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PIB decepciona e Brasil 
volta ao patamar de 2017

Guedes admite que 
alta do terceiro 
trimestre ficou  
abaixo do esperado

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta quinta-feira que 
o crescimento da economia brasileira 
no terceiro trimestre ficou abaixo do 
esperado, mas mostra uma retomada. 
O Produto Interno Bruto cresceu 7,7% 
no terceiro trimestre, em relação ao 
período anterior. “Veio um pouquinho 
abaixo do esperado, mas o fato é que 
a economia está voltando em V, real-
mente está voltando”, disse, otimista.

Recuperação em V é um termo 
usado por economistas para relatar 
uma retomada intensa depois de 
uma queda vertiginosa na atividade 
econômica. Segundo o IBGE, essa 
é a maior variação do PIB desde o 

início da série em 1996, mas ainda 
insuficiente para recuperar as per-
das provocadas pela pandemia do 
novo coronavírus. O resultado in-
dicou ainda que a economia do país 
se encontra no mesmo patamar de 
2017, com uma perda acumulada 
de 5% de janeiro a setembro, em 
relação ao mesmo período de 2019.

De acordo com o economista-
chefe da Messem Investimentos, 
Gustavo Bertotti, a expectativa do 
mercado era de um crescimento de 
8,8%. “O resultado veio abaixo das 
expectativas e ainda mostra uma in-
certeza grande em relação aos rumos 
da economia brasileira. O país ainda 
se encontra no mesmo patamar de 
atividade econômica em relação ao 
ano de 2017”, afirmou o economista, 
destacando que boa parte desse re-
sultado vem da expansão dos progra-
mas de auxilio emergencial realizado 
pelo Governo Federal.

Em relação a igual período do 
ano anterior, o PIB caiu 3,9% no 
terceiro trimestre de 2020. Foi a 
terceira queda consecutiva nesta 

comparação. A Despesa de Consu-
mo das Famílias caiu pelo terceiro 
trimestre seguido (6%), influencia-
da pela pandemia.

A Formação Bruta de Capital 
Fixo caiu 7,8% no terceiro trimes-
tre de 2020. A taxa de investimento 
no terceiro trimestre de 2020 foi 
de 16,2% do PIB contra 16,3% no 
mesmo período do ano anterior. A 
taxa de poupança foi de 17,3% no 
terceiro trimestre de 2020, maior 
que os 13,7% obtidos no mesmo 
período de 2019.

Para o Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), o 
resultado do PIB aponta na direção 
correta e “foi acompanhado por va-
riações positivas em quase todos os 
setores da economia. A exceção foi 
a agropecuária. A reação mais forte, 
por sua vez, veio da indústria, que 
cresceu +14,8% frente ao período 
anterior, já descontados os efeitos sa-
zonais. É a maior taxa da série histó-
rica do IBGE iniciada em 1996 e foi 
suficiente para que o setor retomasse 
o nível de PIB do 1º trim/20.”

Importadores de 
carros reclamam 
do dólar e pedem 
menos imposto

Diante da persistência do dólar 
acima dos R$ 5, setor de veículos 
importados pede – “com urgência” 
– a redução do imposto de importa-
ção de 35% para 20%. “Algo pre-
cisa ser feito para aliviar os grupos 
empresariais nacionais e, com isso, 
proteger redes de concessionários e 
empregos do setor, evitando que os 
consumidores brasileiros de carros 
importados fiquem desassistidos de 
peças, componentes e serviços de 
pós-vendas”, protestou João Hen-
rique Oliveira, presidente da As-
sociação Brasileira das Empresas 
Importadoras e Fabricantes de Ve-
ículos Automotores (Abeifa).

A Abeifa destaca que 72% dos 
veículos importados são prove-
nientes do Mercosul e do México, 
já com o benefício da alíquota zero 
do imposto de importação. Os auto-
móveis importados de outros países 
representam tão somente 3% das 
vendas internas, mas capazes de 
gerar 17,5 mil postos de trabalho, 
com arrecadações tributárias anuais 
superiores a R$ 1,2 bilhão.

 “Esse cenário nos impõe um 
pleito inadiável. Precisamos que a 
alíquota do imposto de importação, 
hoje dos atuais 35%, seja reduzido a 
20%, o equivalente à TEC do Mer-
cosul. Essa medida não se caracte-
rizaria em benefício fiscal. Ao con-
trário, diante do exposto na última 
semana pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes, fortaleceria o Brasil 
no comércio internacional, até por-
que o setor de veículos importados, 
desde 1990, tem contribuído efeti-
vamente com o engrandecimento 
do setor automotivo brasileiro”, ar-
gumenta João Oliveira.

As 15 marcas filiadas à Abeifa li-
cenciaram 5.996 veículos nacionais 
e importados, alta de 3,7% em re-
lação a outubro. Ante novembro de 
2019, a retração é de 22,2%. Com 
esses resultados, o acumulado dos 
primeiros 11 meses do ano fechou 
com queda de 7,8%: 27.266 unida-
des contra 29.506 emplacamentos 
de veículos importados e produtos 
fabricados no país.

Na Europa, 4,1 milhões de empresas ameaçadas
A primeira onda da Covid-19 

causou um choque maior do que 
o esperado na lucratividade das 
empresas europeias na primeira 
metade de 2020. Segundo dados 
divulgados pela seguradora de 
crédito Euler Hermes, a margem 
de lucratividade declinou 7 pontos 
percentuais (pp) na França, 5,2pp 
na Espanha e 1,3pp na Holanda, 
comparado com alta de 1,1pp na 
Alemanha, 2pp na Bélgica e 5pp na 
Itália.

De acordo com as análises 
dos economistas, dois terços da 
queda do indicador francês po-
dem ser atribuídos aos impostos 
de produção, que dobraram no 
segundo trimestre, enquanto, na 
Alemanha, permaneceram es-
táveis. Como consequência, e 
excluindo os empréstimos garan-
tidos pelo governo francês, as 
empresas francesas tiveram muito 
menos caixa no segundo trimestre 
em comparação com seus pares 
europeus.

“Com a segunda onda de lock-
downs, nós esperamos um forte 
impacto nos setores sensíveis a 

Covid-19 em toda a Zona do Euro. 
Essas indústrias podem apresentar 
perdas operacionais médias de 15% 
a 20% em 2020, ao comparamos 
com os níveis pré-crise”, afirma 
Ana Boata, economista-chefe de 
pesquisa macroeconômica.

A ausência de apoio fiscal e 
aversão de contrair mais dívidas 
podem secar as reservas financeiras 
e colocar cerca de 4,1 milhões de 
empresas europeias em uma crise 
de fluxo de caixa. Uma em cada 
quatro empresas na Alemanha e na 
França está diretamente exposta às 
restrições sanitárias da Covid-19. 
No total, o faturamento combinado 
das empresas expostas excede € 4,3 
trilhões.

“Como estimamos que a queda 
nas receitas atinja 20% em média 
na União Europeia, o impacto no 
resultado financeiro das empresas 
será sem precedentes”, acredita 
Boata. De acordo com a econo-
mista, o atual aumento no caixa, 
desencadeado por empréstimos dos 
governos, não será suficiente para 
compensar os atrasos de pagamento 
em 2021.

Na maioria dos países europe-
us os esquemas de empréstimos 
foram prolongados até março-
junho de 2021. Os governos tam-

bém precisarão adiar ou perdoar 
os pagamentos de impostos para 
evitar uma onda de demissões e 
insolvências.

 Boata: aumento no caixa não compensará atrasos

Câmara aprova 
programa que 
dificulta casa para 
mais pobres

O Plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou, por 367 votos a 7, o 
parecer do relator, deputado Isnaldo 
Bulhões Jr. (MDB-AL), à Medida 
Provisória 996/20, que criou o pro-
grama habitacional Casa Verde e 
Amarela. Foram rejeitados os des-
taques que poderiam alterar o texto, 
informa a Agência Câmara.

Ao longo de mais de seis horas, 
a oposição tentou adiar a votação, 
pois a proposta, que visa substituir 
o Minha Casa, Minha Vida, acaba 
com o financiamento para famílias 
mais necessitadas, com renda de 
até R$ 1.800 mensais. Além disso, 
deputados cobraram limites para 
comprometimento da renda dos be-
neficiários com futuras prestações.

O relator Bulhões Jr. promoveu 
uma série de alterações na versão 
apresentada pelo Poder Executivo, 
acatando ainda parte de duas emen-
das apresentadas em Plenário para 
especificar quais financiamentos 
serão incluídos no Cadastro Nacio-
nal de Mutuários e objeto de restri-
ções a subsídios.

O Casa Verde e Amarela bene-
ficiará famílias em áreas urbanas 
com renda mensal de até R$ 7 mil. 
Nas áreas rurais, aquelas com renda 
anual de R$ 84 mil. Regularização 
fundiária, locação ou reformas – 
não previstas no Minha Casa, Mi-
nha Vida – poderão ser financiadas.
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As relações diplomáticas do Brasil 
com a China nunca tiveram tão azedas 
como nos últimos tempos e nem poderia 
ser diferente. Isso porque declarações do 
presidente Jair Bolsonaro e do deputado 
Eduardo Bolsonaro, seu filho 0 qualquer 
coisa, são verdadeiramente desastrosas 
em relação a esse país, a segunda maior 
economia mundial, e com o qual o Bra-
sil sempre manteve relações cordiais e de 
respeito mútuo, no campo da diplomacia 
de Rio Branco.

Vale lembrar que essas declarações 
têm sido rechaçadas com veemência pela 
Embaixada da China no Brasil, uma vez 
que o governo de Pequim não pode tolerar 
tamanha falta de civilidade com o país, 
justamente a China o principal parceiro 
comercial do Brasil, desde 2009. Culpar 
a China pela pandemia ou dizer que a 
China espiona por meio da telefonia 5G, 
dentre outros disparates do mesmo quila-
te, parece piada e das mais grosseiras e 
injustificáveis.

No comércio exterior, a potência asiáti-
ca chinesa se mostra elementar para a ba-
lança comercial brasileira por ser o maior 
comprador e investidor direto do país. O 
contexto da Guerra Comercial fomentou 
o estreitamento da relação entre os países, 
por meio de encontros e conferências do 
Brics, a última havida recentemente por 
videoconferência e que reúne o Brasil, a 
Rússia, a Índia, a África do Sul e a China.

A China é o principal parceiro comer-
cial do Brasil. Em 2019, 28,1% das ex-
portações brasileiras foram destinadas 
para a China e, no ano passado, o Brasil 
exportou para a China o valor total de 
US$ 62,87 bilhões. A soja foi o produ-
to mais exportado pelo Brasil no último 
ano, quando a balança comercial brasilei-
ra com a China fechou com superávit do 
valor de US$ 27.601,25 milhões. Ou seja, 
nesse período, o Brasil exportou mais do 
que importou da China.

O Brics é um mecanismo de integração 
entre os países e que tem como objetivo a 
composição de uma aliança capaz de im-
pulsionar a influência internacional dos 
países-membros. Com o passar dos anos, 
o mecanismo se tornou essencial para a 
relação do Brasil com as demais econo-
mias emergentes.

Sua agenda possui duas vertentes. A 
interna aborda temas relacionados à coo-
peração, ao crescimento econômico e ao 
desenvolvimento social; já a externa con-
templa pautas referentes ao comércio, ao 
meio ambiente, tema pelo qual o Brasil 
vem sendo criticado em todo o mundo, 
justamente por não desenvolver ações 
efetivas que o proteja, à segurança e o 
combate à pobreza.

