro maior 
ente arrecadador de tributos 
do Estado, depois da Petro-
brás (Reduc) e da CSN. É 
que por ele que a economia 
fluminense pode crescer 
e se desenvolver. Tiveram 
um olhar equivocado, na 
contramão do interesse 
público. Nossas lideranças 
empresariais precisam sair 
da zona de conforto e lutar 
pelo município e estado. 
Precisam cobrar nossos go-
vernantes.

O Porto do Rio é, pelas 
condições geográficas, o 
porto óbvio para os ex-
portadores mineiros e 
mesmo do Centro-Oeste. 
Você acha que o desenvol-
vimento de projetos que 
visem uma maior integra-
ção ferroviária entre o Es-
tado de Minas e o Estado 
do Rio de Janeiro deveria 
ser um dos eixos estraté-
gicos da retomada do de-
senvolvimento econômico 
de nosso estado?

- A história comprova 
isso. Minas Gerais e Rio de 
Janeiro sempre estiveram 
juntos. São Paulo, por meio 
de incentivos políticos e 
econômicos, conseguiu 
atrair a produção minei-
ra para o porto de santos, 
criaram impostos e taxas no 
Porto do Rio que fizeram 
com que toda a economia 
mineira fosse para Santos. 
O Porto do Rio sofreu gran-
des ataques. O primeiro de-
les foi a retirada do sistema 
de cremalheira que ligava 
Magé, no fundo da Baía de 
Guanabara, a Petrópolis e a 
toda a Região Serrana pela 
Estrada de Ferro Mauá. Até 
Magé (Porto de Estrela) o 
transporte era feito em em-
barcações, uma operação 
iniciada com Dom Pedro II, 
com a Companhia Imperial 
de Navegação. Esse trecho 
ferroviário, ligando a Bai-
xada à Região Serrana e de 
lá até Minas, hoje também 
poderia estar trazendo par-
te a produção mineira da 
Zona da Mata até o Porto 
do Rio, além de poder ser 
explorado pelo turismo. Es-
sas linhas férreas trariam o 
turismo de origem do inte-
rior para a região litorânea. 
Não tem como se opor a 
projetos como esse. Mas 
tudo depende da vontade 
politica.
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Primeira agência de rating em 
governança corporativa no Brasil
BR Rating: 
avaliação 
independente 
e adequação a 
elevados padrões 

Cada vez mais presentes 
no dia a dia das organizações 
e usadas como critério de es-
colha para investimentos e 
parceria de negócios, as ati-
vidades ligadas à governan-
ça corporativa movimentam 
atualmente cerca de US$ 
21,72 bilhões no mundo e 
devem aumentar para US$ 
57,57 bilhões até 2026, de 
acordo com o relatório Risco 
Governança Corporativa e 
Compliance da Fortune Bu-
siness Insights.

O crescimento do inte-
resse pelo assunto é propor-
cional às mudanças de com-
portamento dos stakeholders 
que exigem cada vez maior 

transparência das empresas, 
assim como controle de ris-
cos e outras políticas moder-
nas de gestão. Neste contex-
to, o ambiente empresarial 
brasileiro recebe um impor-
tante suporte com a entrada 
em operação da BR Rating, 
primeira agência de classi-
ficação de risco e avaliação 
dos sistemas de governança 
corporativa do Brasil.

Criada por um grupo de 
consultores com sólidas ex-
periências em governança 
corporativa por terem atuado 
como membros de conse-
lhos de administração, fis-
cal, consultivo e de comitês 
em diversas empresas, de 
diferentes segmentos, a me-
todologia usada para a ava-
liação levou dois anos para 
ser construída e envolve a 
análise de 92 práticas de go-
vernança.

“Nossa solução consiste 
em mapear, avaliar e classi-
ficar o sistema de governan-
ça corporativa. Ela é aplica-
da de forma independente 

e visa atender os interesses 
dos acionistas, mercado e 
demais stakeholders além de 
contribuir para o incremen-
to do nível da governança 
nas empresas do país”, afir-
ma Olavo Rodrigues, só-
cio fundador da BR Rating, 
que atua há mais de 14 anos 
como conselheiro de Admi-
nistração, Fiscal e Consul-
tivo em empresas de capital 
aberto e familiares..

A análise envolve a iden-
tificação dos aspectos positi-
vos e pontos de melhorias no 
sistema de governança cor-
porativa; a avaliação do grau 
de transparência em uma 
empresa e a compreensão 
sobre como a administração 
está promovendo os interes-
ses dos acionistas.

“Este ainda é um mercado 
inexplorado, mas ao obter o 
rating de governança, a em-
presa fornece a seus investi-
dores um melhor suporte de 
decisão, o que no médio pra-
zo leva a um maior valor de 
mercado, amplia seu acesso 

ao crédito em geral e atrai 
conselheiros e executivos, 
pois muitos talentos buscam 
empresas de sucesso e com 
boa reputação”, completa 
o sócio Marcos Rodrigues, 
que também atua como con-
selheiro em empresas de vá-
rios setores.

O mapeamento e o diag-
nóstico baseiam-se na aná-
lise documental, evidências 
e entrevistas com os agentes 
envolvidos no tema gover-
nança. A classificação pos-
sui oito escalas, agrupados 
em quatro grupos, sendo: (i) 
práticas iniciais; (ii) práticas 
regulares; (iii) boas práticas; 
e (iv) excelentes práticas.

A divulgação a mercado 
da nota depende do interesse 
da companhia. Cada proces-
so tem prazo médio de seis6 
semanas, envolvendo qua-
tro consultores, dependendo 
do tipo e tamanho de cada 
organização. No momento 
duas reconhecidas empresas 
já estão desenvolvendo este 
projeto com a BR Rating.

Anvisa inicia inspeção de 
fabricação de vacinas na China

Black Friday supera 2019 em 25% e tíquete médio alcança R$ 652
Diesel varia 17% entre os 
estados cortados pela BR-101

Uma equipe de inspeto-
res, designados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), já está na 
China em missão para vis-
toriar as empresas Sinovac 
e Wuxi Biologics, envolvi-
das nas pesquisas de vacinas 
contra a covid-19. A viagem 
será até 11 de dezembro.

Na segunda-feira (30/11), 
no primeiro dia de inspeção, 
eles verificaram as práti-
cas de fabricação da vaci-
na  CoronaVac, da Sinovac, 
que está em fase de testes 
no Brasil, em parceria com 
o Instituto Butantan. Caso 
seja eficaz, o órgão passará 
a fabricar a vacina com os 
insumos da Sinovac e, pos-
teriormente, com insumos 
próprios.

Foram analisados os pon-
tos do sistema de gestão da 
qualidade farmacêutica da 
empresa, como o gerencia-
mento de risco, gerencia-
mento de documentos e pla-
no mestre de validação, além 
dos requisitos técnicos dos 
bancos de sementes e celu-
lares (partículas virais e cé-
lulas hospedeiras utilizadas 
na fabricação da vacina). De 
acordo com a Anvisa, outra 
parte da equipe dedicou-se 
à verificação das condições 

aplicáveis aos procedimen-
tos de amostragem de ma-
térias-primas, qualificação 
de fornecedores, sistema de 
numeração de lotes e qualifi-
cação de transporte.

Em comunicado, a agên-
cia reguladora esclareceu 
que a equipe segue uma 
agenda de trabalho que se 
estenderá até sexta-feira na 
empresa Sinovac. “O crono-
grama inclui em cada dia di-
ferentes requisitos técnicos a 
serem constatados para ava-
liar se a fabricação da vacina 
transcorre de acordo com o 
regulamento de boas práti-
cas da agência, o qual está 
a par e passo com os regula-
mentos utilizados pelas prin-
cipais agências sanitárias 
internacionais”, informou a 
agência reguladora.

Do dia 7 ao dia 11, a equi-
pe estará na Wuxi Biologics, 
que produz os insumos para 
a vacina da farmacêutica As-
traZeneca, que está desen-
volvendo o imunizante em 
parceria com a Universidade 
de Oxford. Essa vacina tam-
bém está sendo testada no 
Brasil e, em caso de sucesso, 
será fabricada no país pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do Ministério da 
Saúde.

As vendas de Black Friday 
deste ano superaram as expec-
tativas. Apesar de os dados 
ainda estarem sendo fecha-
dos, estima-se que o aumento 
do faturamento das lojas tenha 
chegado a 25%. Segundos 
dados divulgados pelo E-bit/
Nielsen, este ano o varejo 
movimentou cerca de R$ 4 bi-
lhões apenas no e-commerce.

Se comparado ao ano an-
terior, o aumento de pedidos 
gerados superou os 15%. 
Outro número alarmante foi 
o valor do tíquete médio, 
que subiu 8,3%, passando 
a R$ 652 se comparados ao 
período anterior.

Uma das consequências 
foi a intensa preparação para 
o “esquenta” Black Friday, 
que resultou em R$ 6 bilhões 
no faturamento, mais de 
30% se comparado a 2019. 
Grande parte desse resultado 
se deve ao fato de os lojis-
tas, por conta do cenário de 
pandemia, terem aderido às 
lojas virtuais e novos públi-
cos possíveis no comércio 
eletrônico. Com a crescente 
demanda de vendas virtuais, 
as empresas puderam tam-
bém melhorar a qualidade 
dos seus serviços oferecidos.

Já segundo dados da Linx, 
a Black Friday deste ano 

confirmou a expectativa de 
especialistas por uma ampla 
digitalização por conta da 
pandemia: a semana intei-
ra, popularmente conheci-
da como “Black Week”, foi 
o destaque da edição deste 
ano, registrando crescimento 
de 60% em relação ao mes-
mo período do ano anterior, 
marcando a estratégia dos 
varejistas em estenderem as 
promoções para impulsionar 
a recuperação de vendas.

O mês completo, ou “Bla-
ck November”, aumentou 
seu faturamento em 70% 
na comparação com 2019. 
Já as vendas digitais nas 24 

horas da Black Friday salta-
ram 32% em relação ao ano 
passado.

Acompanhando o aumen-
to geral de vendas, os consu-
midores também colocaram 
mais a mão no bolso. Neste 
ano, no dia 27 de novembro, 
o tíquete médio dos compra-
dores online cresceu 3,5%, 
chegando a R$ 673,00, pu-
xado pelas categorias mais 
vendidas: smartphones 
(30%) - que também foram 
os queridinhos das compras 
em 2019 -, eletrodomésticos 
(18%), TVs (11%), informá-
tica (10%) e ar e ventilado-
res (5%).

Segundo o Índice de Pre-
ços Ticket Log (IPTL), o 
diesel registrou variação de 
17% entre os estados corta-
dos pela Rodovia BR-101. 
Dentre os 12 estados que a 
via atravessa, o menor valor 
registrado foi no Rio Gran-
de do Sul, a R$ 3,321, e, o 
maior no Pará, a R$ 3,896 a 
média encontrada nas bom-
bas.

Ainda em uma análise do 
comportamento dos valores 
no último ano na BR-101, 
comparando com o mesmo 
período de 2019, houve um 
aumento significativo na 
variação de preços. No ano 
passado, o preço entre os 
estados variou apenas 13% 
- com o Rio Grande do Sul 
figurando com o valor mais 
baixo e o Rio Grande do 
Norte com o mais alto.