Importante ressaltar que as relações 
diplomáticas entre o Brasil e a China 
existem desde o século XIX, mas só foi 
priorizada na década de 1990, a partir de 
uma articulação comercial em benefício 
das mudanças econômicas pelas quais 
passaram os países à época. Esse período 
foi marcado pela expansão da economia 
e do comércio mundial, que permitiram, 
inclusive, a criação do Mercosul.

No Brasil, o Plano Real no Governo 
FHC equiparou a moeda brasileira ao 
dólar e barateou as exportações perante a 
indústria nacional. Nesse mesmo período, 
todavia, a indústria brasileira passou pela 
desindustrialização devido às dificulda-
des de atender a demanda internacional 
por matérias-primas e cedeu o mercado 
para a China.

Na década de 2000, a demanda interna-
cional estabeleceu a elevação dos preços 
no chamado “boom das commodities”, 
atribuindo ao Brasil posição relevante no 
comércio internacional, devido ao efeito 
da expansão econômica brasileira.

O Brasil possui alta produção de com-

modities agrícolas capazes de valorizar o 
mercado nacional, como soja, laranja e 
café. Nesse contexto, a China, com sua 
vasta demanda por insumos, se tornou o 
maior destino das exportações brasileiras. 
As importações chinesas beneficiaram a 
balança comercial brasileira, que atingiu 
um superávit de US$ 58,7 bilhões nas tro-
cas comerciais com o exterior em 2019.

No que diz respeito às exportações bra-
sileiras para a China, o setor de insumos 
básicos é o mais favorecido pela relação 
comercial, destacando a carne de frango, 
extração mineral e o ramo petrolífero. 
Entre os anos de 2008 e 2018, as rela-
ções comerciais entre o Brasil e a China 
e as exportações brasileiras foram ampla-
mente beneficiadas, com um crescimento 
equivalente a 16%.

Todavia, em 2019, houve retração de 
1,6% nas exportações para a China, por-
centagem correspondente a US$ 62 bi-
lhões. Entre os produtos exportados, os 
principais foram respectivamente soja, 
petróleo bruto e minérios de ferro, ainda 
que tenha havido retração na exportação 
de soja para a China.

Nos dias atuais, a China é a maior 
produtora industrial do mundo e possui 
grande capacidade exportadora devido à 
disposição de alta tecnologia e ao poten-
cial competitivo dos seus produtos, que 
atraem tanto consumidores, quanto pos-
síveis parceiros comerciais. Entre os anos 
de 2008 e 2019, as exportações chinesas 
para o Brasil tiveram expansão significa-
tiva e atingiram o seu auge em 2014, com 
cerca de US$ 36 bilhões, e o seu declínio 
em 2016, com US$ 23 bilhões.

A recessão internacional atual, devi-
do à pandemia, tende a estimular ações 
protecionistas de países centrais, como 
a China e os Estados Unidos, fator que 
reduz significativamente as transações 
comerciais internacionais. O refreamento 
das exportações da China em direção aos 
Estados Unidos pode conduzir à redução 
da demanda chinesa por matérias-primas. 
As manobras dos Estados Unidos por 
substituir a demanda chinesa de produ-
tos agropecuários brasileiros por norte-
-americanos desestimula a importação de 
insumos do Brasil.

Apesar de todo esse panorama, a ratifi-
cação de acordos entre o governo chinês 
e associações exportadoras brasileiras de 
produtos agrícolas permitiu a consoli-
dação da aproximação entre o Brasil e a 
China, ainda que encontrem-se divergên-
cias no campo ideológico dos governos, 
sobretudo por parte do governo brasilei-
ro, que condena o comunismo e faz ata-
ques a Pequim de forma desconcertante.

A inexistência de um Itamaraty no atual 
governo, assim como medidas que são to-
madas por outros ministérios, que um dia 
editam portarias e no outro, revogam essas 
mesmas portarias; a falta de uma política 
justa e digna em relação ao meio ambiente; 
e a ausência de ações púbicas em relação à 
política sanitária fazem com que a imagem 
do Brasil seja, dia após dia, arranhada nos 
cinco cantos do mundo, acarretando, des-
crença em relação ao país. Não é à toa que 
o atual governo despencou sua credibilida-
de nas últimas pesquisas do Ibope.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da  

Universidade Santa Úrsula.
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Pobreza na cidade 
é estrutural e exige 
transferência de 
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Em 2024 o povo, sábio como  
sempre, muda de novo

China, principal parceiro  
comercial do Brasil

A balança da gestão de risco no modelo ágil

O eleitor médio, sabemos, é 
desconfiado. Amarga uma vida 
difícil no sétimo país deste pla-
neta em desigualdade social. 
Uma desigualdade histórica, 
que marca a pele de sua família 
como o ferro ardente marcava a 
pele de escravos.

Ele trabalha, se esforça, en-
gole seco, mas um ou outro 
consegue superar a barreira da 
pobreza e da marginalidade. 
Este eleitor médio se projeta 
em uma ou outra celebridade 
– já que não vê muitas possi-
bilidades de superar seu carma 
social por suas próprias forças 
e iniciativas.

Algumas vezes procura um 
pai/um salvador que o valorize 
e dê guarida, mas não tem mui-
ta fé que pela política se saia do 
jogo das elites, o jogo da perpe-
tuação da desigualdade social 
que mais parece um estamento, 
uma sociedade organizada em 
castas. A falta de oportunidades 
produtivas aprofundou-se neste 
2020.

Nas cidades brasileiras, o 
panorama pós-eleição convive 
com a nova aceleração da crise 
da Covid e o persistente déficit 
orçamentário. A conta não fe-
cha e os novos governos locais 
podem ter de recorrer a novos 
empréstimos, ou ter que impor 
mais sacrifícios à cidade, pois 
os novos dirigentes devem dí-
vidas com salários atrasados e 
dívidas contratuais de serviços 
básicos.

Mas atenção: o servidor não 
pode ser penalizado, mas sim 
valorizado, embora reconhe-
çamos o excesso de terceiri-
zações e cargos em comissão. 
Outro ponto crucial é capacitar 
o pequeno fornecedor local 
para concorrer com igual con-
dição, em relação aos de fora, 
nas licitações, de modo a per-
mitir uma maior circulação de 
dinheiro na cidade de meio mi-

lhão de habitantes.
Estado mínimo com ajuste 

fiscal não será uma boa solu-
ção. Ao contrário, empregos, 
renda, direitos sociais, infra-
estrutura urbana, mobilidade, 
saúde, educação, cultura e 
lazer são as demandas pre-
mentes. Afinal, vivemos uma 
transição.

Em tempos de Brasil em 
depressão, uma alternativa é 
a economia local, desenvolvi-
mentista, com mais inclusão, 
moeda local e efeito multipli-
cador dos programas sociais e 
das obras públicas.

O agronegócio vai bem, a 
indústria ganha com câmbio, 
mas o setor de serviços (em-

pregador) continua em cri-
se. Nossas cidades possuem 
50 milhões de desocupados 
e informais pendurados no 
auxílio emergencial federal, 
em fase de extinção. Nes-
se contexto, retirar pessoas 
da rua e reduzir a violência 
urbana se obtém evitando 
desperdício de obras faraô-
nicas. Afinal, 21% da popu-
lação é extremamente pobre, 
em pleno 2020 da revolução 
tecnológica 4.0.

Segurança alimentar, saú-
de e proteger os mais vulne-
ráveis. É isso que os 40% de 
eleitores ausentes na eleição 
querem. A senha é qualida-
de nas decisões e não deixar 
se capturar pelos interesses 
econômicos corporativos dos 
“tubarões do fundo público”. 
Afinal, a pobreza na cidade é 
estrutural e exige transferên-
cia de renda na veia.

Diante da profunda crise fi-
nanceira que castiga as famí-
lias mais pobres, a sociedade 
se faz presente exigindo mais 
transparência, menos clien-
telismo e mais abertura para 
demandas populares. Ou seja, 
fortalecer a participação po-
pular. Se nada for feito de re-
distributivo e prevalecer ape-
nas o ajuste fiscal, em 2024 
o povo, sábio como sempre, 
muda de novo.

q Ranulfo Vidigal
Economista.

Todos os negócios, inde-
pendente de seu tamanho ou 
segmento, precisam conside-
rar dois conceitos essenciais 
no dia a dia para garantir seu 
desenvolvimento sustentável. 
Processos e controles são ferra-
mentas que andam juntas, prin-
cipalmente quando o assunto é 
Gestão, Risco e Conformidade 
(GRC).

A sigla está relacionada à 
integração dos procedimentos 
internos da organização, a fim 
de garantir que a estratégia de 
negócio aconteça de forma 
unificada e transparente, com 
a devida avaliação de riscos e 
alinhamento de conformidade 
com as políticas corporativas, 
leis e regulamentações. Ou 
seja, GRC indica o caminho 
que todos devem seguir e si-
naliza o percurso para que 
todos estejam na mesma dire-
ção, buscando atingir os obje-
tivos estratégicos da compa-
nhia.

Dentro do escopo GRC, o 
risco operacional é aquele que 
envolve os processos, e os con-
troles, na maioria das vezes, 
são implementados sobre esses 
procedimentos. Ainda que a 
empresa não tenha os proces-
sos mapeados, eles estão pre-
sentes, intrínsecos ao trabalho 
diário. Já os controles são insti-
tuídos de acordo com o apetite 
ao risco da organização. Esse 
cenário traz uma importante re-

flexão sobre o equilíbrio entre 
desempenho e riscos.

Atualmente, o mercado se 
encontra na quarta geração 
GRC. Isso significa que a Ges-
tão de Riscos e Conformidade 
de uma companhia deve olhar 
não apenas para os riscos, mas 
também para o impacto no 
desempenho operacional. A 
empresa não pode estabelecer 
controles somente pelo grau 
de apetite ao risco. Ela precisa 
levar em consideração a pers-
pectiva da performance de ne-
gócios.

Na prática, a lógica é bas-
tante simples. Se houver bai-
xa tolerância ao risco, serão 
estabelecidos controles para 
mitigá-los, o que pode preju-
dicar o desempenho do pro-
cesso, pela grande quantidade 
ou complexidade dos contro-
les impostos. Se não existir 
controle algum, o processo 
poderá ser mais ágil e perfor-
mático, porém estará exposto 
a um risco operacional maior. 
Nos negócios alguns riscos 
não são aceitáveis, por conta 
do elevado impacto e das per-
das que podem trazer.

Em um momento no qual 
a maioria das organizações 
tem buscado se tornar ágil, há 
muitas dúvidas se esse concei-
to conflita com características 
GRC. A verdade é que é possí-
vel sim ser ágil mesmo em um 
universo de riscos e controles 

internos. Para isso é preciso se 
manter fiel à balança, equili-
brando a performance dos ne-
gócios com as necessidades de 
conformidade aos controles in-
ternos, compreendendo que os 
processos não são burocracias; 
são apoios que ajudam a de-
senvolver o trabalho de forma 
mais fluída e integrada.

Pela parte da gestão, é neces-
sário dosar a adoção de contro-
les para não diminuir a agilida-
de e a flexibilidade de atuação 
das equipes. Trata-se de adotar 
um modelo minimizado de 
gestão de riscos, no qual os 
controles sejam utilizados ape-
nas quando forem essenciais, 
garantindo que tenham o esco-
po adequado para responder à 
conformidade necessária.

É preciso que a gestão ope-
racional da organização com-
preenda que a prática ágil e 
colaborativa não conflita com 
a adoção de processos claros 
e nem com o respeito aos con-
troles. Processos e controles 
que não agreguem valor ao ne-
gócio, prejudicando o desem-
penho das equipes, devem ser 
substituídos. Um modelo de 
organização ágil não é sinôni-
mo de caos, mas sim de simpli-
cidade e adequação no uso de 
processos e controles.

q Nilson Yoshihara
Territory Services Manager na 

Red Hat Brasil.
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Mal estar
Causou mal estar no trade turístico do Rio a indicação 

de Cristiano Beraldo para secretário de Turismo e Dan-
iela Maia para presidente da Riotur. Os empresários es-
peravam ser consultados, mas o turismo mais uma vez 
foi desprestigiado. Presidente de uma entidade de classe 
acha que não duram três meses.

Restaurante no Centro
Na segunda quinzena de dezembro, o Centro do Rio 

ganha um novo restaurante. Denominado Capitu, vai 
fazer parte do polo gastronômico, na Rua Ouvidor, onde 
Machado de Assis caminhava em busca de inspiração 
para seus poemas e livros. Um golaço de Renan Fer-
reira, que vai trazer culinária brasileira, em ambiente 
informal.

Corpo na padaria
Causou indignação em vários frequentadores da 

Padaria Ipanema o ocorrido com Carlos Eduardo Pires, 
que morreu no estabelecimento, após pedir, em vão, por 
ajuda. A cena do cadáver coberto por plástico e as pes-
soas lanchando ao lado precisa ser melhor averiguada. É 
um comportamento que entristece nossa Cidade e mostra 
falta de solidariedade!

Autópsia do Papa João Paulo I
Um grupo de influentes católicos franceses deseja 

novamente que seja feita uma autópsia do Papa João 
Paulo I, que morreu 33 dias após sua eleição, em 1978. 
Há uma dúvida que paira até hoje sobre um possível en-
venenamento do Santo Pontífice, que manifestou vontade 
de reativar a reforma da Igreja e pediu uma investigação 
sobre o Banco do Vaticano, além de desejar humanizar 
a função com simplicidade e humildade. Francisco dará 
mais uma mostra de modernidade e transparência se au-
torizar.

Vacina
O Reino Unido inicia vacinação na semana que vem 

contra a Covid-19. Produzida pela Pfizer e BioNTech, 
prevê 95% de eficácia. É uma grande lição para o mun-
do, e o Brasil precisa ficar atento. Com o aumento de 
ocorrências em nosso país, é vital buscar uma solução 
rápida, dentro de parâmetros científicos. Precisamos 
rever também com urgência medidas de flexibilização 
e falta de fiscalização. Fora o grande desafio da distri-
buição...

Com a palavra, o especialista em arte
O professor Paulo Sergio Alves é o convidado do úl-

timo workshop de 2020 da Associação dos Embaixadores 
de Turismo do RJ. No próximo dia 8 de dezembro, às 15 
horas, no @niceviapiaturismo, fará “Uma viagem através 
da pintura”, apresentada por Viviane Fernandes. O even-
to é gratuito e trará muita informação de um grande es-
tudioso.

Embraer
A Embraer entregará 4.220 novos jatos de até 150 as-

sentos até 2029, sendo que 75% substituirão antigas aero-
naves. A maior parte para empresas aéreas da América do 
Norte, China e Ásia-Pácifico.

Olimpíadas de Tóquio
Todos os atletas que participarão das Olimpíadas em 

2021, em Tóquio, deverão fornecer na chegada um teste 
de Covid-19, feito com menos de 72 horas, e serão tes-
tados a cada 96-120 horas durante o período da com-
petição.

Pensamento da semana
“Liberdade, freedom, liberté, libertad palavras essen-

ciais para nossa vida, em qualquer idioma, em cada es-
tágio, guiando cada passo, sempre norteando a Humani-
dade, sem vontade de expressar o politicamente correto, 
mas mostrando o que é plural, o que está dentro de nós. 
Nunca pode ser cerceada e não pode buscar ideologias 
falsas para sobreviver, caso contrário não é a construção 
do infinito azul possível ou quem sabe verde, amarelo ou 
vermelho. Sim, as escolhas são nossas e possíveis e nos 
acompanham em cada momento sem medo de se desven-
cilhar de um pseudo personagem e simplesmente amar o 
às vezes inatingível mas possível para ter fé, esperança e 
resistir!”

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

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

32 milhões de pessoas de 
volta à pobreza extrema
Relatório da 
Unctad mostra 
efeitos da 
pandemia na  
crise econômica

Prevê-se que a crise eco-
nômica do Covid-19 reverta 
anos de árduo progresso de 
desenvolvimento em edu-
cação e nutrição e leve 32 
milhões de pessoas de volta 
à pobreza extrema. Os es-
forços para reconstruir as 
economias das nações mais 
pobres do mundo após a 
pandemia serão significa-
tivamente insuficientes, a 
menos que suas capacidades 
produtivas sejam melhora-
das drasticamente, de acor-
do com o Relatório 2020 da 
Unctad para os países menos 
desenvolvidos.

Os países menos desen-
volvidos (PMDs) com as ca-
pacidades produtivas mais 
desenvolvidas têm sido mais 
capazes de combater as con-
sequências da pandemia, de 
acordo com o relatório. As 
capacidades produtivas são os 
recursos produtivos, as capa-
cidades empresariais e os vín-
culos de produção que, juntos, 
determinam a capacidade de 
um país de produzir bens e 
serviços e permitem seu cres-
cimento e desenvolvimento.

“A pandemia nos lembrou 
brutalmente da necessida-
de urgente de desenvolver 
capacidades produtivas nos 
PMDs para capacitá-los a 
alcançar a transformação 
estrutural, reduzir a expo-
sição a choques externos e 
construir resiliência”, disse 
o secretário-geral da Unctad, 
Mukhisa Kituyi. Ele afirmou 
que o desenvolvimento das 
capacidades produtivas na 
maioria dos PMDs tem sido 
muito lento para que eles su-
perem os principais desafios 

e choques de desenvolvi-
mento como o Covid-19.

O Índice de Capacidades 
Produtivas (ICP) da Unctad 
mostra que a maioria dos 
LDCs tem baixa capacida-
de produtiva: seu nível mé-
dio de ICP foi 40% inferior 
ao de outros países em de-
senvolvimento (não PMD) 
entre 2011 e 2018. O rela-
tório afirma que a pandemia 
Covid-19 atingiu os PMDs 
com muita força porque, 
coletivamente, eles são as 
economias mais vulneráveis 
do mundo. Isso é agravado 
por seus níveis muito fra-
cos de resiliência. Eles têm 
menos recursos financeiros 
e institucionais para reagir 
a choques externos, como a 
pandemia em curso.

Estima-se que 1,06 bi-
lhão de pessoas vivem nos 
47 PMDs. Apesar de seu 
grande peso demográfico, os 
PMDs representam menos 
de 1,3% do PIB global. Em 
2019, o PIB per capita mé-
dio nos PMDs era de apenas 

US$ 1,08 mil, em compara-
ção com a média mundial de 
US$ 11,37 mil. O relatório 
prevê que a pandemia levará 
os PMDs ao pior desempe-
nho econômico em 30 anos 
em 2020, com queda nos 
níveis de renda, perdas ge-
neralizadas de empregos e 
aumento dos déficits fiscais. 
A crise reverterá anos de ár-
duo progresso dos PMDs em 
áreas sociais como redução 
da pobreza, nutrição e edu-
cação, alerta o relatório.

O número de pessoas que 
vivem em extrema pobreza 
(ou seja, com uma renda in-
ferior a US $ 1,90 por dia) 
nos PMDs pode aumentar 
em 32 milhões em 2020, ele-
vando a taxa de pobreza de 
32,5% para 35,7% e limitan-
do as chances desses países 
de alcançar a sustentabili-
dade da ONU Objetivos de 
desenvolvimento (ODS). 
As pessoas que vivem em 
extrema pobreza nos PMDs 
representam mais de 50% do 
total global.

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.

Banco Classico S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52

Convocação – Ficam convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em nossa 
sede social, sito a Av. Presidente Vargas, 463/13º andar, centro Rio de Janeiro – RJ. 
Em AGE, no dia 14.12.2020 as 10:00hs, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Alteração do seu Estatuto Social, em seus artigos 13, 23 e 24. b) Outros 
assuntos de interesse social. RJ, 02.12.2020. A Diretoria.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 009/2020. Data: 22 de dezembro de 2020, às 
13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na 
forma on-line. Leiloeiro Oficial: Gabriel Costa Mendes da Silva, matrícula 244 
JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.) e 
sucatas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.

COMUNICADO DE ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES GERAIS
DA SOCIEDADE HEBRAICA DE NITERÓI.

Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exer-
cício de suas atribuições estatutárias, comunica o adiamento das elei-
ções que seriam realizadas neste domingo, dia 6/dezembro, devido à
inexistência de apresentação de chapas, na forma prevista no estatuto.
Cumpre esclarecer que será feita nova convocação em data breve a
ser definida, com o objetivo de dar sequência a eleição de diretoria.

Niterói, 03 de dezembro de 2020.
Atenciosamente, JAIME BARON.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – TELECOOP COOPERATIVA DE
TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA E TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO MUNICIPAL,
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL – CONVOCAÇÃO DE AGE –
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente da TELECOOP
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO, TURISMO, CARGA
E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO
MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, registrada na
JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005004-5 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro
10.813.667/0001-67, Sr. CAIO SOUTO ALVES, no exercício das suas
atribuições, convoca os sócios cooperados para participarem da AGE –
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de dezembro
de 2020, nas dependências do prédio onde a cooperativa está estabelecida,
em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a
participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida entre eles,
seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde,
como prevenção contra a Pandemia – COVID-19. Para tanto, a AGE será
realizada na Estrada do Engenho Velho, 840, Taquara, Rio de Janeiro – RJ,
CEP: 22723-395, em primeira convocação as 08:00 h com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios cooperados; em segunda
convocação as 09:00 h com a presença mínima de metade mais um dos
sócios cooperados e em terceira e última convocação as 10:00 h com a
presença mínima de 10 (dez) sócios cooperados. Na data da presente
convocação a cooperativa tem no total do seu quadro social 960
(novecentos e sessenta) associados. Conforme disposto no Art. 43-
A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar a distância
na Assembleia, caso necessário, nos termos do disposto na regulamentação
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A
Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta para deliberação da
Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: a)
Mudanças no Objeto Social – Atividades Econômicas; b) Revisão geral e
consolidação da nova redação do Estatuto Social. 2) Apresentação de
Renúncia a cargo da Diretoria; 3) Eleição para cargos da Diretoria em
Vacância; 4) Demais assuntos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 04
de dezembro de 2020. Caio Souto Alves – Diretor Presidente

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados da ASPAS, na forma disposta nos artigos 17, 18, 19 e 20 do 
Estatuto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, de forma virtual, conforme previsto 
em nosso Estatuto em seu Art. 64, disponibilizado em nosso site: www.aspas.org.br, das 8 horas do 
dia 14 de dezembro de 2020 até as 24 horas do dia 04 janeiro de 2021, em primeira Convocação, 
com a presença mínima de 1/3 dos associados, e, em segunda e última Convocação, com qualquer 
número de associados, a partir das 8 horas do dia 05 de janeiro de 2021 até as 24 horas do dia 18 
de janeiro de 2021, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Autorizar a ASPAS a ajuizar 
Ações Judiciais contra a União Federal, SERPRO e o SERPROS, com relação às seguintes matérias: 
Privatização do SERPRO; retirada do Patrocínio do SERPRO em relação ao SERPROS Fundo 
Multipatrocinado; violação do Estatuto do SERPROS; recomposição do Serviço Passado; Ação 
rescisória relativa ao processo nº 0349080-71.2008.8.19.0001 distribuido para a 25ª Vara Cível/RJ; 
participar como terceiro interessado no processo nº 027.057.2020-9 do Tribunal de Contas da União 
relativo ao SERPROS; Plano de Saúde SERPRO. Rio de Janeiro, RJ, 04 de dezembro de 2020.