“No âmbito nacional, o 
combustível apresentou, em 
novembro, um crescimento 
de 1,73% frente a outubro, 
fechando com a média de R$ 
3,747 o litro. O diesel S-10 
apresentou aumento similar, 
ficando 1,74% mais caro do 
que no mês passado, sendo 
encontrado a R$ 3,793”, ex-
plica Douglas Pina, Head de 
Mercado Urbano da Edenred 
Brasil. No comparativo das 
regiões brasileiras, a Re-
gião Norte figurou com os 
maiores preços do país para 
o diesel comum e o diesel 
S-10, sendo encontrados a 
R$ 3,986 e R$ 4,028, res-
pectivamente. Já a Região 
Sul liderou com os valores 
mais baratos - R$ 3,404 para 

o diesel comum e R$ 3,459 
para o diesel S-10.

Ao entrar no âmbito dos 
estados, o Acre liderou com 
os valores mais altos para 
ambos os combustíveis, 
ficando na média de R$ 
4,732 para o diesel comum, 
e R$ 4,686 para o diesel 
S-10. O Paraná apresentou 
os valores mais baixos - R$ 
3,339 o litro do diesel e R$ 
3,389 o litro do diesel S-10. 
“O estado que apresentou o 
maior aumento para o die-
sel, de 4%, foi o Amapá, e 
a maior queda ficou com 
o Amazonas, 0,36% na 
comparação com outubro. 
Para o diesel S-10, o Ama-
pá também foi o estado 
que mais teve aumento, de 
4,5%. Nenhum outro estado 
brasileiro apresentou queda 
para o combustível no perí-
odo”, completa Pina.

Também segundo com a 
Ticket Log, o etanol regis-
trou aumento de 3% no fe-
chamento de novembro na 
comparação com outubro. O 
preço do combustível, que 
vinha apresentando cresci-
mento desde maio, atingiu 
este mês patamares similares 
aos apresentados no começo 
do ano - período pré-pande-
mia. Ainda de acordo com o 
levantamento, o combustível 
está 1,5% mais caro do que 
no mesmo período de 2019, 
quando registrou média de 
R$ 3,577. No fechamento de 
novembro de 2020, o etanol 
figurou com a média de R$ 
3,629 para o litro do com-
bustível.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA - AGEE.

O Presidente CENTRAXI COOPERTRANSPA – COOPERATIVA DE
TRAALHO EM TÁXI E TRANPORTES COM PADRÕES ABSOLUTOS LTDA,
CNPJ nº 30.523.112/0001-98, NIRE 33.4.0000628-3, com sede na Rua
Caetano da Silva, nº 246, Cascadura, Rio de Janeiro, RJ, cep:21.381-370,
no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social e a Lei nº 5.764/
71, CONVOCA todos os Associados, cujo número nesta data é de 21( vinte
e um) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
Específica a ser realizada no dia 12 de dezembro de 2020. Tendo em
vista a impossibilidade de realização da mesma em nossa sede, visto as
infiltrações no teto e paredes, que deixam o ambiente insalubre, solicita-
mos a co-irmã COOPATAXI -Cooperativa de Consumo e Trabalho dos Mo-
toristas Autônomos do Município do Rio de Janeiro, que nos permita a
utilização de seu auditório, localizado em sua sede na Rua Herculano
Pena, nº 667, Cavalcanti, Rio de Janeiro, RJ, com início às 07:00 (sete)
horas, em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos associados em condições de votar; às 08:00 (oito) horas, em 2ª
(segunda) convocação, com a metade mais um dos associados; ou, ainda,
em 3ª (terceira) e última convocação, às 09:00 (nove) horas com o mínimo
de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO
DIA. 1. Dissolução voluntária da sociedade; 2. Nomeação de liquidante e
Conselho Fiscal de 03(três) membros, conforme §2º, IV, do artigo 129 do
Estatuto Social. 3. Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2020.

Ronaldo Vicente da Silva. Presidente.

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos
interessados, que, no dia 14 de Dezembro de 2020 às 15:00h
Local: Estrada dos Bandeirantes, 28.137 - Vargem Grande, Rio
de Janeiro/RJ, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ15-20, na
forma online dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer
título, classificados como conservados, sucatas aproveitáveis
ou sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietário,
devidamente notificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/
PRES n° 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o
SR. ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob o no 103.
A cópia do edital poderá ser consultada através dos sites
www.detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br
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COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ nº 33.374.984/0001-20

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 (Em MR$)

Demonstração dos resultados Exercícios findos em 31/12/2019 (Em MR$)
Nota 2019 2018

Receita operacional líquida 16 155.735 131.872
Custos de serviços e produtos vendidos 17 (62.786) (54.804)

Lucro bruto 92.949 77.068
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 17 (63.927) (59.023)
Com vendas 17 (6.564) (5.953)
Outras receitas (despesas), líquidas 17 14 (379

Lucro antes do resultado financeiro e tributos 22.472 11.713
Receitas financeiras 18 198 1.621
Despesas financeiras 18 (209) (1.406)

Resultado financeiro, líquido (11) 215
Lucro antes do IR e contribuição social 22.461 11.928
IR e contribuição social 6 (7.709) (4.285)
Lucro líquido do exercício 14.752 7.643

Demonstração dos resultados abrangentes  
Exercícios findos em 31/12/2019 (Em MR$)

2019 2018
Lucro líquido do exercício 14.752 7.643
Resultado abrangente do exercício 14.752 7.643

Capital  
social

Reserva de 
capital

Reserva de 
lucros

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Dividendo 
adicional

Lucros  
acumulados

Total do patri-
mônio líquido

Em 31/12/2017 40.610 111 38.227 278 9.767 - 88.993
Lucro líquido do exercício - - - - - 7.643 7.643
Aumento de capital social 38.227 - (38.227) - - - -
Reserva de lucros - - 5.828 - - (5.828) -
Dividendos propostos - - - - - (1.815) (1.815)
Dividendos adicionais propostos - - - - (9.767) - (9.767)

Em 31/12/2018 78.837 111 5.828 278 - - 85.054
Lucro líquido do exercício - - - - - 14.752 14.752
Reserva de lucros - - 738 - - (738) -
Dividendos propostos - - - - - (3.503) (3.503)
Dividendos adicionais propostos - - (5.446) - 10.511 (10.511) (5.446)

Em 31/12/2019 78.837 111 1.120 278 10.511 - 90.857

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2019 (Em MR$)
2019 2018

Fluxo de caixa - atividades operacionais
Resultado líquido após impostos sobre a renda 14.752 7.643
Ajustes por:
Depreciação e amortização 14.187 13.090
Juros, variação cambial e outras atualizações (18) (776)
Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras (392) 161
Baixa de imobilizado e intangível (1) 408

Variações de ativos e passivos:
Contas a receber 1.616 (2.836)
Estoques 882 (314)
Depósitos judiciais 102 (150)
Outros créditos e despesas antecipadas 1.466 504
Fornecedores 114 (106)
Salários e encargos sociais 566 1.243
Impostos a recolher (982) 775
Adiantamento de clientes 5.952 (3.032)
Transações com partes relacionadas (153) (432)
Outras contas a pagar 322 474

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 38.413 16.652
Fluxo de caixa - atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado e intangível 3 12
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (6.014) (8.067)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (6.012) (8.055)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
Recebimento de empréstimos e financiamentos – partes
 relacionadas 5.020 16.989
Pagamento de dividendos (32.591) (25.013)

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (27.571) (8.024)
  Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 4.831 572
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 5.481 4.909
No fim do exercício 10.312 5.481

 4.831 572

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 3 10.312 5.481
Contas a receber de clientes 4 13.669 15.212
Contas a receber – Partes relacionadas 14 254 -
Estoques 5 6.576 7.305
Despesas antecipadas 1.128 1.060
Outros créditos 266 1.779

Total do ativo circulante 32.205 30.837
Não circulante
Depósitos judiciais 13 667 895
Contas a receber - Partes relacionadas 14 750 750
Mútuos - Partes relacionadas 14 7.354 12.374
IR e contribuição social diferidos 6  1.627 1.564
Investimentos 1 1
Imobilizado 7 94.612 102.694
Intangível 343 432

Total do ativo não circulante 105.354 118.710
Total do ativo 137.559 149.547

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
Fornecedores 8 3.122 3.007
Fornecedores – Partes relacionadas 14 2.416 2.315
Salários e encargos sociais 9 7.800 7.234
Adiantamento de clientes 12 14.291 8.337
Impostos a recolher 10 2.350 2.476
Impostos de renda e contribuição social 6 1.665 2.458
Outras contas a pagar 11 3.184 2.969
Dividendos a pagar 15(b) 6.592 30.234

Total passivo circulante 41.420 59.030
Não circulante
Mútuos – Partes relacionadas 14 4.927 4.927
Provisão para contingências 13 355 536

Total do passivo não circulante 5.282 5.463
Patrimônio líquido
Capital social 15(a) 78.837 78.837
Reserva de capital 15(b) 111 111
Reserva de reavaliação 15(b) 278 278
Reserva de lucro 15(b) 1.120 5.828
Dividendo adicional proposto 15(b) 10.511 -

Total patrimônio líquido 90.857 85.054
Total do passivo e patrimônio líquido 137.559 149.547

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31/12/2019 (EmMR$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Companhia Hotéis Palace, é uma “Sociedade 
Anônima”, com sua sede localizada na Av. Nossa Sra. de Copacabana, 327, 
Copacabana/RJ. Em 31/12/19 e 2018 os principais objetivos e atividades da 
Cia. são a exploração da atividade hoteleira do Belmond Copacabana Palace 
Hotel que contém 241 quartos, 03 restaurantes, 02 bares, 13 salões e teatro 
localizados nas suas dependências, diretamente, ou por delegação a tercei-
ros. A administração da Cia. é exercida pelo Grupo Belmond Hotels, o qual 
em 17/04/19 foi adquirido pelo conglomerado LVMH Moët Hennessy Louis 
Vuitton SE líder mundial no segmento de luxo. 2. Políticas contábeis: 2.1. 
Base de preparação: As DFs. foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun-
ciamentos emitidos pelo CPC, aprovados pelo CFC, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das DFs., e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As DFs. 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor que, 
no caso de ativos e passivos financeiros é ajustado para refletir a mensura-
ção ao valor justo. A preparação de DFs. requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da 
Cia. no processo de aplicação de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as DFs., 
estão divulgadas a seguir. Julgamentos, estimativas e premissas contá-
beis significativas: A elaboração das DFs. em conformidade com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de receitas 
e despesas. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos 
negócios e definidas com base nas informações disponíveis. Mudanças nos 
fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas 
e os resultados reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas 
são revisadas continuamente. Os principais julgamentos são apresentados 
a seguir: • Testes de recuperabilidade de ativos (teste de impairment): para 
determinar os valores recuperáveis dos ativos não circulantes avaliados nos 
testes de recuperabilidade, é necessário estimar os valores justos de reposi-
ção, líquidos dos custos de venda, ou dos valores em uso. Para a avaliação do 
valor recuperável em uso é necessário adotar premissas relativas aos fluxos 
de caixa operacionais e outras premissas macroeconômicas tais como taxas 
de desconto, inflação, câmbio, outras; • Impostos diferidos ativos: para o reco-
nhecimento dos ativos fiscais diferidos é necessário avaliar o lucro tributável 
futuro, utilizando-se premissas tais como taxas de desconto, inflação, câmbio, 
crescimento de mercado, outras; • Provisões para contingências: os litígios e 
as reclamações a que está exposta a Cia. são avaliados e monitorados pelo 
departamento jurídico. Em diversas situações, o departamento jurídico da Cia. 
é assessorado por consultores jurídicos especialistas externos que consubs-
tanciam a posição da Administração na constituição ou não de suas provisões 
para demandas judiciais; • Imobilizado e intangível: a Administração revisa 
a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente, ao encerramento 
de cada exercício. Durante o exercício, a Administração concluiu que as vi-
das úteis dos bens do imobilizado e intangível eram adequadas, não sendo 
requeridos ajustes; • Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: 
constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer 
face às eventuais perdas na realização das suas contas a receber, levando 
em consideração as estatísticas de perdas históricas, e quando necessário, 
uma avaliação individual das principais das contas a receber inadimplentes 
com riscos eminentes de realização; 2.2. Conversão de moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas DFs. 
da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no 
qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As DFs. estão apresentadas em R$, 
que é a moeda funcional da Cia. (b) Transações e saldos: As operações com 
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as ta-
xas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, 
quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio 
do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas 
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica de 
“Resultado financeiro”. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados caixa e 
equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como 
receita ou despesa financeira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são 
apresentados na demonstração do resultado como “Outros ganhos (perdas), 
líquidos”. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de cai-
xa são compostos por montantes em dinheiro, depósitos em conta corrente 
bancária e aplicações financeiras de liquidez imediata não sujeitas a altera-
ções de valor significativas. Os equivalentes de caixa são mantidos com a 
finalidade de atender os compromissos de caixa de curto prazo e, não, para 
investimento ou outros fins. 2.4. Instrumentos financeiros: Classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros: O CPC 48 retém em grande 
parte os requerimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensu-
ração de passivos financeiros. No entanto, ele elimina as antigas categorias 
do CPC 38 para ativos financeiros: mantidos até o vencimento, empréstimos 
e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos e passivos 
financeiros segundo o CPC 48 é geralmente baseada no modelo de negócios 
no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos 
de caixa contratuais. Conforme o CPC 48, no reconhecimento inicial, um ati-
vo financeiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo 
por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”) instrumento de dívida; 
VJORA - instrumento patrimonial; ou valor justo por meio de resultado (“VJR”). 
As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos 
ativos financeiros:

Ativos finan-
ceiros mensu-
rados a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de divi-

dendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financei-
ros mensura-
dos a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O 

custo amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor 
recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais 
e perdas são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho 

ou perda no não reconhecimento é reconhecido também no 
resultado

Instrumentos 
de dívida ao 

VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o 

método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidos 
no resultado. No não reconhecimento, o resultado acumula-

do em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos 
patrimoniais ao 

VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 

resultado a menos que os dividendos representem
claramente uma recuperação de parte do custo do

investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos 
em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as 
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido 
dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros 
para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus termos contratuais geram, 
em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de prin-
cipal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é 
mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for desig-
nado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio 
cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 
quanto pela venda de ativos financeiros; e • Seus termos contratuais geram 
em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de princi-
pal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um 
investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para ne-
gociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações sub-
sequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes 
(“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos 
financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJO-
RA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os 
ativos financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, a Cia. pode designar 
de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os requeri-
mentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA como VJR 
se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que 
de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 48). Um ativo 
financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, acrescido, para um item 
não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atri-

buíveis à sua aquisição. A Cia. mantém instrumentos financeiros derivativos 
unicamente com o propósito de se proteger de riscos de mercado. De acor-
do com a política definida, serão objeto de hedge as operações que possam 
afetar adversamente o resultado ou o fluxo de caixa da Cia. em virtude dos 
riscos envolvidos, sendo que ao realizar transações que contenham exposi-
ções indesejadas, a alta administração avaliará a necessidade de contratar 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção e de mitigar os riscos aos 
quais está se expondo. A tabela a seguir apresenta as categorias de mensu-
ração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do CPC 48 
para cada classe de ativos e ou passivos financeiros da Cia.:

CPC 38 CPC 48

Ativos Notas Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis
Caixa e equivalentes  
 de caixa 3

Empréstimos 
e recebíveis 10.312

Custo  
amortizado 10.312

Contas a receber de  
 clientes 4

Empréstimos 
e recebíveis 13.669

Custo  
amortizado 13.669

 Partes relacionadas 14
Empréstimos 
e recebíveis 8.358

Custo  
amortizado 8.358

Total ativos financeiros 32.339 32.339
CPC 38 CPC 48

Passivos Notas Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis

Fornecedores 8
Outros  

passivos 3.122
Custo  

amortizado 3.122

Contas a pagar 11
Outros  

passivos 3.184
Custo  

amortizado 3.184

Partes relacionadas 14
Outros  

passivos 7.343
Custo  

amortizado 7.343
Total passivos financeiros 13.649 13.649
2.5. Estoques: Os estoques são reconhecidos pelo menor valor entre o va-
lor de custo ou de realização. O custo é determinado pelo método da média 
ponderada e inclui os gastos incorridos na aquisição dos estoques, e custos 
de produção ou conversão. O valor realizável líquido corresponde ao preço de 
venda estimado dos estoques, deduzidos os custos estimados de conclusão 
e as despesas de venda. Caso seja identificado a necessidade de redução 
ao valor de realização uma provisão é constituída. 2.6. Depósitos judiciais: 
Existem situações em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, 
por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em 
questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da 
liquidação do passivo. Nessas situações, não havendo a possibilidade de res-
gate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a 
Cia. Tais depósitos são atualizados monetariamente e estão apresentados no 
ativo não circulante. 2.7. Imobilizado: A depreciação dos itens do ativo imobi-
lizado é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo 
pelo método linear. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado 
são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a 
construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. Os métodos 
de depreciação, as vidas uteis e os valores residuais serão revistos e cada 
encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos 
como mudança de estimativas contábeis. As taxas de depreciação de acordo 
com as vidas úteis do ativo imobilizado estimadas para o período corrente e 
comparativo são os seguintes:
Grupo do ativo imobilizado % ao ano
Edifícios e construções 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Equipamentos de informática 20%
Moveis e utensílios 10%
Benfeitorias e Melhorias 10%
Prataria 11,11%
Louças 28,57%
Veículos 20%
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefí-
cios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ga-
nhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determina-
dos pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do 
ativo e são reconhecidos no resultado. Os juros de empréstimos para financia-
mento de projetos de construção, incorridos durante as fases de construção, 
são capitalizados como custos do projeto. O custo histórico dos ativos é clas-
sificado em categorias específicas de custo com base em suas características 
próprias. Cada categoria de custo representa um componente com vida útil 
específica. As vidas úteis são examinadas regularmente e, se houver mudan-
ças relevantes nas estimativas, estas serão alteradas prospectivamente. O 
reconhecimento do custo de substituição de uma peça de um item do imobili-
zado é incluído no valor contábil do item se for provável que os benefícios 
econômicos futuros incorporados à peça fluirão para a Cia. e se o custo puder 
ser mensurado com segurança. Os custos de manutenção rotineira do imobi-
lizado são reconhecidos nas demonstrações do resultado à medida que são 
incorridos. Despesas de depreciação são registradas em “Custo dos produtos 
vendidos”, e “Despesas comerciais, gerais e administrativas”, dependendo da 
função dos ativos não circulantes correspondentes. 2.8. Ativos intangíveis: A 
Cia. possui ativos intangíveis de vida útil definida que compreendem basica-
mente softwares e marcas e patentes. Ativos intangíveis são amortizados pelo 
método linear com base em suas vidas úteis, que variam de três a seis anos. 
Despesas de amortização são registradas em “Custo dos produtos vendidos”, 
“Despesas comerciais, gerais e administrativas”, dependendo da função dos 
ativos não circulantes correspondentes. 2.9. Perda por redução ao valor re-
cuperável de ativos não circulantes (impairment) e respectiva reversão: 
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos 
ativos não circulantes com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identi-
ficadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é consti-
tuída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor 
recuperável. O valor recuperável de um ativo é definido como sendo o maior 
entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso 
do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor 
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o 
custo médio ponderado de capital em que opera a unidade geradora de caixa. 
O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em 
contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre par-
tes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda 
do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de 
mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Adicionalmente, a Administração revisa se há indicação 
de que perda por desvalorização reconhecida em exercícios anteriores possa 
ter diminuído ou possa não mais existir. A Administração considera as seguin-
tes indicações: (a) Se há indicações observáveis de que o valor do ativo tenha 
aumentado significativamente durante o exercício; (b) Mudanças significati-
vas, com efeito favorável sobre a Cia., tenham ocorrido durante o exercício, ou 
ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômi-
co ou legal no qual ela opera ou no mercado para o qual o ativo é destinado; 
(c) As taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre 
investimentos tenham diminuído durante o exercício, e essas diminuições pos-
sivelmente tenham afetado a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em 
uso do ativo e aumentado seu valor recuperável materialmente; (d) Mudanças 
significativas, com efeito favorável sobre a entidade, tenham ocorrido durante 
o exercício, ou se espera que ocorram em futuro próximo, na extensão ou na 
maneira por meio da qual o ativo é utilizado ou se espera que seja utilizado. 
Essas mudanças incluem custos incorridos durante o exercício para melhorar 
ou aprimorar o desempenho do ativo ou para reestruturar a operação à qual o 
ativo pertence; (e) Há evidência disponível advinda dos relatórios internos que 
indica que o desempenho econômico do ativo é ou será melhor do que o es-
perado. 2.10. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obriga-
ções a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apre-
sentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.11. Adiantamentos de Clientes: 
Adiantamentos de clientes representam depósitos efetuados por hóspedes e 
clientes para confirmação de reservas, diárias de hospedagem e eventos nos 
salões de confraternização. Esses saldos são revertidos quando do reconhe-
cimento da receita ou da devolução ao depositante. 2.12. IR e contribuição 