Paulo Fernando Kapp - Presidente do Conselho Deliberativo

Líderes da mídia do Brics defendem desenvolvimento inovador
Beijing – A 5ª reunião do 

presidium do Fórum de Mí-
dia do Brics foi realizada 
por meio de link de vídeo 
na semana passada, com os 
membros prometendo esfor-
ços conjuntos para melhorar 
o mecanismo do fórum e in-
tensificar os intercâmbios e 
cooperações pós Covid-19.

“Ao lutar contra a pan-
demia, as organizações de 
mídia dos países do Brics 
cumpriram ativamente suas 
responsabilidades sociais, 
registrando a luta conjunta 
do Brics contra a pandemia 
e facilitando a assistência e o 
apoio mútuos entre os povos 

dos países do Brics”, disse 
He Ping, presidente execu-
tivo do Fórum.

Em meio a grandes mu-
danças nunca vistas nos últi-
mos cem anos, os meios de 
comunicação do Brics de-
vem entender a tendência da 
história e agir como “facil-
itadores” para o desenvolvi-
mento pacífico, disse He, 
também presidente e editor-
chefe da Agência de Notícias 
Xinhua.

Ele pediu que os meios 
de comunicação do Brics 
sejam cientes da tendência 
geral de desenvolvimento 
global e sejam “narradores” 

da história do Brics, sigam 
as tendências de evolução da 
mídia e se tornem líderes no 
desenvolvimento inovador, 
aproveitem plenamente as 
vantagens da colaboração do 
Brics e persigam a coopera-
ção pragmática.

“A Xinhua está disposta a 
fortalecer a cooperação com 
a mídia de outros países para 
fornecer ímpeto espiritual 
para derrotar a pandemia, 
reviver a economia e con-
struir uma comunidade com 
um futuro compartilhado”, 
acrescentou.

Os representantes do Bra-
sil, Rússia, Índia e África do 

Sul, copresidentes do Fórum, 
expressaram a esperança 
de aprofundar ainda mais a 
cooperação entre a mídia do 
Brics, a fim de facilitar o de-
senvolvimento das relações 
entre os países do grupo e 
contribuir para construir um 
mundo melhor.

O Fórum de Mídia do 
Brics foi proposto pela 
Agência de Notícias Xinhua 
e iniciado em conjunto com 
os principais meios de co-
municação do Brasil, Rússia, 
Índia e África do Sul, tendo 
o presidium do fórum como 
seu principal órgão de toma-
da de decisões.

Amapá: transmissora anuncia compra de dois transformadores
A Linhas de Macapá 

Transmissora de Energia 
(LMTE) anunciou ter ad-
quirido dois novos transfor-
madores que reforçarão a 
segurança da transmissão de 
energia no Amapá. O anún-
cio foi feito na quarta-feira, 
durante a visita do Ministro 
de Minas e Energia (MME), 
Bento Albuquerque, às insta-
lações da subestação Macapá 
da LMTE. Os novos equipa-

mentos, em fabricação, irão 
substituir os dois transforma-
dores que estão atendendo, 
de maneira plena e sem inter-
rupções, à demanda atual do 
distribuidor de energia.

Desde o acidente do dia 3 
de novembro, a LMTE tem 
trabalhado em parceria com 
governos federal e estadual, 
órgão regulador, operador 
nacional do sistema elétrico 
e agentes do setor, no sen-

tido de assegurar o forneci-
mento de energia elétrica no 
menor prazo possível.

Um dos transformadores 
danificados foi prontamente 
consertado. Para completar o 
reestabelecimento de trans-
missão, a companhia tam-
bém providenciou a vinda de 
um transformador - que não 
estava em uso - na subesta-
ção de Laranjal do Jari. O 
equipamento foi transporta-

do no dia 16 e energizado no 
dia 24 de novembro, tempo 
curto, se levados em consi-
deração o risco e as dificul-
dades logísticas.

Para reforçar a segurança 
das operações da Subestação 
Macapá, um terceiro trans-
formador está em desloca-
mento de Boa Vista (capital 
de Roraima) para o estado 
do Amapá, com previsão de 
chegada nos próximos dias.
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Massa falida de Varig
Jonas Rymer está anunciando leilão da massa falida da 

Varig. É descrita como Unidade Produtiva isolada FAC - 
Flex Aviation Center (nome fantasia) reunindo complexo 
de bens e direitos organizados para o exercício das opera-
ções autorizadas pela Anac.

O imóvel está situado na Estrada do Galeão, 3.200, Ilha 
do Governador, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, com prédios 
destinados a simuladores de voo, salas de aula, escritórios, 
almoxarifado, oficina, cantina e área livre, arborizada e 
ajardinada, onde se encontra a FAC. Tem avaliação de R$ 
122.051.187,00 e lance inicial, neste que será o segundo 
pregão, de R$ 61.025.593,50. Leilão: 9 de dezembro de 
2020 às 15h. Mais informações no site do leileoeiro (ry-
merleiles.com.br)

Sala comercial no Centro do Rio
O leiloeiro Gustavo Portella Lourenço está promoven-

do a realização de leilão de sala comercial no Centro do 
Rio no Edifício Lisboa, na Av. Presidente Vargas, 590. O 
pregão online está programado para acontecer a partir do 
dia 5 de dezembro. Lance a partir de R$ 120.000,00. De-
talhes em  ssl1.visar.com.br/gustavoleiloeiro.lel.br/Prin-
cipal.asp

Apartamento em Teresópolis
Cristina Façanha anunciando leilão de apartamento em 

Teresópolis. O imóvel tem 3 quartos, sendo 1 suíte, ba-
nheiro social, sala, cozinha, área, dependência de de em-
pregada, prédio com elevador e garagem. Lance inicial 
de R$ 480.000.00. O site da leiloeira é o facanhaleiloes.
com.br

Teresópolis caracteriza-se por ser uma cidade predo-
minante tradicional com características comerciais e resi-
denciais. Nos últimos dois anos, a velocidade de comer-
cialização de imóveis na cidade cresceu devido a vários 
aspectos, como pode ser percebido por dezenas de novos 
lançamentos residências na região, isto devido à presença 
de uma cidade segura, com clima ameno e acesso fácil a 
cidades vizinhas

Loja no Flamengo
Alexandro leiloeiro promove leilão da loja XVIII da Rua 

Senador Vergueiro, 218, Flamengo, com área edificada de 
23m². O pregão online acontecerá no dia 9 de dezembro com 
lance inicial de 160 mil. Detalhes em alexandroleiloeiro.
com.br

Quarto de hotel em Botafogo
Leandro Dias Brame realizará leilão de quarto de hotel 

em Botafogo, no nº 45 da Rua da Passagem e nos fundos 
com o prédio nº 524 da Praia de Botafogo. De acordo com 
o laudo de avaliação, o apto. 209 é um quarto de hotel, 
tem 32m², tratando-se só de quarto com banheiro e varan-
da, não havendo outros cômodos.

Trata-se de condomínio voltado exclusivamente para 
serviços hoteleiros, Os quartos também. Idem com rela-
ção à mobília. O hotel tem piscina, academia, restauran-
te, salão de eventos, serviços de quarto e portaria 24h. O 
quarto 209 tem vista para a piscina, que fica na lateral do 
prédio. O bairro onde o hotel é localizado é um tradicio-
nal bairro da Zona Sul, repleto de serviços, transportes e 
farto comércio, próximo à praia de Botafogo, mas não de 
frente para ela. Mais informações podem ser obtidas em 
brameleiloes.com.br

Imóvel em ilha de Angra dos Reis
Rodrigo Lopes Portella e Fabíola Porto Portella anun-

ciam leilão de uma área de terras situada na Praia de 
Maguariqueçaba, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. 
Trata-se de uma praia de grande extensão e beleza, sendo 
conhecida por sua tranquilidade e por ser quase deserta. É 
um lugar pouco conhecido por turistas, sendo frequentado 
na maior parte por moradores próximos. Durante a alta 
temporada, alguns visitantes que passeiam de barco pela 
região acabam conhecendo a praia, com uma boa faixa de 
areia clara.

O leilão está programado para 9 de dezembro com lan-
ce inicial de R$ 824.000,00. Veja mais em portellaleiloes.
com.br

Equipamentos para restaurantes
Norma Maria Machado está leiloando equipamentos 

para restaurantes. Destacando duas geladeiras comer-
ciais em inox de 8 portas cada, marca Tomasi. Lance 
inicial de R$ 11.000,00. Leilão programado para o dia 
7 de dezembro. Informações adicionais em machado-
leiloes.com.br

Vista do imóvel da FAC

Divulgacao Site-leiloeiro

Comissão do impeachment 
recebe defesa de Witzel

O Tribunal Especial Misto, formado por cinco depu-
tados estaduais e cinco desembargadores, que definirá o 
impeachment do governador afastado Wilson Witzel se 
reúne nesta sexta-feira, no Tribunal de Justiça do Rio. 
Na pauta está o pedido da defesa do governador sobre a 
produção de provas da defesa e da acusação, que serão 
analisadas pelo relator do processo, deputado estadual 
Waldeck Carneiro (PT).

Exemplo para menos poluição
O deputado Sérgio Fernandes (PDT) quer proibir uso 

de copos descartáveis de plásticos em eventos oficiais ou 
que pertençam ao Calendário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro. Ele argumenta que o plástico é um dos maiores 
poluidores do meio ambiente e o Estado tem que dar o 
exemplo e reduzir ao máximo o uso de descartáveis de 
plástico.

Informações sobre presos
A deputada Alana Passos (PSL) achou que a população 

tem o direito de ter acesso a informações sobre cada um 
dos presos no sistema prisional do estado. Por isso, ela 
apresentou projeto de lei na Alerj para que seja criado um 
banco de dados público com informações sobre os pre-
sos, entre elas a data da prisão e o endereço da unidade 
prisional.

Cara nova
Com a licença do deputado Dr. Serginho, que assume 

a secretaria estadual de Ciência e Tecnologia, o suplen-
te Charlles Batista (REP) assumiu o mandato na Alerj. 
Ele foi eleito vereador em São João de Meriti em 2016, 
dois anos depois se tornou suplente de deputado esta-
dual e na última eleição concorreu e perdeu a prefeito 
da cidade na Baixada Fluminense. Charlles Batista tem 
42 anos, é Policial Rodoviário Federal, casado e pai de 
duas filhas.