social - corrente e diferido: As despesas com IR e contribuição social com-
põem os impostos correntes e diferidos. As despesas com IR e contribuição 
social são reconhecidas nas demonstrações do resultado, exceto no caso de 
se relacionarem aos itens reconhecidos diretamente no patrimônio, caso em 
que são reconhecidas no patrimônio. Os impostos correntes são impostos a 
recuperar ou a pagar para as autoridades fiscais. Os impostos correntes e di-
feridos são mensurados considerando as alíquotas promulgadas, ou substan-
cialmente promulgadas, na data do balanço. Ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados se houver um direito legalmente executável de compensa-
ção de ativos e passivos fiscais e se eles se referirem ao IR e à contribuição 
social cobrados da mesma entidade pela mesma autoridade fiscal. Os impos-
tos diferidos passivos são gerados por diferenças temporárias entre os valores 
contábeis dos ativos e passivos e as bases fiscais. O ativo fiscal diferido é re-
conhecido para as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tribu-
tários não utilizados, na medida em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis para compensação de diferenças temporárias. Os 
ativos fiscais diferidos são analisados na data do balanço e reduzidos na me-
dida em que não for mais provável que os benefícios fiscais relacionados se-
rão realizados. 2.13. Provisões para contingências: As provisões para 
ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: (i) 
a Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obliga-
tion) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser 
estimado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, 
a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a 
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que 
a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluí-
do na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensura-
das pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as ava-
liações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos especí-
ficos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do 
tempo é reconhecido como despesa financeira. A despesa relativa à constitui-
ção de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líqui-
da de qualquer reembolso, na linha de outras receitas e despesas operacio-
nais, pelo seu valor histórico de principal, e no resultado financeiro a atualiza-
ção do valor histórico de principal até a data do balanço. A Cia. é parte em 
diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas 
para todas as contingências referentes a processos para os quais é provável 
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência / obrigação 
e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados 
internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.14. Patrimônio líquido: 
Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
Quando a Cia. compra ações do capital da Cia. (ações em tesouraria), o valor 
pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente atribuíveis (líquidos 
do IR), é deduzido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Cia. até 
que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são sub-
sequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer cus-
tos adicionais da transação, diretamente atribuíveis e dos respectivos efeitos 
do IR e da contribuição social, é incluído no patrimônio líquido atribuível aos 
acionistas da Cia. 2.15. Reconhecimento de receita: A receita líquida repre-
senta o valor dos produtos e dos serviços vendidos pela Cia. em suas ativida-
des normais, após deduções de vendas e impostos. A receita líquida de ven-
das de serviços e bens no curso normal das atividades é medida pelo valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida de devoluções, des-
contos comerciais e bonificações e é reconhecida quando todas as seguintes 
condições são satisfeitas: • São transferidos ao comprador os riscos e benefí-
cios significativos relacionados à propriedade dos produtos e serviços. • Não 
há envolvimento contínuo da Cia. na gestão dos produtos e serviços vendidos 
em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais 
produtos e serviços. • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilida-
de. • É provável que os benefícios econômicos sejam associados à transação. 
• Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem 
ser mensurados com confiabilidade. Mais resumidamente, a receita de venda 
de produtos e serviços é reconhecida quando os produtos são entregues e a 
titularidade legal é transferida, conforme CPC 47 - Receita de contrato com 
cliente. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como 
uma redução da receita líquida de vendas conforme essas são reconhecidas. 
2.16. Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações 
emitidos pelo CPC: a) Normas, interpretações e alterações de normas 
existentes que estão em vigor para o exercício de 31/12/19: Como parte do 
compromisso de o CPC adotar no Brasil todas as alterações introduzidas pelo 
“International Accounting Standards Board - IASB” nas “International Financial 
Reporting Standards - IFRS”, certas alterações em determinados pronuncia-
mentos contábeis já foram divulgadas pelo IASB, editadas pelo CPC que en-
traram em vigor em 01º/01/19. Os principais pronunciamentos contábeis que 
sofreram modificações estão descritos a seguir: • CPC 6 (R2) - Arrendamen-
to: Em janeiro de 2016, o IASB emitiu a IFRS 16 - Leasing, com principal ob-
jetivo de redefinir o reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacio-
nais. O correspondente Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) - Operações de 
Arrendamento Mercantil foi emitido em 21/12/17. O novo pronunciamento in-
troduz um modelo único para contabilização de contratos de arrendamento 
mercantil, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e finan-
ceiros, resultando na contabilização da maioria dos contratos de arrendamen-
to os balanços das arrendatárias. A contabilidade dos arrendadores permane-
ce substancialmente inalterada e a distinção entre contratos de arrendamento 
operacional e financeiro é mantida. A norma IFRS 16 substitui a norma IAS 17 
e suas interpretações. Em 31/12/19 a Cia. fez uma análise de todos os seus 
contratos e constatou que não preenchem os requisitos de enquadramento 
nos preceitos do CPC em questão. • ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro: A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do 
CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o 
lucro. A Administração da Cia. deve reconhecer e mensurar seu tributo corren-
te ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com 
base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não 
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, apli-
cando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21/12/18 e entrou 
em vigência em 1º/01/19. A Cia. não identificou impactos quantitativos ou qua-
litativos relevantes na análise da interpretação ICPC 22/IFRIC 23 para 
31/12/19 e últimos cinco exercícios.
3. Caixa e equivalentes de caixa: 2019 2018
Caixa e bancos 9.204 4.398
Aplicações financeiras (i) 1.108 1.083
 10.312 5.481
(i) Referente à aplicação em CDB com liquidação diária, vencimento em 2 
anos e percentual de juros até 96% da variação do CDI, conforme demonstra-
do na tabela abaixo.
4. Contas a receber de clientes: 2019 2018
Clientes 12.940 14.941
Receita a faturar (i) 1.033 651
Perda estimada para créditos de liquidação duvido-
sa (ii) (304) (380)
 13.669 15.212
(i) Reconhecimento de receita a faturar proveniente dos fornecimentos de ser-
viços e mercadorias. Trata-se de serviços prestados no final do exercício em 
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31 de dezembro, até o fechamento do mês, pendentes de faturamento. (ii) A 
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) é calculada 
de acordo com a expectativa futura de recebimento das duplicatas a receber 
e leva em consideração as garantias reais recebidas. O impacto referente à 
provisão da PECLD no resultado do exercício findo em 31/12/19 foi credor de 
R$ 76 (credor de R$ 140 em 31/12/18), sendo reconhecido esses impactos em 
despesas comerciais e administrativas. A seguir é demonstrada a composição 
dos saldos vencidos e a vencer de clientes:

Saldo vencido e com perda por 
redução ao valor recuperável

2018 A vencer 0 - 90 dias 90 -180 dias > 180 dias
Contas a receber 15.592 651 14.426 164 351
PECLD (380) - - (29) (351)
 15.212 651 14.426 135 -

Saldo vencido e com perda por 
redução ao valor recuperável

2019 A vencer 0 - 90 dias 90 -180 dias > 180 dias
Contas a receber 13.973 1.033 12.534 106 300
PECLD (304) - - (4) (300)
 13.669 1.033 12.534 102 -
A movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa está 
demonstrada a seguir: Em R$ mil
Saldo em 31/12/17 (520)
 Constituição de provisão (52)
 Reversão de provisão 192
Saldo em 31/12/18 (380)
 Constituição de provisão (28)
 Reversão de provisão 104
Saldo em 31/12/19 (304)
5. Estoques: 2019 2018
Alimentos 447 434
Bebidas 1.310 1.401
Roupas 3.825 4.120
Vidros 379 764
Outros 765 889
Provisão para perda de estoques (150) (303)
Total 6.576 7.305

A movimentação da provisão para baixa de materiais operacionais em uso 
está demonstrada a seguir:
Saldo em 31/12/17 (148)
 Constituição de provisão (155)
Saldo em 31/12/18 (303)
 Constituição de provisão (150)
 Reversão de provisão 303
Saldo em 31/12/19 (150)
6. IR e contribuição social: a) Resultado do exercício: 2019 2018
Resultado antes do IR e contribuição social 22.461 11.928
 IR e CS a taxa nominal (34%) (7.637) (4.055)
Diferenças permanentes (72) (230)
IR e contribuição social do exercício (7.709) (4.285)
IR e contribuição social corrente (7.772) (4.892)
IR e contribuição social diferido 63 607
IR e contribuição social do exercício (7.709) (4.285)
A alíquota estatutária combinada de IR no Brasil é 34%, composta por 25% 
de IR (IRPJ) e 9% de contribuição social (CSLL). b) Ativo - IR e contribuição 
social diferido: Os valores de IRPJ e CSLL diferidos são provenientes de di-
ferenças temporárias e de prejuízos fiscais acumulados. Esses créditos estão 
mantidos no ativo não circulante, conforme práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Os valores estão demonstrados a seguir:

2019 2018
IRPJ 1.196 1.150
CSLL 431 414

1.627 1.564
As provisões para IRPJ e CSLL foram constituídas com base nos lucros tribu-
táveis ajustados pela legislação específica. Com base em estudo técnico de 
geração de lucros tributários futuros e estimativas da Administração, para o 
exercício de 31/12/19, a Cia. estima a realização tributos diferidos ativos por 
completo no exercício de 2020, portanto, a classificação contábil do mesmo se 
dá em sua totalidade no ativo circulante. 
c) Passivo - IR e contribuição social a recolher:

2019 2018
IRPJ 1.181 1.795
CSLL 484 663

1.665 2.458
7. Imobilizado

Terrenos

Edifícios, 
construções e 

benfeitorias
Máquinas e  

equipamentos

Móveis e 
utensílios e 

outros
Louças e 

prataria

Obras em andamen-
to e adiantamento a 

fornecedores Total
Custo:
 Em 31/12/17 443 158.816 35.228 40.063 4.133 501 239.184
 Adições - 1.871 1.633 781 735 4.143 9.163
 Baixas - (339) (428) (389) (117) (1.166) (2.439)
 Transferências - 2.592 7 412 - (3.011) -
 Em 31/12/18 443 162.940 36.440 40.867 4.751 467 245.908
 Adições - 2.666 1.513 775 704 1.084 6.742
 Baixas - (8) (475) (114) (1) (778) (1.376)
 Transferências - 50 (197) (1) 148 - -
Em 31/12/19 443 165.648 37.281 41.527 5.602 773 251.274
Depreciação:
 Em 31/12/17 - (81.317) (20.907) (27.148) (1.788) - (131.160)
 Despesa de depreciação no exercício - (7.076) (2.349) (2.705) (789) - (12.919)
 Baixas - 161 367 247 90 - 865
 Em 31/12/18 - (88.232) (22.889) (29.606) (2.487) - (143.214)
 Despesa de depreciação no exercício - (8.114) (2.518) (2.661) (752) - (14.045)
 Baixas - 8 475 113 1 - 597
 Transferências - (9) 70 1 (62) - -
 Em 31/12/19 - (96.347) (24.862) (32.153) (3.300) - (156.662)
Valor residual líquido:
Em 31/12/19 443 69.301 12.419 9.374 2.302 773 94.612
Em 31/12/18 443 74.708 13.551 11.261 2.264 467 102.694

(i) Os dividendos obrigatórios e adicionais referentes ao exercício de 2019 
estão sujeitos à aprovação dos acionistas a ser deliberada na próxima AGO. 
Os dividendos declarados em exercícios anteriores e não reclamados pelos 
acionistas no prazo de 3 anos após a data que foram colocados à disposição 
dos acionistas prescrevem em favor da Cia. (art. 287, II da Lei. 6.404/76). 16. 
Receita operacional líquida: A conciliação entre a receita bruta e a receita 
líquida de vendas é como segue: 2019 2018
Receita bruta de serviços 114.633 94.122
Receita bruta de mercadorias 49.635 45.088
(-) Descontos e abatimentos (2.121) (2.003)
(-) Impostos sobre vendas (6.412) (5.335)
Receita operacional líquida 155.735 131.872
17. Custos e despesas por natureza: A Cia. apresenta a demonstração do re-
sultado utilizando a classificação das suas despesas e custos com base em sua 
função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com sua 
natureza: 2019 2018
Custos produtos vendidos 15.596 13.632
Custos serviços prestados 47.190 41.172
Depreciação e amortização 14.187 13.090
Serviços públicos 10.168 9.239
Impostos e taxas diversas 6.287 7.554
Serviços de terceiros 3.394 3.368
Despesas com dirigentes 3.111 1.792
Despesas com pessoal 12.033 11.478
Comissões 6.468 5.225
Manutenção 4.237 3.839
Despesas comerciais diversas 6.564 5.953
Outros 4.028 3.817
Total 133.263 120.159
Custo de serviços e produtos vendidos 62.786 54.804
Despesas gerais e administrativas 63.927 59.023
Despesas com vendas 6.564 5.953
Outras receitas (despesas), líquidas (14) 379
Total 133.263 120.159
18. Resultado financeiro, líquido: 2019 2018
Despesas de juros (60) (1.273)
Imposto sobre operações Financeiras (61) (66)
Variações cambiais (88) (67)
Despesas financeiras (209) (1.406)
Receita de aplicações financeiras 83 77
Juros recebidos 24 779
Variações cambiais 91 100
Outras receitas financeiras - 665
Receitas financeiras 198 1.621
Resultado financeiro, líquido (11) 215
19. Seguros: A Cia. possui Cob. de seguros com a finalidade de cobrir possí-
veis prejuízos relacionados com as suas operações determinada pela Admi-
nistração considerando a natureza e o seu nível de risco.

Seguro Cobertura Limite  
de Cobertura

Final de 
vigência

Riscos 
Nomeados e 
Operacionais

Danos Materiais, Lucros Cessantes, 
além de edifícios, máquinas, móveis, 
utensílios, instalações, mercadorias 
e matérias primas, que constituam 

partes integrantes do estabelecimen-
to segurado, conforme especificado 

na Apólice de Seguros.

1.159.000 30/06/20

Responsa-
bilidade Civil 

Geral

Responsabilidade Civil Estabeleci-
mentos Comerciais e/ou Industriais 

(Cobertura Ampla - (Produtos e 
Operações Completadas em Territó-
rio Nacional, Responsabilidade Civil 
Empregador e Danos Morais Riscos 
Não Profissionais), conforme especi-

ficado na Apólice de Seguros.

19.235 30/06/20

Seguro de 
Responsabi-
lidade para 

Administrado-
res (D&O)

Responsabilidade Civil com cobertu-
ra a pessoas seguradas e reembolso 
à sociedade, conforme especificado 

na Apólice de Seguros.
19.776 01/07/20

20. Eventos subsequentes: Impacto nas DFs. relacionados à Pandemia 
de Coronavírus (COVID-19): Em 31/12/19, a OMS emitiu o primeiro alerta 
de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de 
uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9/01/20, foi anuncia-
do pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um 
novo Coronavírus, o COVID 19, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (Sars). No dia 20/01/20, foi comprovado que a transmissão do 
COVID 19 entre pessoas já havia ocorrido e que os diagnósticos fora da China 
já estavam confirmados no Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, México 
e Estados Unidos. Diante dos casos de mortes na China, aquele país decidiu 
suspender a circularização de trens entre as cidades. Alguns países, como os 
Estados Unidos, Itália, Coreia do Sul, Irã, Turquia, Rússia e Austrália, passa-
ram a adotar várias providências em seus aeroportos, incluindo restrição de 
entrada de pessoas advindas de alguns países. Assim, houve a declaração de 
pandemia do novo Coronavírus (SARS-COV2 - COVID-19) pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS, em 11/03/20, e as notícias veiculadas a respeito 
da elevada capacidade de transmissão do vírus, com enorme receio nacional 
e internacional quanto às proporções que sua propagação desmedida pode 
acarretar. No Brasil, foram confirmados mais de duas dezenas de casos, o 
que levou a promulgação da Lei Federal no 13.979, de 6/02/20, que dispôs 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019 e também o Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/20, que reconhece, 
para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000, a ocorrência 
do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18/03/20, ocasio-
nando a restrição da entrada de estrangeiros no país através das Portarias 
Interministeriais nº 47, de 26/03/20, 152, de 27/3/20, 201, de 24/04/20, 203, 
de 28/04/20, 204, de 29/04/20, 255, de 22/05/20 e 340, de 30/06/20 dentre ou-
tras. Esse evento acabou afetando a economia mundial e, certamente, poderá 
gerar impactos que devem ser refletidos em alguma extensão, nos demons-
trativos contábeis e financeiros das empresas brasileiras e outras espalhadas 
pelo Mundo. A Administração entende que não é possível mensurar os efeitos 
econômicos decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das 
medidas governamentais tomadas para evitá-la, porém, nesse momento, está 
tomando medidas internas para avaliação dos impactos a nível de negócio 
e avaliou as normas mencionadas no comunicado divulgado pelo Conselho 
Federal de Contabilidade emitido no dia 9/03/20 conforme destacado a seguir: 
• CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos; • CPC 24 - Evento 
Subsequente; • CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis; 
• CPC 47 - Receita de contrato com cliente; e • CPC 48 - Instrumentos finan-
ceiros; A Administração, por meio de sua diretoria executiva, sua controladora 
e demais órgãos de governança, vem fazendo avaliação dos potenciais im-
pactos nos negócios da Cia. Em linha com essa análise, a administração da 
Cia. está envidando esforços no sentido de assegurar que quaisquer impactos 
negativos decorrentes dessa pandemia sejam devidamente identificados e re-
fletidos nos seus demonstrativos financeiros, na avaliação de recuperabilidade 
de ativos, e na suficiência de seus ativos. Contudo, em decorrência dessa 
análise feita até a presente data não foram identificados impactos significati-
vos e/ou não foram possíveis de serem mensurados, tendo em vista o curto 
espaço de tempo. Paralisação temporária das atividades provocada pela 
COVID-19: Em 10/04/20 a Administração optou por paralisar as atividades de 
hospedagem, restaurantes, bares, eventos e SPA seguindo as orientações 
da organização mundial de saúde, Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e 
alinhada as práticas definidas pelo Grupo LVMH. O hotel foi parcialmente re-
aberto em 20/08/20, mantendo até o presente momento todo o Prédio Anexo 
fechado e seguindo as restrições de lotação e segurança sanitária recomen-
dadas pelos entes públicos, seguindo ainda as chamadas “10 regras de ouro” 
recomendadas pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Aos poucos, as 
atividades regulares voltarão de forma gradual, após terem sido concluídas a 
implementação das medidas sanitárias de segurança e higiene adotadas pelo 
Grupo LVMH para todos os seus hotéis, que atendem todas as exigências 
sanitárias definidas pelas autoridades competentes. O movimento de turismo 
e hoteleiro na Cidade do Rio de Janeiro começa a dar sinais de recuperação 
gradual, o que proporcionou a reabertura cautelosa do hotel com a expectativa 
positiva em relação a reservas de quartos e a movimentação dos restaurantes. 
Até a data de aprovação dessas DFs., não havia ainda expectativa em relação 
às atividades de eventos devido a permanência de medidas que impedem 
aglomerações.

Contadora: Vanilsa Fernandes Amorim - CRC-RJ 079123/0-9

Impairment de ativos não financeiros: A Administração analisou o valor de 
uso determinado junto com as principais premissas financeiras e operacionais 
utilizadas na preparação dessas DFs. findo em 31/12/19 não identificando a 
necessidade de registrar ajustes no valor residual do ativo imobilizado. 
8. Fornecedores: 2019 2018
Mercadorias 2.416 2.319
Serviços 706 688
 3.122 3.007
9. Salários e encargos sociais: 2019 2018
Salários 3.259 2.646
Encargos sociais 1.175 1.770
Obrigações sociais 3.328 2.781
Outras obrigações sociais 38 37

7.800 7.234
10. Impostos a recolher: 2019 2018
Impostos sobre serviços de qualquer natureza (“ISSQN”) 822 934
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(“COFINS”) 687 734
IR retido na fonte (“IRRF”) 416 394
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (“ICMS”) 265 244
Programa de Integração social (“PIS”) 149 156
Contribuições sociais retidas na fonte (“CSRF”) 11 14

2.350 2.476
11. Outras contas a pagar: 2019 2018
Comissões (i) 502 538
Serviços públicos (ii) 1.350 1.288
Outras contas a pagar (iii) 1.332 1.143

3.184 2.969
(i) Se refere a comissões a agências de viagens; (ii) Se refere as contas a 
pagar com fornecedores de serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia; 
e (iii) Demais contas a pagar, onde substancial parte do valor se refere a des-
pesas realizadas no mês corrente cujo fornecedor não efetuou o faturamento 
como custos e despesas com período de pacote e evento do Réveillon e de
mais eventos. 12. Adiantamentos de clientes: 2019 2018
Hospedagem 10.079 5.388
Eventos 2.440 1.325
Outros adiantamentos (Clube Piscina, SPA, etc.) 1.772 1.624

14.291 8.337
13. Provisões para contingências: A Administração da Cia. acredita que, 
com base nos elementos existentes na data base destas DFs., a provisão para 
riscos tributários, cíveis, comerciais e outros, bem como para riscos trabalhis-
tas, constituída de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é sufi-
ciente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais, 
conforme apresentado a seguir: O saldo da provisão de acordo com os pro-
cessos é apresentado líquido dos depósitos judiciais conforme abaixo: Pro-
cessos com risco de perda provável: O saldo da provisão de acordo com 
os processos é apresentado líquido dos depósitos judiciais conforme abaixo:

2019 2018

Natureza jurídica
Depósitos 

judiciais Provisões
Provisão 

líquida
Provisão 

líquida
Fiscais - 192 192 -
Trabalhistas (125) 288 163 536
Outros - - - -
 (125) 480 355 536
A movimentação no saldo de provisões para contingências dos exercícios de 
2018 e 2019 avaliadas como perdas prováveis estão apresentadas a seguir: 
Natureza jurídica 2017 Adições Baixas Depósitos judiciais 2018
Fiscais 80 1 - (81) -
Trabalhistas 865 94 (185) (238) 536
Outros 41 - - (41) -
 986 95 (185) (360) 536
Natureza jurídica 2018 Adições Baixas Depósitos judiciais 2019
Fiscais - 192 - - 192
Trabalhistas 536 474 (722) (125) 163
Outros - - - - -
 536 666 (722) (125) 355
A movimentação no saldo de depósitos judiciais remanescentes é apresentada 
como segue: 2017 Adições Baixas Contingências 2018
Fiscais 272 1 - (81) 192
Trabalhistas 814 105 (9) (238) 672
Outros 19 53 - (41) 31
Total 1.105 159 (9) (360) 895

2018 Adições Baixas Contingências 2019
Fiscais 192 - - - 192
Trabalhistas 672 595 (722) (125) 420
Outros 31 24 - - 55
Total 895 619 (722) (125) 667
Processos com risco de perda possível: A Cia., possui ainda, outros pro-
cessos de natureza cível e fiscal que não estão provisionadas, pois envolvem 
risco de perda classificado pela Administração e por seus assessores legais 
como possíveis ou remotos. Em 31/12/19 estas ações somam o montante de 
R$ 922 e (R$ 573 em 31/12/18), respectivamente. 14. Partes relacionadas: 
(i) Ativo circulante: Contas a receber - partes relacionadas:

2019 2018
Belmond Ltd 82 -
Belmond Management Ltd 148 -
Belmond La Samanna 19 -
Belmond Maroma 5 -
Total 254 -
(ii) Ativo não circulante: Contas a receber - partes rela-
cionadas: 2019 2018
Belmond Interfin Ltd - 750
Belmond Ltd 750 -
Total 750 750
(iii) Mútuo - partes relacionadas: 2019 2018
Belmond Brasil Hotéis S.A. 7.354 12.374
Total 7.354 12.374
O valor de R$ 7.354 disponibilizado para a parte relacionada Belmond Brasil 
Hotéis S.A, se refere a um mútuo sem prazo para vencimento e sem a cobran-
ça de juros. Passivo circulante: Fornecedores - partes relacionadas:

2019 2018
Belmond Management Ltd - 23
Signature Boutique Ltda 2.416 2.278
Belmond Reservations Ltd - 14
Total 2.416 2.315
Passivo não circulante: Fornecedores - partes relacionadas: 2019 2018
Belmond UK Ltd 4.927 4.927
Total 4.927 4.927
Reconhecimento nas demonstrações do resultado do exercício: Em 
31/12/19, foram reconhecidos na linha de receita operacional líquida das 
demonstrações de resultado do exercício o montante de R$ 571 (R$ 1 em 
31/12/18) referente a reembolso de despesas com viagens dos diretores re-
gionais solicitadas pelo Grupo da Cia. e salários, encargos e despesas com 
empresa colaboradora da parte comercial diretamente ligada ao Grupo no Rei-
no Unido, Londres. O seu respectivo custo foi reconhecido na linha de custos 
dos serviços e mercadorias das demonstrações de resultado do exercício em 
31/12/19 pelo montante de R$ 539 (nenhum valor reconhecido para 31/12/18). 
Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em 31/12/19, foram 
considerados como pessoal-chave da Administração os diretores estatutários. 
A remuneração paga foi de R$ 3.111 (R$ 1.792 em 31/12/18). Os benefícios 
de curto prazo incluem salários, férias, bônus, encargos sociais e benefícios 
indiretos que incluem alimentação, assistência médica, entre outros. 15. Pa-
trimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/19 e 2018, o capital social era 
de R$ 78.837, composto por 2.860.810 ações ordinárias sem valor nominal.