Gratuidade para acompanhantes
Acompanhantes de pessoas com necessidades espe-

ciais poderão ter gratuidade de transporte público no des-
locamento para escola, cursos ou tratamento, independen-
temente de estarem com o portador de necessidade. É o 
que determina o projeto de lei que começou a tramitar na 
Alerj e tem como autor o deputado Filippe Poubel (PSL). 
Segundo ele, atualmente, o acompanhante se vê obrigado 
a arcar com as passagens no transporte público quando 
não está com a pessoa portadora de necessidade especial, 
ainda que em trânsito em função da mesma.

Novo membro no TCM
Faltando menos de um mês para concluir seu mandato, 

o prefeito Marcelo Crivella indicou o procurador José Ri-
cardo Pereira de Castro para ocupar o cargo de conselhei-
ro do Tribunal de Contas do Município (TCM), em de-
corrência do falecimento, em 3 de setembro deste ano, do 
conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes. José Ricar-
do Parreira de Castro é formado em Direito pelo Centro 
Universitário da Cidade, com mestrado na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduação na 
Fundação Getúlio Vargas e na Universidade Estadual de 
Campinas.

Waldeck Carneiro

Sérgio Fernandes

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL- RJ.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação em epígrafe
proposta por JOÃO DAMIÃO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA
OLIVEIRA DE SANTANA, MARIA INEZ OLIVEIRA DOS SANTOS,
JOSÉ DUARTE DE OLIVEIRA, que move em face de ESPÓLIO
DE SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, ELIANE BARBOSA
RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA E RONALDO
EUSTAQUIO DA SILVA e MANOEL FRANCISCO RODRIGUES

NETO processo n° (0002135-71.1986.8.19.0001)
na forma abaixo:

A DRA. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito Titular na
vigésima quinta Vara cível do Fórum da Comarca da Capital - RJ,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, especialmente aos executados:
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FRANCISCO RODRIGUES, ELIANE
BARBOSA RODRIGUES, ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA E
RONALDO EUSTAQUIO DA SILVA e MANOEL FRANCISCO
RODRIGUES NETO que no dia  10/12/2020 às 14:00 horas,  será
aberto o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela  Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 14/12/
2020, no mesmo horário e local,  a partir de 50% do valor da
avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC,
que estará aberto na “MODALIDADE ONLINE”, obedecendo aos
artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, o imóvel
descrito e avaliado como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL
RESIDENCIAL COM ÁREA DE 431,30M², SITUADO NA RUA AÇAÍ
N° 140, PONTINHA – ARARUAMA - RJ. Aos sete dias do mês de
novembro do ano de dois mil e dezenove, na Rua Açaí 140,
Pontinha, nesta cidade e Comarca de Araruama, Estado do Rio
de Janeiro, Compareci eu, Oficial de Justiça Avaliador, em
cumprimento ao responsável mandado em anexo, expedido pelo
Juízo de Direito da 25ª Vara Cível da Comarca da Capital, extraído
dos autos da Ação de carta Precatória, em que são Autor: João
Damião de Oliveira e outros, Réu: Espólio de Sebastião Francisco
Rodrigues e outros  e sendo ali, PROCEDI A AVALIAÇÃO INDIRETA
do(s) seguinte(s) bem(ns). Um imóvel residencial com área de
431,30m², situado em rua asfaltada telhas de amianto grandes,
portas e janelas de madeira com vidro e grades relativamente
próximo da rodovia principal, aparentemente composto de sala,
dois quartos, cozinha e banheiro, murado, com quintal, varanda/
garagem com piso de ardósia e parte frontal azulejada, cisterna,
havendo na parte detrás uma pequena área coberta com
churrasqueira. AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO, EM SUA
TOTALIDADE EM R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)..
DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial a
executada INTIMADA DAS DATAS DO LEILÃO, por intermédio do
presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a
exigência contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado,
Rio de Janeiro, ao 01 (um) dia do mês de novembro de dois mil
e vinte. Para que produza seus efeitos legais, o presente Edital
encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública
Cristina Façanha _____, pela Responsável do Expediente –
Maria Lucíla de Souza Gerk_______  (Mat.01/27058), e pela MMa.
Dra. Simone Gastesi Chevrand - Juíza de Direito _____.

Isolamento social cai, mas 
pequenos negócios ainda  
têm baixo movimento

Mesmo após a redução do 
isolamento social no país, 
com a reabertura da maioria 
das atividades econômicas, 
o movimento observado por 
microempreendedores ainda 
é consideravelmente menor 
do que no período pré-pan-
demia. É o que mostra uma 
nova pesquisa da SumUp, 
instituição financeira que 
presta serviços de maquini-
nha de cartão para pequenos 
negócios. A quarta rodada 
da pesquisa foi realizada 
entre os dias 11 e 16 de no-
vembro, com 1.500 clientes 
da empresa em todo o país, 
para entender o impacto da 
Covid-19 na atual fase da 
pandemia.

Os números mostram que 
58% dos pequenos negócios 
que estão reabertos dizem 
que o movimento ainda é in-
ferior ao início do ano. En-
tre os que mantêm pontos de 
venda fechados, 90% infor-
mam baixo movimento nos 
negócios. 

A pesquisa mostra que 
37% dos donos de peque-
nos negócios acreditam que 
o movimento vai melhorar 
com a proximidade do natal. 
Outros 10% acreditam que 
o movimento vai aumentar 
muito e 24% demonstram 
pessimismo e preveem que-
da nas vendas. Outro ponto 
nessa rodada de pesquisa é a 
consolidação da venda onli-
ne como uma das principais 
estratégias de negócios. O 
setor teve adesão de quase 
100% dos empreendedores, 
que formam a base de clien-
tes da empresa. Esse movi-
mento de adoção da venda 
online tem sido progressivo 
e já foi observado desde o 
início da pandemia.

As vendas do comércio 
brasileiro tiveram alta de 
2,9% em outubro/20, com 
relação ao mês anterior. 
O crescimento foi impul-

sionado pelo segmento de 
móveis, eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos e informá-
tica, que aumentou 5% ante 
setembro/20. Dentre todos 
os setores, apenas o de veí-
culos, motos e peças regis-
trou ligeira queda na análise 
mensal (-0,5%).

O economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, comen-
ta que a busca por móveis, 
eletrodomésticos e eletrô-
nicos tem sido destaque ao 
longo deste ano, especial-
mente durante a pandemia. 
“Ainda que muitas ativida-
des tenham sido retomadas, 
as pessoas ficaram mais tem-
po em casa e buscaram reno-
var itens domésticos. Além 
disso, há um grande volume 
de pessoas que continua tra-
balhando em casa, aumen-
tando a necessidade de apa-
relhos eletrônicos e móveis 
adequados ao serviço”.

A alta das vendas do co-
mércio como um todo ficou 
abaixo do crescimento dos 
meses anteriores, o que pode 
ser um reflexo da redução do 
auxílio emergencial dispo-
nibilizado pelo governo, se-
gundo Rabi. “Desde setem-
bro, o recurso foi reduzido 
pela metade, o que acabou 
fazendo com que o cresci-
mento do varejo em outu-
bro/20, comparado com o 
mês anterior, fosse o menor 
dos últimos cinco meses”, 
explica.

A tendência de diminui-
ção das quedas anuais do in-
dicador da Serasa Experian 
continua em outubro, com 
recuo de 7,5% no comparati-
vo com o mesmo mês do ano 
anterior, a menor registrada 
desde o início da pandemia 
(março). Todos os setores 
tiveram melhora, com des-
taque para combustíveis e 
lubrificantes (-3,3%), o que 
menos recuou ante os de-
mais no período.
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BELMOND BRASIL HOTÉIS S.A. 
CNPJ nº 32.579.013/0001-53

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 de dezembro (Em MR$)

Demonstração dos resultados  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em MR$)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (Em MR$)

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em MR$)

Notas explicativas da administração às DFs. em 31/12/19 (Em milhares de 
reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto operacional: 
A Sociedade opera como empresa hoteleira, explorando meios de hospeda-
gem próprios ou administrando meios de hospedagem de terceiros bem como 
participando de empreendimentos imobiliários envolvendo hotéis e resorts de 
alto luxo. Atualmente, a Sociedade explora apenas o Belmond Hotel das 
Cataratas localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu 
(PR), nos termos de contrato de arrendamento firmado com a União. O contra-
to de arrendamento do Hotel das Cataratas é por 20 anos a contar de 25/09/07. 
Em 17/04/19 o Grupo Belmond foi adquirido pelo conglomerado LVMH grupo 
de luxo líder mundial (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE). Performance 
financeira da Cia.: Em 31/12/19, a Cia. apresentou: Capital circulante líquido 
negativo, no montante de R$ 13.391; Prejuízo do exercício, no montante de 
R$ 16.421; e Passivo a descoberto, no montante de R$ 2.694. A Administração 
concluiu não haver incertezas materiais que coloquem em dúvida a continui-
dade da Cia., mas foram identificados eventos ou condições ao final de 2019 
que, individualmente ou coletivamente, podem influenciar significativamente 
quanto à capacidade de manter como era previsto, a tendência de crescimen-
to, como visto em comparação com 2018. A COVID-19 impactará severamen-
te no desempenho de 2020, visto que a Cia. permaneceu inoperante de 
23/03/20 a 19/08/20 e seu impacto negativo poderá se estender a 2021 se o 
turismo, principalmente o internacional para o Brasil, não tiver uma recupera-
ção acelerada. Apesar das incertezas futuras a Administração acredita na con-
tinuidade de suas operações e tem como base sua sólida história de cresci-
mento e de desenvolvimento assertivas, aliada a experiência no segmento 
hoteleiro de luxo. Para tanto vem também trabalhando em implementos em 
seu plano de negócios com uma estratégia de vendas para buscar um aumen-
to da ocupação. Em conjunto a isso a Administração frequentemente avalia 
retrospectivamente seu fluxo de caixa histórico e prospectivamente seu fluxo 
de caixa projetado. 2. Políticas contábeis: 2.1. Base de preparação: As Dfs. 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 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 mensuração ao valor justo. A preparação de Dfs. re-
quer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de 
julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação 
das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premis-
sas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas a seguir: Julgamentos, estimativas e premissas contábeis sig-
nificativas: A elaboração das DFs. em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de receitas e des-
pesas. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos negó-
cios 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 esti-
mativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas são 
revisadas continuamente. Os principais julgamentos são apresentados a se-
guir: • Testes de recuperabilidade de ativos (teste de impairment): para deter-
minar os valores recuperáveis dos ativos não circulantes avaliados nos testes 
de recuperabilidade, é necessário estimar os valores justos de reposição, lí-
quidos 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 reconhe-
cimento dos ativos fiscais diferidos é necessário avaliar o lucro tributável futu-
ro, 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 vidas 
úteis dos bens do imobilizado e intangível eram adequadas, não sendo reque-
ridos ajustes; • Provisão para créditos de liquidação duvidosa: constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às even-
tuais perdas na realização das suas contas a receber, levando em considera-
ção as estatísticas de perdas históricas, e quando necessário, uma avaliação 
individual das principais das contas a receber inadimplentes com riscos emi-
nentes de realização. 2.2. Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda fun-
cional 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 es-
trangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando 
os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da 
liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final 
do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangei-
ras, são reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica de “Resultado 
financeiro”. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados caixa e equivalen-
tes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou 
despesa financeira. Todos os outros ganhos e perdas cambiais são apresen-
tados na demonstração do resultado como “Outros ganhos (perdas), líquidos”. 
2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são com-
postos por montantes em dinheiro, depósitos em conta corrente bancária e 
aplicações financeiras de liquidez imediata não sujeitas a alterações 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:  Clas-sificação e mensuração 
de ativos e passivos financeiros: O CPC 48 retém em grande parte os re-
querimentos existentes no CPC 38 para a classificação e mensuração de pas-
sivos 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 ativo financei-
ro 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 se-
guintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos 
financeiros:

Ativos financeiros mensurados 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 financeiros mensurados a 
custo amortizado

Estes ativos são mensurados de forma 
subsequente ao custo amortizado utilizan-
do o método dos juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por re-
dução ao valor recuperável. A receita de 
juros, ganhos e perdas cambiais e perdas 
são reconhecidas no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido também no resultado.