Participação societária - Ações
2019 2018

Acionistas
Participa-

ção %
Quanti-

dade
Participa-

ção %
Quanti-

dade
Belmond Properties Ltd 87,42 2.500.863 87,42 2.500.863
Belmond Brasil Hotéis S.A. 8,98 256.774 8,98 256.774
Belmond Brasil Serv. Hoteleiros            1,98 56.699 1,98 56.699
Outros 1,62 46.474 1,62 46.474

100 2.860.810 100 2.860.810
A Cia. não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser conside-
rados para o cálculo do resultado por ação diluído. b) Dividendos: A proposta 
de distribuição de dividendos de resultados está apresentada a seguir:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 14.752 7.643
Constituição da reserva legal (738) (382)
Base de cálculo do dividendo 14.014 7.261
Dividendo mínimo obrigatório 25% 25%
Valor do dividendo mínimo obrigatório (i) 3.503 1.815
Dividendos adicionais aprovados 5.446 9.767
Dividendos de exercícios anteriores não resgatados 30.234 43.666
Pagamento de Dividendos (32.591) (25.014)
Total de dividendos provisionados em 31 de dezembro 6.592 30.234
Dividendo adicional proposto a ser aprovado em 
 assembleia (i) 10.511 -
Total previsto de dividendos com o adicional 17.103 30.234
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CVM começa audiência pública que 
abrange fundos de investimento

Fórum de Economia da 
FGV aborda papel do 
investimento público

B3 apresenta primeira prévia do Ibovespa 

O Centro de Estudos do 
Novo Desenvolvimentismo 
da Escola de Administração 
de Empresas de São Paulo 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV EAESP) realiza nesta 
quarta-feira e no próximo 7, 
o 17º Fórum de Economia. 
Neste ano, o evento será gra-
tuito e online, com transmis-
são ao vivo pelo canal da 
FGV no Youtube. 

No primeiro dia, 2 de de-
zembro, a partir das 15h, será 
debatido o tema “o papel do 
investimento público na re-
cuperação da economia bra-
sileira”. A proposta é discutir 
como a retomada do inves-
timento público parece ser 
fundamental para estimular o 
nível de atividade da econo-
mia brasileira, melhorar nos-
sa competitividade e minorar 
gargalos sociais. Como o in-
vestimento público pode auxi-
liar na recuperação da econo-
mia brasileira? É necessário 
ter uma meta para esse inves-
timento? Como financiá-lo?

Os debatedores serão An-
dre Lara Resende, econo-
mista, doutor pelo MIT e um 
dos formuladores do Plano 
Real; Luiz Carlos Bresser-
-Pereira, diretor do Centro de 
Estudos do Novo Desenvol-
vimentismo da FGV; Manoel 
Pires, pesquisador do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
(FGV IBRE) e Monica de 
Bolle, pesquisadora do Peter-
son Institute for International 

Economics e professora da 
Sais/Johns Hopkins Universi-
ty. A moderação será de Nel-
son Marconi, coordenador do 
Centro de Estudos do Novo 
Desenvolvimentismo da 
FGV.

Já no segundo dia de even-
to, 7 de dezembro, a partir 
das 14h, o debate traz como 
tema: “O Brasil voltará a cres-
cer?”. A finalidade é repercu-
tir a economia brasileira, que 
parece estar sem rumo diante 
da ausência de uma estratégia 
para o pós-covid. Neste qua-
dro, quais são as possibilida-
des de melhoria? O que será 
necessário fazer para reingres-
sarmos em uma rota de cres-
cimento? 

Os debatedores serão Da-
niela Campello, professora 
da FGV EBAPE; Luiz Car-
los Mendonça de Barros, 
economista, ex-presidente do 
BNDES e ex-Ministro das 
Comunicações; Luiz Gui-
lherme Schymura, diretor do 
FGV IBRE e Nelson Barbosa, 
pesquisador do FGV IBRE, 
professor da FGV EESP, 
UnB e ex-Ministro da Fa-
zenda. A moderação será de 
Nelson Marconi, coordena-
dor do Centro de Estudos do 
Novo Desenvolvimentismo 
da FGV.

Para mais informações so-
bre o 17º Fórum de Economia 
e inscrições acesse o site (ht-
tps://evento.fgv.br/forumdee-
conomiafgv/).

Modernizar a 
regulamentação 
a partir da Lei 
da Liberdade 
Econômica

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) iniciou, 
nesta terça-feira, audiência 
pública para alterar a regu-
lamentação sobre a consti-
tuição, o funcionamento e a 
divulgação de informações 
dos fundos de investimento, 
além da prestação de servi-
ços. A minuta sobre o tema 
abrange ainda outras pro-
postas que têm como prin-
cipal fundamento a Lei da 
Liberdade Econômica (Lei 
13.874/19).

A minuta propõe alterações 
no cenário atual da indús-
tria brasileira de fundos, tais 
como a ampliação das possi-
bilidades de investimento no 
exterior e o estabelecimento 
de limites de exposição a ris-
co de capital para os Fundos 
de Investimento em Ações, 
Cambiais, Multimercado e em 
Renda Fixa.

“Nosso objetivo foi apre-
sentar uma proposta que re-
presente uma efetiva moder-
nização do marco regulatório 
dos fundos de investimento, 
abrangendo muitas matérias, 
de modo sistematizado e ade-
rente ao espírito da lei. Tam-
bém procuramos realizar apri-
moramentos permitidos pela 
Lei da Liberdade Econômica. 
Esperamos, agora, a oportuni-

dade de refletir sobre as con-
tribuições a serem recebidas 
na fase de audiência pública”, 
disse Marcelo Barbosa, presi-
dente da CVM.

Para participar da audi-
ência pública o interessado 
deve enviar suas considera-
ções até 2 de abril de 2021 
para o e-mail audpublicaS-
DM0820@cvm.gov.br. A 
Minuta abrange dois itens 
da Agenda Regulatória da 
CVM para 2020, que seriam 
tratados separadamente: a 
modernização da norma ge-
ral de fundos de investimen-
to (Instrução CVM 555), 
incluindo, dentre outras alte-
rações, as inovações trazidas 
pela Lei de Liberdade Eco-
nômica; e a modernização 
da norma dos Fundos de In-
vestimento em Direitos Cre-
ditórios (FIDC), atualmente 
regulados pela Instrução 
CVM 356.

A CVM entende que a Lei 
da Liberdade Econômica 
trouxe novas possibilidades 
para a regulação dos fundos 
de investimento, tendo como 
destaques: limitação da res-
ponsabilidade de cada co-
tista ao valor de suas cotas; 
previsão de que a responsa-
bilidade dos prestadores de 
serviços pode ser circunscri-
ta aos seus próprios atos ou 
omissões; possibilidade de 
os fundos de investimento 
contarem com classes de co-
tas com direitos e obrigações 
distintos e com patrimônios 
segregados para cada classe; 
e aplicação do instituto da 
insolvência civil aos fundos 
de investimento.

“A possibilidade de cons-
tituição de patrimônios se-

gregados dentro do mesmo 
fundo por meio de diferen-
tes classes de cotas ofere-
ce novas oportunidades de 
estruturação de produtos 
e de diminuição de custos 
para a indústria de fundos 
de investimento no Brasil.” 
Antonio Berwanger, Supe-
rintendente de Desenvolvi-
mento de Mercado da autar-
quia.

Outras alterações 

“Em relação aos Fundos 
de Investimento Financeiro, 
os FIF, podemos destacar a 
possibilidade de que, uma 
vez presentes certos requi-
sitos, fundos destinados ao 
público em geral apliquem 
até a totalidade de seu patri-
mônio em ativos financeiros 
no exterior”, explica Daniel 
Maeda, superintendente de 
Relações com Investidores 
Institucionais.

A topografia da norma 
também muda. A Minuta 
é composta por uma seção 
principal, que contém regras 
gerais, aplicáveis a todos os 
fundos de investimento, e 
por dois anexos, nos quais 
são tratadas as especificida-
des dos FIF (Anexo I) e dos 
FIDC (Anexo II). Outros 
anexos serão acrescentados 
conforme avance a consoli-
dação de normas.

A minuta também traz 
novidades especificamente 
relacionadas aos FIDC, tais 
como: acesso do público em 
geral às cotas de FIDC, ob-
servadas algumas caracterís-
ticas do fundo; maior clareza 
na separação de responsabi-
lidades entre os prestadores 

de serviço do fundo, com 
a redução significativa das 
atribuições do custodiante; 
obrigatoriedade do registro 
dos direitos creditórios em 
entidade registradora auto-
rizada pelo Banco Central; 
responsabilidade do gestor 
pela estruturação do fundo, 
contratação do consultor 
especializado, bem como 
pela verificação do lastro 
dos direitos creditórios e dos 
critérios de elegibilidade; e 
extinção dos FIDC “Não-
-Padronizados”, previstos 
atualmente na Instrução 
CVM 444, e a criação dos 
direitos creditórios denomi-
nados “não-padronizados”, 
sujeitos a restrição de públi-
co-alvo.

As categorias de fundos 
ainda não abrangidas na Mi-
nuta – notadamente os Fun-
dos de Investimento Imobi-
liários (FII) e os Fundos de 
Investimento em Participa-
ções (FIP) – serão inseridas 
ao longo do trabalho de revi-
são e consolidação dos atos 
normativos promovido pela 
CVM em atendimento ao 
Decreto 10.139/19.

Embora a proposta sub-
metida à audiência pública 
não lide com a matéria, a 
CVM está trabalhando, em 
estudo à parte, na moderni-
zação do regime informacio-
nal dos FIF, com vistas a tor-
ná-lo mais eficiente, menos 
custoso e com informações 
consideradas mais úteis para 
os investidores.

Acesse o edital de Audi-
ência Pública SDM 08/20 
(http://www.cvm.gov.br/
audiencias_publicas/ap_
sdm/2020/sdm0820.html).

Marca icônica de sedãs da Hongqi 
reporta aumento de vendas

As vendas da Hongqi, uma 
marca do fabricante líder 
chinês de automóveis FAW 
Group, mais que dobraram 
nos primeiros 11 meses deste 
ano para 178 mil unidades, 
informou a empresa nesta 
terça-feira. Somente em no-
vembro, a montadora vendeu 
25 mil carros Hongqi, um 
aumento de 100% ano a ano, 
indicando uma demanda cres-
cente por veículos.

Hongqi, que significa “ban-
deira vermelha”, é a marca de 
sedãs mais icônica da China. 
A marca foi fundada em 1958 
e tem sido usada como veícu-
los para desfiles em celebra-
ções nacionais.

Nos últimos anos, o FAW 
Group acelerou a expansão 
de seu portfólio de produtos. 
O novo Hongqi SUV E-HS9, 
que visa o mercado de auto-
móveis de ponta, deverá en-
trar no mercado neste mês.