Instrumentos de dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma 
subsequente ao valor justo. Os rendimen-
tos 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 desre-
conhecimento, o resultado acumulado em 
ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimoniais ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma sub-
sequente ao valor justo. Os dividendos são 
reconhecidos como ganho no resultado a 
menos que os dividendos representem cla-
ramente uma recuperação de parte do custo 
do investimento. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA e nunca são re-
classificados 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 prin-
cipal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de 
um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abran-
gentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado 
ou VJORA, 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 requerimentos 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 direta-
mente atribuíveis à sua aquisição. A tabela a seguir apresenta as categorias 
de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração 
do CPC 48 para cada classe de ativos e ou passivos financeiros da Empresa:

CPC 38 CPC 48

Ativos Notas Categoria

Valores 
contá-

beis Categoria
Valores 

contábeis
Caixa e equivalen-
tes de caixa 3

Empréstimos 
e recebíveis 5.386

Custo  
amortizado 5.386

Contas a receber 
de clientes 4

Empréstimos 
e recebíveis 7.159

Custo  
amortizado 7.159

Contas a receber 16
de clientes - partes 
relacionadas

Empréstimos 
e recebíveis 3.522

Custo  
amortizado 3.522

Total ativos financeiros 16.067 16.067

Fornecedores 11
Outros  

passivos 1.195
Custo  

amortizado 1.195

Contas a pagar 16
Outros 

passivos 1.003
Custo  

amortizado 1.003
Contas a pagar a 
partes relacionadas 16

Outros 
passivos 7.981

Custo 
amortizado 7.981

Total passivos financeiros 10.180 10.180
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 ques-
tão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liqui-
dação do passivo. Nessas situações, não havendo a possibilidade de resgate 
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. Investimentos: Os investimentos da Cia. em suas contro-
ladas, controladas em conjunto e coligadas são contabilizados com base no 
método de equivalência patrimonial, para fins de Dfs. da controladora. Uma 
coligada é uma entidade sobre a qual a Cia. exerça influência significativa. 
Com base no método de equivalência patrimonial, os investimentos nas con-
troladas, controladas em conjunto e coligadas são reconhecidas inicialmente 
no balanço patrimonial da controladora ao custo, adicionado das mudanças 
após a aquisição da participação societária na controlada, controlada em con-
junto ou coligada. 2.8. Imobilizado: A depreciação dos itens do ativo imobili-
zado é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo 
pelo método linear. Os ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro 
são depreciados pela vida útil esperada da mesma forma que os ativos pró-
prios ou pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do 
contrato, se aplicável, conforme os termos dos contratos de arrendamento 
em questão. Terrenos não são depreciados. A depreciação dos itens do ativo 
imobilizado é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada 
ativo pelo método linear. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobili-
zado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponí-
veis 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 % a.a.
Edifícios e construções 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Equipamentos de informática 20%
Móveis e utensílios 10%
Benfeitorias e Melhorias 5% (*)
Prataria 11,11%
Louças 28,57%
Veículos 20%
(*) A depreciação em Benfeitorias em propriedade arrendada (Hotel das 
Cataratas) é calculada pelo prazo de arrendamento do contrato, 20 anos a 
contar da data de assinatura do contrato em 25/09/07. Um item do imobilizado 
é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros 
resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda 
ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 
valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no 
resultado. Os juros de empréstimos para financiamento de projetos de cons-
trução, incorridos durante as fases de construção, são capitalizados como 
custos do projeto. O custo histórico dos ativos é classificado em categorias 
específicas de custo com base em suas características próprias. Cada catego-
ria de custo representa um componente com vida útil específica. As vidas úteis 
são examinadas regularmente e, se houver mudanças relevantes nas estima-
tivas, estas serão alteradas prospectivamente. O reconhecimento do custo de 
substituição de uma peça de um item do imobilizado é incluído no valor contá-
bil 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 imobilizado são reconhecidos nas de-
monstrações do resultado à medida que são incorridos. Despesas de depre-
ciação são registradas em “Custo dos produtos vendidos”, e “Despesas co-
merciais, gerais e administrativas”, dependendo da função dos ativos não cir-
culantes correspondentes. 2.9. Ativos intangíveis: A Cia. possui ativos intan-
gíveis de vida útil definida que compreendem basicamente 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, ge-
rais e administrativas”, dependendo da função dos ativos não circulantes cor-
respondentes. 2.10. Perda por redução ao valor recuperável 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, ope-
racionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil 
líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvaloriza-
ção ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperá-
vel 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 capi-
tal em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é de-
terminado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em 
uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa-
das, 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 des-
valorização reconhecida em exercícios anteriores possa ter diminuído ou pos-
sa não mais existir. A Administração considera as seguintes indicações: (a) Se 
há indicações observáveis de que o valor do ativo tenha aumentado significa-
tivamente durante o exercício; (b) Mudanças significativas, com efeito favorá-
vel sobre a Cia., tenham ocorrido durante o exercício, ou ocorrerão em futuro 
próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico 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 te-
nham diminuído durante o exercício, e essas diminuições possivelmente te-
nham afetado a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso do ativo 
e aumentado seu valor recuperável materialmente; (d) Mudanças significati-
vas, com efeito favorável sobre a entidade, tenham ocorrido durante o exercí-
cio, 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. 2.11. 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. 2.12. Adiantamento 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 reco-
nhecimento da receita ou da devolução ao depositante. 2.13. Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 
demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhe-
cida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os emprésti-
mos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais e específi-
cos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um pe-
ríodo de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendi-
dos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que 
eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais 
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de emprésti-
mos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.14. 
IR e contribuição social - corrente e diferido: As despesas com IR e contri-
buição social compõem 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 corren-
tes são impostos a recuperar ou a pagar para as autoridades fiscais. Os im-
postos correntes e diferidos são mensurados considerando as alíquotas pro-
mulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. Ativos e 
passivos fiscais diferidos são compensados se houver um direito legalmente 
executável de compensação de ativos e passivos fiscais e se eles se referirem 
ao IR e à contribuição social cobrados da mesma entidade pela mesma auto-
ridade fiscal. Os impostos diferidos passivos são gerados por diferenças tem-
porárias entre os valores contábeis dos ativos e passivos e as bases fiscais. O 
ativo fiscal diferido é reconhecido para as diferenças temporárias dedutíveis, 
créditos e perdas tributários não utilizados, na medida em que seja provável 
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para compensação de dife-
renças temporárias. Os ativos fiscais diferidos são analisados na data do ba-
lanço e reduzidos na medida em que não for mais provável que os benefícios 
fiscais relacionados serão realizados. 2.15. Provisões para contingências: 
As provisões para recuperação ambiental, custos de reestruturação e ações 
judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: (i) a Cia. 
tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) 
como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de re-
cursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser esti-
mado 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. 2.16. Patrimônio líquido: 
a) Capital social: As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 
Quando a Empresa compra ações do capital da Empresa (ações em tesoura-
ria), o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente atribuí-
veis (líquidos do IR), é deduzido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
da Empresa até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas 
ações são subsequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de 
quaisquer custos adicionais da transação, diretamente atribuíveis e dos res-
pectivos efeitos do IR e da contribuição social, é incluído no patrimônio líquido 
atribuível aos acionistas da Empresa. 2.17. Reconhecimento de receita: A 
receita líquida representa o valor dos produtos e dos serviços vendidos pela 
Cia. em suas atividades normais, após deduções de vendas e impostos. A 
receita líquida de vendas de bens no curso normal das atividades é medida 
pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber, líquida de devolu-
ções, descontos comerciais e bonificações e é reconhecida quando todas as 
seguintes condições são satisfeitas: • São transferidos ao comprador os riscos 
e benefícios significativos relacionados à propriedade dos produtos. • Não há 
envolvimento contínuo da Empresa na gestão dos produtos vendidos em grau 
normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais produ-
tos. • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade. • É provável 
que os benefícios econômicos sejam associados à transação. • Os custos in-
corridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensura-
dos com confiabilidade. Mais resumidamente, a receita de venda de produtos 
é reconhecida quando os produtos são entregues e a titularidade legal é trans-
ferida. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa 
ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como 

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 18.175 14.330
Caixa e equivalente de caixa 3 5.386 2.839
Contas a receber de clientes 4 7.159 6.807
Contas a receber - Partes relacionadas 16 48 39
Estoques 5 3.706 3.742
Despesas antecipadas 435 314
Dividendos a receber 1.080 163
Outros créditos 361 426
Não circulante 205.830 80.669
Depósitos judiciais 14 - 225
IRCS diferidos 6 1.598 15.931
Contas a receber - partes relacionadas 16 2.154 1.599
Investimentos 7 8.770 17.134
Imobilizado 8 40.758 44.400
Intangível 181 123
Direito de uso - Arrendamento mercantil 10 151.252 -
Diferido 1.117 1.257
Total do ativo 224.005 94.999
Passivo
Circulante 31.566 13.958
Fornecedores 1.195 1.449
Salários e encargos sociais 11 3.273 3.740
IRCS a recolher 180 424
Impostos a recolher 12 821 786
Adiantamentos de clientes 13 6.801 5.015
Fornecedores - Partes relacionadas 16 627 646
Arrendamento mercantil 10 17.666 1.233
Outras contas a pagar 1.003 665
Não circulante 195.133 67.314
Mútuos - Partes relacionadas 16 21.139 24.914
Dividendos a pagar 17 (b) - 12.491
Outras provisões 15 38.092 29.272
Provisão para contingências 14 450 637
Arrendamento mercantil 10 135.452 -
Patrimônio líquido (2.694) 13.727
Capital social 17 (a) 10.952 10.952
Reserva de capital 17 (b) - -
Reserva de lucros 17 (b) 2.775 2.775
Prejuízos acumulados (16.421) -
Total do passivo e PL e passivo a descoberto 224.005 94.999

Nota 2019 2018
Receita operacional líquida 18 90.707 80.391
Custos de serviços e produtos vendidos 19 (28.907) (26.461)

Lucro bruto 61.800 53.930
Despesas operacionais
Gerais e administrativas 19 (46.183) (46.886)
Com vendas 19 (1.496) (1.511)
Outras receitas (despesas), líquidas 19 824 1.155
Resultado de equivalência patrimonial e baixa de 
ágio por expectativa de rentabilidade futura 19 (6.795) 543