As vendas da Hongqi ul-
trapassaram 100 mil auto-
móveis no ano passado. A 
empresa estabeleceu metas 
de vendas de 200 mil car-
ros este ano e 600 mil até 
2025. Fundado em 1953 na 
cidade de Changchun, ca-
pital da Província de Jilin, 
no nordeste do país, o FAW 
Group é considerado berço 
da indústria automobilística 
da China.

A B3 divulgou nesta 
terça-feira a primeira pré-
via do Índice Bovespa que 
vai vigorar de 04 de janeiro 
de 2021 a 30 de abril 2021, 
com base no fechamento 
do pregão de 30 de novem-
bro de 2020. A carteira do 
Ibovespa registra a entrada 
de Copel (CPLE6), Eneva 
(ENEV3), JHSF (JHSF3) 
e Unidas (LCAM3), to-

talizando 81 ativos de 78 
empresas. Os cinco ativos 
que apresentaram o maior 
peso na composição do 
índice foram: Vale ON 
(10,954%), Itauunibanco 
PN (6,721%), Petrobras 
PN (5,628%), B3 ON 
(5,541%) e Bradesco PN 
(5,126%).

Para efeitos de compa-
ração, os ativos que apre-

sentaram o maior peso na 
composição da carteira 
anterior do índice váli-
da de 08 de setembro de 
2020 a 30 de dezembro 
de 2020 foram: Vale ON 
(10,460%), Itauunibanco 
PN (6,379%), Petrobras 
PN (5,623%), B3 ON 
(5,329%) e Bradesco PN 
(5,030%).

A B3 divulga regular-

mente três prévias das 
novas composições dos 
índices: a 1ª prévia, no 
primeiro pregão do último 
mês de vigência da carteira 
em vigor; a 2ª prévia, no 
pregão seguinte ao dia 15 
do último mês de vigência 
da carteira em vigor e a 3ª 
prévia, no penúltimo pre-
gão de vigência da carteira 
em vigor.
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ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ/ME 11.421.994/0001-36 - NIRE 33.300.292.152

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral 
Extraordinária a serem realizadas em 8 de dezembro de 2020. A Orizon 
Valorização de Resíduos S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Joaquim Palhares, n.º 40, 1º andar, 
parte, Estácio, CEP 20260-080, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.421.994/0001-
36 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”) convocar os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária (“AGO”) e em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE” e, em 
conjunto com a AGO, “Assembleias Gerais”), ambas serem realizadas, em 
primeira convocação, no dia 8 de dezembro de 2020, às 10h00 e às 11h00, 
respectivamente, na sede da Companhia para examinar, discutir e votar a 
respeito das seguintes ordens do dia: em sede de AGO: (i) apreciação das 
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; (ii) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018; (iii) apreciação das contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (iv) rerratificação da 
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020. 
em sede de AGE: (i) submissão de pedido de registro de emissora de valores 
mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 
alterada; (ii) submissão do (a) pedido de adesão da Companhia ao segmento 
especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) 
denominado Novo Mercado, e (b) pedido de admissão à negociação das ações 
da Companhia na B3; (iii) reforma integral e consolidação do estatuto social da 
Companhia (“Estatuto Social”), inclusive para adaptá-lo às exigências legais 
e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado; 
(iv) eleição dos membros independentes do Conselho de Administração da 
Companhia; (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração 
da Companhia; (vi) realização de oferta pública de distribuição primária e 
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); (vii) 
autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos 
os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, poderes para 
(a) deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do capital 
autorizado previsto no Estatuto Social, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) 
fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar o “Prospecto Definitivo da Oferta 
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão 
da Orizon Valorização de Resíduos S.A.” e o Final Offering Memorandum 
para os esforços de colocação no exterior; e (d) celebrar todos os contratos 
e atos relacionados à Oferta; (viii) alteração do jornal de grande circulação 
para publicações da Companhia; (ix) celebração do Acordo de Indenidade 
entre a Companhia e determinados administradores e membros externos 
dos comitês da Companhia; e (x) discussão sobre a elaboração e aprovação 
de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Consoante o artigo 
126 da Lei das Sociedades por Ações, apenas as pessoas que comprovarem 
a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da 
legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os 
documentos relativos às matérias a serem discutidas nas Assembleias Gerais 
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, 
em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e do 
Acordo de Acionistas da Companhia. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. 
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor Financeiro.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos

dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS,
movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMPOMAR

em face de EMILIO SAAD E OUTROS,
processo nº 0116866-69.2012.8.19-0001, na forma abaixo:

A Dra. , Juiz da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo
de 5 dias, a todos os interessados especialmente a EMILIO SAAD
E ROBERTO SAAD, que em 09/12/20, às 13:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 11/12/20, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 9492,  Av.
Nossa Senhora de Copacabana – 324 – Apto. 70 -  Copacabana
- RJ, avaliado as fls. 422 em 02/06/2020 por R$ 950.000,00,
equivalente a 267.229,25 Ufirs. Conforme decisão de fls. 436 – a
alienação será livre de ônus desde que, após a satisfação do
crédito executado, o produto restante seja suficiente para quitar
todas as dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes
sobre o bem.Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 01/12/20. Eu, __,
Marcos Wilson Rodrigues da Silva, Chefe de Serventia, o fiz digitar
e subscrevo. (ass) Dra. KATIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juiza de Direito.

INSTITUTO GRAÇA SOLIDÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO
Pelo presente Edital a Comissão Pro - Constituição do Instituto Graça
Solidária, convidamos todos para comparecerem à Assembléia Geral,
designada para o dia 09/12/2020, no endereço: Rua São José, nº 90,
Centro – Rio de Janeiro/RJ, às 13:30 horas, em primeira convocação,
em segunda convocação, 1(uma) hora após, com qualquer número, para
deliberarem a seguinte Ordem do Dia: 1 – Criação do “Instituto Graça
Solidária”, que terá como objetivos sociais que fundamentam a
sua constituição os seguinte: a – Habitacional, desportiva, cultural,
artística, educacional e pedagógica; b – Promover e desenvolver
projetos através de ações integradas com os governos: Federal,
Estadual e Municipal e a iniciativa privada; c – Desenvolver e
promover ações integradas ao mercado de trabalho; d – Fundar,
desenvolver e administrar projetos de educação ambiental; e –
Estimular especialmente os jovens a manifestação folclórica,
artística, cultural e esportiva; 2 – Eleição e Posse da Diretoria; 3 –
Aprovação do Estatuto do Instituto  e  4 – Assuntos de interesse
geral. As deliberações serão tomadas pela maioria dos fundadores
presentes. Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 2020.

Comissão Pro – Constituição

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES - 2020

De acordo com o estabelecido no Artigo 27 e no Artigo 33, item d, do
Estatuto na Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno, convoco a
Assembleia Geral Ordinária para reunir-se no dia 19 de dezembro de
2020 às 10:00h, em primeira convocação e às 11:00h, em segunda convo-
cação, no Arena Copacabana Hotel, Av. Atlântica 2.064 - Copacabana, Rio
de Janeiro – RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I – Eleição
do Presidente e Vice-Presidente e dos 3 (três) Membros do Conselho
Fiscal, para o quadriênio 2021/2024. Ainda em cumprimento ao disposto no
Artigo 24, § 1º, item b do Estatuto, apresenta-se a seguir a composição do
Colégio Eleitoral. A confirmação da regularidade de cada Entidade para
efeito do exercício do direito de voto obedecerá ao disposto no Relatório
da Comissão Eleitoral, de 23/10/2020 disponibilizado no site oficial da Enti-
dade. A Comissão Eleitoral, antes do início da Assembleia, avaliará a situa-
ção de regularidade dos casos pendentes, descritos no mencionado Rela-
tório. Federação de Pentatlo Moderno do Estado do Rio de Janeiro; Federa-
ção Pernambucana de Pentatlo Moderno; Federação Paulista de Pentatlo
Moderno; Federação Rondoniense de Pentatlo Moderno; e Federação de
Pentatlo Moderno do Estado do Paraná. Pelo presente ficam igualmente
convocados dois representantes da Comissão de Atletas.

Rio de Janeiro 30 de novembro de 2020.
Helio Meirelles Cardoso

Presidente CBPM

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca Ferreira do Amaral Machado
Nigri, Juiz em Exercício da 1ª Vara Cível Regional da Barra da
Tijuca, 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. Luiz Carlos Pres-
tes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br, trami-
tam os autos da Classe/Assunto Carta Precatória - CPC - Avali-
ação de Bem / Atos Processuais, de nº 0010309-
35.2020.8.19.0209, movida por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSES-
SORIA EMPRESARIAL LTDA em face de JOSE CARLOS ROCHA
LIMA E OUTROS. Assim, pelo presente edital INTIMA o executa-
do JOSE CARLOS ROCHA LIMA e seu cônjuge MARIA CRISTINA
DE TEVES ROCHA LIMA, que se encontram em lugar incerto e
desconhecido, das datas de 01/02/2021 e 04/02/2021, às 12:00
horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público
Jonas Rymer (www.rymerleilões.com.br), para realização do
1º e 2º leilão relativo ao apartamento 1.402, do bloco I, situado
na Av. Sernambetiba, nº 3.600, nesta cidade, registrado no 9º
RGI sob a matrícula nº 53.493. Dado e passado nesta cidade do
Rio de Janeiro, em 27/11/2020. Eu, __ Sandra Regina Simoes
Lessa - Analista Judiciário - Matr. 01/27739, digitei. E eu, __
Sara Cristina dos Passos Correa - Subst. do Resp. pelo Expedi-
ente - Matr. 01/20918, o subscrevo.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7
Aviso de recomprA de Ações

indústriAs GrAnfino s/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita 
no cnpj sob n.30.770.184/0001-30, com endereço à Rua Oscar Soares, 
n.1525, Califórnia, Nova Iguaçu/RJ, cep.:26.220-098, vem a público informar 
aos acionistas, que tenham adquirido ações de sua emissão na década de 
1970 que está realizando oferta para recompra das mesmas, mediante os 
seguintes  termos e condições: 01. Com o projeto de recompra de ações em 
questão visa-se promover aquisições para cancelamento, o que foi aprovado 
por unanimidade em assembleia geral extraordinária realizada na sede desta 
companhia em 05 de outubro de 2020, com registro da ata na Junta Comercial 
em 22 de outubro de 2020. 02. O preço de recompra é de R$1,50 (um real 
e cinquenta centavos) por ação. 03. As ações elegíveis para recompra estão 
limitadas a 0,8342% (zero vírgula oitenta e três quarenta e dois por cento) 
do capital da companhia e compreende aquelas que foram adquiridas pelos 
acionistas minoritários. 04. O direito de venda das ações que ora se pretende 
comprar é prerrogativa exclusiva dos compradores ou de quem, por sucessão, 
as tenha adquirido. 05. Os acionistas que pretenderem vender suas ações 
deverão manter contato com a companhia através do endereço eletrônico: 
francisco.alves@granfino.com.br, até 30.03.2021, manifestando interesse e 
disponibilizando seus dados para que possa ser formalizado o contrato de 
compra e venda de ações, com autorização para que a compradora proceda 
a transferência das ações para seu nome após o devido pagamento do preço. 
06. O preço da recompra será pago pela companhia no ato da celebração do 
contrato de compra e venda das ações. 07. A recompra das ações ocorrerá 
sempre na totalidade, isto é, não será possível alienação parcial. Em havendo 
dúvidas, os interessados poderão manter contato com a companhia através 
do endereço eletrônico: francisco.alves@granfino.com.br. Nova Iguaçu/RJ, 
21 de novembro de 2020.  IndústrIas GranfIno s/a.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 18 de dezembro de 2020, às 09h00min. Realizará
leilão SEOP25-20 somente on-line, excepcionalmente não ha-
verá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos irrecuperáveis, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
DIREITOS CREDITÓRIOS - CNPJ: 08.692.888/0001-82. EDITAL DE  
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE QUOTISTAS - Ficam os 
senhores quotistas do Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios (“Fundo”) convocados para se reunirem em 
assembleia geral de quotistas, que se realizará por meio de vídeo e/ou 
teleconferência, a ser organizada pela Administradora, e/ou através da 
manifestação de voto por escrito, no dia 08 de janeiro de 2021, em 
primeira convocação, às 10 (dez) horas, a fim de deliberar sobre as 
seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: (i) alterar o regulamento 
para: (a) atualizar a fórmula de cálculo do Índice de Direitos Creditórios 
Adimplentes de Titulares Impontuais; (b) excluir a cobrança da Taxa de 
Saída; (c) atualizar a fórmula de cálculo da Taxa Mínima de Desconto;  
(d) prorrogar o prazo de validade do prêmio adicional atribuído às Quotas 
Seniores e às Quotas Mezanino I até 28 de fevereiro de 2022; (e) incluir a 
possibilidade de antecipação da Data de Resgate de Quotas Seniores por 
deliberação dos Quotistas Subordinados; e (f) incluir a possibilidade de 
criação de um prêmio de remuneração a ser conferido aos Quotistas 
Seniores e aos Quotistas Mezanino, por determinação dos Quotistas 
Subordinados; e (ii) autorizar a Administradora à tomar todas as medidas 
necessárias para implementar, caso aprovadas, as deliberações tomadas 
no item anterior. Não havendo quorum para a realização da assembleia 
geral em primeira convocação, esta será realizada em 15 de janeiro de 
2021, no mesmo horário e local, valendo este Edital também como 
segunda convocação. Rio de Janeiro, 2º de dezembro de 2020. Oliveira 
Trust - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Administradora 
do Fundo.

IPO está no radar da Petrobras

Brasil produziu mais gás natural em outubro

Estatal estuda 
vender unidade 
de transporte e 
dutos de  
gás natural

A intenção da Petrobras 
é de vender sua unidade de 
transporte e dutos offshore 
de gás natural por meio de 
uma oferta pública inicial 
(IPO, na sigla em inglês). 
A previsão do comando da 
estatal é que isso ocorra no 
terceiro trimestre de 2021.

O presidente da compa-
nhia, Roberto Castello Bran-
co, que participou nesta ter-
ça-feira de uma conferência 
com investidores, disse que 
essa estimativa pode mudar, 
já que o IPO requer um acor-

do com outros acionistas dos 
ativos. A declaração do CEO 
mostra que essa possibilida-
de de venda está ainda em 
período “embrionário”. 

Lembrando que a Petro-
bras acaba de apresentar o 
seu Plano Estratégico para 
o quinquênio 2021-2025. 
O anúncio foi em 25 de no-
vembro, mas foi considera-
do pelo mercado de pouco 
esclarecedor, e na segunda-
-feira foi mais uma vez colo-
cado em pauta pela direção. 
No que se refere ao portfólio 
de desinvestimentos da es-
tatal, por exemplo, foi elen-
cado mais de 50 ativos em 
diferentes estágios do pro-
cesso de venda. 

O Capex previsto para o 
período 2021-2025 é de US$ 
55 bilhões, dos quais 84% 
estão alocados à Explora-
ção e Produção de petróleo e 
gás (E&P). Investimentos de 
US$ 46 bilhões em E&P en-

volvem cerca de US$ 32 bi-
lhões, 70%, destinados para 
os ativos do pré-sal. A alo-
cação está aderente ao nosso 
posicionamento estratégico, 
com foco em ativos de classe 
mundial em águas profundas 
e ultra profundas, os quais 
somos donos naturais, ten-
do em vista a qualidade do 
capital humano, estoque de 
conhecimento tecnológico e 
capacidade de inovar.

Estratégias

O plano mantém os 5 pila-
res que atuam na sustentação 
para a implantação do con-
junto de estratégias da com-
panhia: (i) Maximização 
do retorno sobre o capital 
empregado; (ii) Redução do 
custo de capital; (iii) Busca 
incessante por custos baixos 
e eficiência; (iv) Meritocra-
cia e (v) Segurança, saúde, 
respeito às pessoas e ao meio 

ambiente. 
O PE 2021-25 apresenta 

quatro métricas de topo que 
deverão impactar diretamen-
te a remuneração não só dos 
executivos, mas de todos os 
empregados da companhia 
em 2021. Duas métricas es-
tão relacionadas à sustenta-
bilidade (ESG): Intensidade 
de emissões de gases de efei-
to estufa (IGEE); Volume 
vazado de óleo e derivados 
(VAZO); Dívida bruta de 
US$ 67 bilhões em 2021; 
Delta do EVA® consolidado 
de US$ 1,6 bilhão. 

A estatal afirmou que a 
diminuição da dívida e a 
desalavancagem financei-
ra continuarão a ser priori-
tárias, sendo a geração de 
caixa operacional e os desin-
vestimentos fundamentais 
para esses fins. “De janeiro 
de 2019 a setembro de 2020, 
mesmo com os impactos da 
Covid-19 e do choque do 

petróleo em 2020, consegui-
mos reduzir a dívida bruta 
em US$ 31 bilhões e man-
temos nossa meta de atingir 
US$ 60 bilhões em 2022”, 
explicou a estatal.

A XP Investimentos fez 
uma avaliação geral neutra 
do Plano Estratégico da Pe-
trobras para 2021-25. Se-
gundo a empresa de gestão, 
a maioria das metas anun-
ciadas estão em linha com 
as projeções e refletem di-
versos pontos já comentados 
pela administração da com-
panhia ao longo do ano.

“Por outro lado, acredita-
mos que o mercado deve ter 
uma interpretação ligeira-
mente negativa da previsão 
de produção de petróleo em 
2021E, que foi impactada 
por menores expectativas de 
crescimento de produção de 
petróleo de novas unidades 
de produção. Notamos que 
esse aspecto não nos cau-

sa preocupação, tendo em 
vista que acreditamos que o 
mercado deve prestar mais 
atenção na maior geração 
de caixa e sustentabilida-
de financeira da Petrobras 
do que simplesmente um 
crescimento de produção de 
petróleo a qualquer custo”, 
destacou a análise da XP.

Na opinião da empresa, 
as metas estabelecidas pela 
Petrobras em seu Plano Es-
tratégico 2021-2025 são 
razoáveis e viáveis, e seu 
atingimento deve contribuir 
para a valorização das ações 
daqui em diante. “Nesse sen-
tido, consideramos a evolu-
ção das métricas de endivi-
damento (ou alavancagem) 
como as mais importantes 
a serem monitoradas, vis-
to que a companhia poderá 
distribuir mais dividendos a 
acionistas conforme atinge 
um certo patamar de dívida 
bruta”, concluiu.

A produção nacional 
em outubro foi de 3,692 
MMboe/d (milhões de barris 
de óleo equivalente por dia), 
sendo 2,874 MMbbl/d (mi-
lhões de barris por dia) de 
petróleo e 130 MMm3/d (mi-
lhões de m3 por dia) de gás 
natural. A produção de petró-
leo reduziu 1,2% se compara-
da com o mês anterior e 3% 
frente a outubro de 2019. No 
gás natural, houve aumento de 
3,8% em relação a setembro e 
redução de 1,2% na compara-
ção com o mesmo mês do ano 
anterior. As informações são 
do Boletim Mensal da Produ-
ção de Petróleo e Gás Natural 
da ANP.

A produção no Pré-sal 
em outubro foi de 2,535 
MMboe/d, sendo 2,013 
MMbbl/d de petróleo e 

82,986 MMm3/d de gás 
natural. No total, houve re-
dução de 2% em relação ao 
mês anterior e aumento de 
5,9% em relação a outubro 
de 2019. A produção no Pré-
-sal teve origem em 117 po-
ços e correspondeu a 68,7% 
da produção nacional.

Em outubro, o aproveita-
mento de gás natural foi de 
97,7%. Foram disponibilizados 
ao mercado 54,7 MMm³/dia. A 
queima de gás no mês foi de 3,1 
MMm³/d, uma redução de 13% 
se comparada ao mês anterior 
e de 13,8% se comparada ao 
mesmo mês em 2019. 

Origem da produção

Os campos marítimos pro-
duziram 96,8% do petróleo e 
81,7% do gás natural. Os cam-

pos operados pela Petrobras 
foram responsáveis por 93% 
do petróleo e do gás natural 
produzidos no Brasil. Porém, 
os campos com participação 
exclusiva da Petrobras produ-
ziram 43,1% do total. 

O campo de Tupi, no pré-
-sal da Bacia de Santos, foi o 
maior produtor de petróleo e 
gás natural, registrando 882 
MMbbl/d de petróleo e 38,7 
MMm3/d de gás natural.

A plataforma Petrobras 
77, produzindo no campo 
de Búzios por meio de qua-
tro poços a ela interligados, 
produziu 152,033 Mbbl/d 
de petróleo e foi a instala-
ção com maior produção de 
petróleo. A instalação Polo 
Arara, produzindo no cam-
po de Arara, por meio de 33 
poços a ela interligados, pro-

duziu 6,834 MMm³/d e foi a 
instalação com maior produ-
ção de gás natural.

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores terres-
tres: 1.039. 

Tupi, na Bacia de Santos, 
foi o campo marítimo com 
maior número de poços pro-
dutores: 58. 

Campos marginais

Esses campos produziram 
543,1 boe/d, sendo 103,6 
bbl/d de petróleo e 69,9 
Mm³/d de gás natural. O 
campo de Iraí, operado pela 
Petroborn, foi o maior pro-
dutor, com 434,9 boe/d. 

No mês de outubro de 
2020, 268 áreas concedidas, 
três áreas de cessão onerosa 

e cinco de partilha, operadas 
por 36 empresas, foram res-
ponsáveis pela produção na-
cional. Dessas, 60 são maríti-
mas e 208 terrestres, sendo 11 
relativas a contratos de áreas 
contendo acumulações margi-
nais. A produção ocorreu em 
6.612 poços, sendo 484 marí-
timos e 6.128 terrestres.

Neste mês, 33 campos 
permaneceram com suas 
respectivas produções tem-
porariamente interrompidas 
devido aos efeitos da pan-
demia de Covid-19, sendo 
16 marítimos e 16 terrestres, 
e um total de 60 instalações 
marítimas permaneceram 
com produção interrompida. 
Não houve alterações em re-
lação a setembro.

O grau API médio do 
petróleo extraído no Brasil 

foi de 28, sendo 2,7% da 
produção considerada óleo 
leve (>=31°API), 90,2% 
óleo médio (>=22 API e <31 
API) e 7,1% óleo pesado 
(<22 API).

As bacias maduras terres-
tres (campos/testes de longa 
duração das bacias do Espírito 
Santo, Potiguar, Recôncavo, 
Sergipe e Alagoas) produzi-
ram 95,7 Mboe/d, sendo 75,7 
mil bbl/d de petróleo e 3,2 
MMm³/d de gás natural. Des-
se total, 78,1 mil boe/d foram 
produzidos pela Petrobras 
e 17,7 mil boe/d foram pro-
duzidos por concessões não 
operadas pela Petrobras, dos 
quais: 11.447 boe/d no Rio 
Grande do Norte, 5.663 boe/d 
na Bahia, 249 boe/d em Ala-
goas, 194 boe/d em Sergipe e 
154 boe/d no Espírito Santo.
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