Lucro antes do resultado financeiro e tributos 8.150 7.231
Receitas financeiras 20 18 387
Despesas financeiras 20 (7.672) (1.158)
Variação cambial 20 (539) (1.776)

Resultado financeiro, líquido (8.193) (2.547)
Lucro (prejuízo) antes do IR e contribuição social (43) 4.684
IR e contribuição social corrente 6 (2.046) (1.303)
IR e contribuição social diferido 6 (14.332) 258
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (16.421) 3.639

Nota
Capital  
social

Reserva de 
capital

Reserva de 
lucro

Prejuízos  
acumulados

Lucros  
acumulados

Total do  
patrimônio líquido

Em 31/12/2017 10.607 2.640 7.725 (10.020) - 10.952
Lucro líquido do exercício - - - - 3.639 3.639
Aumento de capital social 345 - (345) - - -
Reserva de capital - (2.640) - 2.640 - -
Reserva de reavaliação - - - - - -
Reserva de lucros - - (4.605) 7.380 (2.775) -
Dividendos propostos - - - - (864) (864)

Em 31/12/2018 19 10.952 - 2.775 - - 13.727
Prejuízo do exercício - - - (16.421) - (16.421)

Em 31/12/2019 19 10.952 - 2.775 (16.421) - (2.694)

Fluxo de caixa - atividades operacionais 2019 2018
Resultado após impostos sobre a renda (16.421) 3.639
Ajustes por:
Depreciação e amortização 6.249 5.328
Equivalência patrimonial e provisão para perda de
 investimentos 6.795 (543)
Juros, variação cambial e outras atualizações 1.245 2.405
Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras 500 133
Baixa de Imobilizado e Intangível (5) 176
Variações de ativos e passivos:
Contas a receber (653) (498)
Estoques (93) (576)
Transações com partes relacionadas (583) (798)
Outros créditos e despesas antecipadas (13) 587
Fornecedores (255) (237)
Impostos a recolher e IRPJ e CSLL a recolher e diferido 14.123 226
Salários e encargos sociais (466) 1.007
Adiantamento de clientes 1.786 1.541
Outras obrigações e contas a pagar 8.599 3.566
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 20.808 15.956
Fluxo de caixa - atividades de investimento
Venda de ativo imobilizado e intangível 13 -
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (1.415) (3.310)
Dividendos recebidos 652 4.367
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (750) 1.057
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
Pagamento de mútuos com partes relacionadas (5.020) (16.989)
Pagamento de dividendos (12.491) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (17.511) (16.989)
 Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 2.547 24
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.839 2.815
No fim do exercício 5.386 2.839
 2.547 24
Transações que não afetam caixa
 Impacto de registro inicial do IFRS 16 (23.373) -

Demonstração dos resultados abrangentes  
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em MR$)

2019 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (16.421) 3.639
Resultados abrangentes do exercício (16.421) 3.639
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uma redução da receita líquida de vendas conforme essas são reconhecidas. 
2.18. 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 1º/01/19. Os principais pronunciamentos contábeis que 
sofreram modificações estão descritos a seguir: CPC 6 (R2) - Arrendamento: 
Em janeiro de 2016, o IASB emitiu a IFRS 16 - Leasing, com principal objetivo 
de redefinir o reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacionais. 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. A Cia. analisou todos os contratos de arrendamento 
ativos na data de adoção da norma, quando foi identificado o arrendamento do 
imóvel que ela utiliza para suas operações. Impacto na transição: A Cia. 
aplicou o CPC 06 (R2), usando a abordagem retrospectiva modificada. Na 
transição, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presen-
te dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental sobre os 
seus empréstimos. Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo valor 
igual ao passivo de arredamento, ajustado pelo valor de quaisquer pagamen-
tos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes a esse arrenda-
mento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes 
da data da aplicação inicial. O impacto da adoção inicial foi no montante de 
R$ 165.537 referente aos ativos de direito de uso e de passivos com contratos 
de arrendamento. Considerando o custo-benefício e o respectivo impacto nas 
Dfs. anteriores, a Cia. não reapresentou informações comparativas decorren-
tes das alterações na mensuração dos bens de direito de uso. O efeito da 
adoção para o exercício findo em 31 de dezembro é apresentado abaixo:

Saldo em 31/12/18
Edifícios e 

construções Total
Adoção inicial em 1°/01/19 159.629 159.629
Adições 5.908 5.908
Amortizações (14.285) (14.285)

Saldo em 31/12/19 151.252 151.252
A Cia. aplicou os seguintes expedientes práticos e isenções: (i) Escopo de 
análise e identificação dos ativos: Conforme permitido pela norma, foram 
desconsiderados do escopo da análise: (a) arrendamentos de curto prazo (in-
feriores a 12 meses); e (b) contratos com valores inferiores a USD 5 mil (R$ 
20 mil). Quando da identificação dos ativos de direito de uso dentro do escopo 
de contratos identificados, também foram desconsiderados: (a) contratos com 
pagamentos variáveis; (b) contratos em que o ativo de arrendamento foi con-
siderado como não identificável; (c) contratos em que a Cia. não tem direito de 
obter substancialmente todos os benefícios econômicos provenientes do uso 
do ativo; e (d) contratos em que a Cia. não tem o controle substancial sobre a 
definição do uso do ativo; (ii) Prazo de arrendamento: A Cia. analisou para 
todos os contratos o prazo de arrendamento conforme a combinação de prazo 
não cancelável, prazo coberto pela opção de prorrogação, prazo coberto pela 
opção de rescisão e, principalmente, a intenção da Administração quanto ao 
prazo de permanência em cada contrato; (iii) Taxa de desconto: Para fins de 
adoção inicial, a Cia. e suas controladas adotaram o custo médio das dívidas 
ativas em 31/12/18, para todos os contratos classificados de acordo com o 
IFRS 16. Para os novos contratos, renovações e aditamentos será identificada 
a taxa incremental para cada contrato de arrendamento. A taxa incremental 
deverá refletir o custo de aquisição pela Cia. e por suas controladas de dívida 
com características similares a aquelas determinadas pelo contrato de arren-
damento, no que tange a prazo, valor, garantia e ambiente econômico. A Cia. 
aplicou a expectativa futura das obrigações ativas em 1º/01/19 (variando de 
3% a 3,3%), para o arrendamento. • ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro: A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 es-
clarece 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 corrente 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 utiliza-
dos, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando 
esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21/12/18 e entrou em vi-
gência em 1º/01/19. A Cia. identificou impactos quantitativos ou qualitativos 
relevantes na análise da interpretação ICPC 22/IFRIC 23 e explica em nota 
explicativa de nº 6. A base identificada refere-se a não utilização dos prejuízos 
fiscais, na qual a Cia. não tem perspectiva de utilização futura, com isso o 
impacto no resultado será demonstrado abaixo: Base acumulada de Prejuízo 
fiscal IRPJ e Base negativa de CSLL: 2019 2018
Prejuízo fiscal IRPJ 41.270 43.926
Base Negativa - CSLL 37.755 40.211
Efeito da baixa do IRPJ e CSLL oriundos dos prejuízos fiscais no resultado:

2019
IRPJ diferido 10.982
CSLL diferido 3.619
 14.601
3. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Caixa e bancos 1.654 366
Aplicações financeiras (i) 3.732 2.473
 5.386 2.839
(i) As aplicações financeiras referem-se à aplicações em Certificados de De-
pósitos bancários - CDBs, com vencimento de curto prazo, de liquidez imedia-
ta e são remunerados á de juros de 5% a 10% da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (“CDI”). 
4. Contas a receber de clientes

2019 2018
Clientes 7.207 6.784
Receita a faturar (i) 305 76
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (ii) (353) (53)
 7.159 6.807
(i) Reconhecimento de receita a faturar proveniente de fornecimento de ser-
viços e mercadorias. Trata-se de serviços prestados no final do exercício em 
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 devedor 
de R$ 300 (credor de R$ 82 em 31/12/18), sendo reconhecido esses impactos 
em despesas comerciais e administrativas. Segue abaixo 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 6.859 6.567 237 - 55
PECLD (52) - - - (52)

6.807 6.567 237 - 2
Saldo vencido e com perda por 

redução ao valor recuperável

2019 A vencer
0 - 90  
dias

90 -180 
dias

> 180  
dias

Contas a receber 7.512 6.785 674 - 53
PECLD (353) - (300) - (53)

7.159 6.785 374 - -
Em R$ mil

Saldo em 31/12/17 (135)
Constituição de provisão (-)
Reversão de provisão 82
Saldo em 31/12/18 (53)
Constituição de provisão (300)
Reversão de provisão -
Saldo em 31/12/19 (353)
5. Estoques 2019 2018
Roupas 2.150 1.959
Bebidas 713 532
Alimentos 376 510
Vidros 123 127
Outros 614 754
Provisão para baixa de materiais operacionais (270) (140)
Total 3.706 3.742
A movimentação da provisão para baixa de materiais operacionais em uso 
está demonstrada a seguir:

Em R$ mil
Saldo em 31/12/17 (74)
Constituição de provisão (66)
Saldo em 31/12/18 (140)
Constituição de provisão (130)
Saldo em 31/12/19 (270)
6. IR e contribuição social diferido Ativo não circulante

2019 2018
IRPJ diferido (i) 1.175 11.959
CSLL diferido (i) 423 3.971

1.598 15.931
(i) Os saldos ativos do IR e contribuição social diferidos foram calculados com 
base na respectiva alíquota efetiva sobre adições temporárias de provisões 
para a sua realização futura. Em 31/12/19, os prejuízos fiscais e base de 
cálculo negativa de contribuição social acumulados totalizavam R$ 41.270 e 
R$ 37.555, respectivamente (R$ 43.926 e R$ 40.211 em 31/12/18) sem prazo 
de prescrição para fins de compensação, Ltda. a 30% do lucro tributável do 
exercício que houver compensação. Durante o exercício de 31/12/19, a admi-
nistração da Cia. decidiu pela reversão dos créditos fiscais reconhecidos até 
31/12/18 em função de não haver projeção de geração de resultado tributável 
nos próximos exercícios. Reconciliação da receita (despesa) de IR e da 
contribuição social 2019 2018
Resultado antes do IR e Contribuição Social (43) 4.684
IR e CS a taxa nominal (34%) - (1.592)
Adições e exclusões permanentes 401 499
Adições e exclusões temporárias (3.426) (837)
Compensações de prejuízos fiscais 903 579
PAT 37 24
Despesa diferida ano (14.332) 258
Demais ajustes 39 24
Diferenças permanentes (16.378) (1.045)
IR e contribuição social do exercício (16.378) (1.045)
IR e contribuição social corrente (2.046) (1.303)
IR e contribuição social diferido (14.332) 258
Despesa IRPJ e CSLL no resultado (16.378) (1.045)
A alíquota estatutária combinada de IR no Brasil é 34%, composta por 25% de 
IR (IRPJ) e 9% de contribuição social (CSLL). 7. Investimentos: A seguir são 
apresentados os investimentos da Cia. com suas respectivas participações 

em 31/12/19 e 2018:
Nome da investida % Participação
Cia. Hotéis Palace (“CHP”) 8,98%
Robisi Empreendimentos e Participações S.A. (“Robisi”) 50%
Iguassu Experiences Agência de Turismo Ltda. (“Iguassu”) 98.57%
A seguir é apresentada a movimentação dos investimentos:

CHP Robisi Iguassu Total
Em 31/12/17 7.991 9.570 69 17.630
Equivalência patrimonial 682 (139) - 543
Dividendos (1.039) - - (1.039)
Em 31/12/18 7.634 9.431 69 17.134
Equivalência patrimonial 1.324 (234) 766 1.856
(-) Provisão para perda de investimentos (i) - (7.420) - (7.420)
(-) Baixa de investimentos (ii) - (1.231) - (1.231)
Dividendos (803) - (766) (1.569)
Em 31/12/19 8.155 546 69 8.770
(i) Em 31/12/19, a Cia. realizou provisão de baixa do ágio oriundo da aquisição 
da empresa Robisi Empreendimentos e Participações S.A. no montante de 
R$ 7.420 em decorrência da não expectativa de rentabilidade futura do inves-
timento para os próximos anos. (ii) A Administração realizou baixa de outros 
custos que estavam indevidamente acrescidos ao investimento da Robisi du-
rante o exercício de 2019.
8. Imobilizado

Custo:

Edifí-
cios, 

constru-
ções e 
benfei-
torias

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Móveis 
e uten-
sílios e 
outros

Louças 
e pra- 

taria

Obras  
em anda-
mento e 
adianta-
mento a 

forne- 
cedores Total

Em 31/12/17 61.708 6.219 5.189 860 4.747 78.723
Adições 361 1.053 709 93 1.445 3.660
Baixas (39) (246) (156) (91) (429) (960)
Transferências (*) 622 694 3.177 - (4.496) (3)
Em 31/1218 62.652 7.720 8.919 862 1.267 81.420
Adições 770 861 599 109 768 3.106
Baixas (181) (730) (249) (203) (668) (2.031)
Transferências (*) 69 1.139 - - (1.216) (8)
Em 31/1219 63.310 8.990 9.269 768 151 82.488
Depreciação:
Em 31/12/17 (25.840) (3.282) (2.808) (299) - (32.229)
Despesa de depre- 
ciação no exercício (3.741) (577) (698) (132) - (5.148)
Baixas 22 192 96 46 - 356
Transferências (*) 1.088 (166) (921) - - 1
Em 31/12/18 (28.471) (3.833) (4.331) (385) - (37.020)
Despesa de depre- 
ciação no exercício (4.032) (943) (923) (167) - (6.065)
Baixas 181 725 246 203 - 1.355
Em 31/12/19 (32.322) (4.051) (5.008) (349) - (41.730)
Valor residual líquido:
Em 31/12/19 30.988 4.939 4.261 419 151 40.758
Em 31/12/18 34.181 3.887 4.588 477 1.267 44.400
(*) Saldo transferido para o grupo de intangíveis referente a finalização de 
projetos em andamento cuja natureza final eram softwares. Vide nota expli-
cativa 10. 9. Impairment de ativos não financeiros: A Administração anali-
sou 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 imo-
bilizado. 10. Arrendamento mercantil: (i) Ativo de direito de uso: A Cia. 
arrenda o Belmond Hotel das Cataratas localizado dentro do Parque Nacional 
do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), o prazo do arrendamento é de 20 anos, 
não renováveis, a contar da data de assinatura do contrato de 25/09/07. Os 
pagamentos de arrendamentos são reajustados anualmente, para refletir os 
valores de mercado, o índice utilizado é o IGPM. As informações sobre ar-
rendamentos para os quais a Cia. é o arrendatário são apresentadas abaixo:

Custo:
Edifícios e 

construções Total
Em 01/01/19 - data da adoção 159.629 159.629
Adições 5.908 5.908
Transferências (*) - -
Em 31/12/19 165.537 165.537
Depreciação:
Em 01/01/19 (14.285) (14.285)
Despesa de depreciação do exercício - -
Transferências (*) - -
Em 31/12/19 (14.285) (14.285)
Valor residual líquido em 31/12/19 151.252 151.252
(i) Passivo de arrendamentos: Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Cia. 
reconheceu o passivo de arrendamento para o contrato vigente e que an-
teriormente estava classificado como arrendamento operacional segundo os 
princípios do CPC 06 (R2) / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, 
com exceção dos contratos enquadrados no expediente prático permitido pela 
norma e adotado pela Cia., conforme descrito na nota 2.20. O passivo de 
arrendamento reconhecido na data da adoção da nova norma contábil, em 
1º/01/19 correspondem ao saldo a pagar remanescente do contrato de arren-
damento, mensurados à valor presente pela taxa de desconto na data da sua 
adoção. Demonstramos abaixo a movimentação dos pagamentos no período:

Em R$ mil
Saldo inicial em 31/12/18 1.790
Ajustes da adoção inicial em 1°/01/19 159.629
Adições no exercício 5.908
Baixa dos passivos de arrendamento (17.977)
Apropriação de juros no exercício 3.768
Saldo final em 31/12/19 153.118
Demonstramos abaixo o saldo dos arrendamentos a pagar em 31/12/19:

2019
Arrendamento a pagar em 31 de dezembro 165.537
Ajuste a valor presente - AVP (12.419)
Total de passivo de arrendamento 153.118
Circulante 17.666
Não circulante 135.452
Os montantes de passivos de arrendamentos não circulantes possuem os 
vencimentos originais em 31/12/19. 
Aging list 31/12/19

Passivo 
de arren- 
damento

(-) AVP de 
Passivos de 

arrendamento Total
Após 1 ano 23.446 (4.233) 19.213
Após 1 ano, mas menos de 5 anos 70.341 (15.764) 54.577
Mais de 5 anos 64.479 (2.817) 61.662
Total 158.266 (22.814) 135.452
11. Salários e encargos sociais 2019 2018
Salários 365 689
Encargos sociais 631 827
Obrigações sociais 1.862 1.795
Outras obrigações sociais 415 429

3.273 3.740
12. Impostos a recolher 2019 2018
Federais 387 360
Estaduais 60 50
Municipais 374 376

821 786
13. Adiantamentos de clientes 2019 2018
Hospedagem 5.606 4.379
Eventos 546 267
Outros adiantamentos 649 1.624

6.801 6.270
Os adiantamentos registrados pela Cia. se referem, historicamente, a saldos 
que serão reconhecidos durante o primeiro trimestre dos exercícios subse-
quentes em função de feriados nacionais. 14. Provisões para contingên-
cias: A Cia. está envolvida em determinados assuntos legais decorrentes do 
curso normal de seus negócios, que incluem processos trabalhistas. A Cia. 
classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possível ou 
remoto e registra provisões para perdas classificadas como provável, líquidas 
dos depósitos judiciais, conforme determinado pela Administração da Cia., 
com base na análise de seus assessores jurídicos, as quais refletem razoa-
velmente as perdas prováveis estimadas. Os passivos judiciais classificados 
como de perda possível são divulgados com base em valores razoavelmente 
estimados. A Administração da Cia. acredita que, com base nos elementos 
existentes na data base destas demonstrações financeiras, a provisão para 
riscos tributários, cíveis, comerciais e outros, bem como para riscos traba-
lhistas, constituída de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e ju-
diciais, conforme apresentado a seguir: 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
Trabalhistas (183) 633 450 637
 (183) 633 450 637
A movimentação no saldo de provisões para contingências dos exercícios de 
2018 e 2019 avaliadas como perdas prováveis é apresentada como segue:
Natureza jurídica 2017 Adições Baixas 2018
Trabalhistas 572 297 (232) 637
 572 297 (232) 637

Natureza jurídica 2018 Adições Baixas
Depósitos 

judiciais 2019
Trabalhistas 637 422 (426) (183) 450
 637 422 (427) (183) 450
A movimentação no saldo de depósitos judiciais remanescentes é apresenta-
da como segue:

2017 Adições Resgates 2018
Trabalhistas 156 124 (55) 225
Total 156 124 (55) 225

2018 Adições Resgates
Contin- 
gências 2019

Trabalhistas 225 145 (187) (183) -
Total 225 145 (187) (183) -
15. Outras provisões 2019 2018
Arrendamento (i) 38.092 29.272

38.092 29.272
(i) A Cia. requereu a revisão administrativa do contrato de arrendamento do 
Hotel das Cataratas para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato. Em 8/12/08, A Secretaria de Patrimônio da União, deferiu o pedido 
administrativo de suspensão dos reajustes do aluguel no curso do processo 
administrativo referente ao pedido de revisão do contrato de arrendamento, 
porém após o julgamento administrativo do processo negou o pedido de revi-
são e a SPU providenciou a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor 
que entende devido. Após a decisão administrativa, em 5/10/14 a Cia. retomou 
o pagamento dos aluguéis com os reajustes atualizados, mas não pagou a 

diferença de aluguel referente ao período de suspensão por conta do enten-
dimento de seus advogados que tal diferença não é exigível na pendência do 
recurso interposto contra a decisão da SPU negando a revisão do contrato de 
arrendamento. A Cia., por sua vez, provisionou esta diferença de aluguel, des-
de a data em que a suspensão do reajuste foi deferida até a data em que foi 
revogada. A Cia. ajuizou ação revisional de aluguel perante a 03ª Vara Federal 
de Curitiba, PR, cujo juízo concedeu liminar determinando a redução do valor 
do aluguel bem como a suspensão da cobrança da diferença de aluguel verifi-
cada durante o transcurso do pedido administrativo e a proibição de inscrição 
no cadastro de devedores da União Federal, na forma da decisão judicial. 
Atualmente, a liminar está mantida e aguarda-se o pronunciamento do juízo da 
03ª Vara Federal de Curitiba para que se proceda às perícias para apuração 
da existência ou não do desequilíbrio contratual. 16. Partes relacionadas: 
Ativo circulante - Contas a receber - Partes relacionadas:

Ativo circulante
2019 2018

Belmond Management Ltd. 48 39
48 39

Ativo não circulante: Ativo não circulante
Contas a receber - Partes relacionadas 2019 2018
Robisi Empreendimentos e Participações S.A. 2.154 1.599
 2.154 1.599
Se referem a despesas pagas pela Cia. para a parte relacionada que serão 
reembolsadas pelo valor de custo sem data de vencimento prevista.
Passivo circulante: Passivo circulante
Fornecedores - Partes relacionadas 2019 2018
Belmond Reservations Ltd. 11 13
Iguassu Experiences Agência de Turismo Ltda. 556 529
Signature Boutique Ltda. 60 104

627 646
Passivo não circulante: Passivo não circulante
Mútuos - Partes relacionadas 2019 2018
Belmond Dollar Treasury Ltd. (i) 13.785 12.540
Cia. Hotéis Palace (ii) 7.354 12.374

21.139 24.914
(i) Se refere a mútuo firmado junto a parte relacionada em 3/07/17, em moe-
da estrangeira (dólar americano) registrado pela moeda original e convertido 
pela taxa de câmbio de fechamento na data do balanço. O vencimento deste 
contrato de mútuo ocorre em 31/07/22 e o contrato é atualizado pela LIBOR + 
spread de 3,50%; e (ii) No ano de 2019 a Administração realizou pagamento 
parcial do mútuo no montante de R$ 5.920. O valor de R$ 7.354 em aber-
to em 31/12/19 (R$ 12.374 em 31/12/18) foi disponibilizado pela parte rela-
cionada Cia. Hotéis Palace e se refere a mútuo sem prazo para vencimento 
e sem cobrança de juros. 17. Patrimônio líquido (passivo a descoberto):  
a) Capital social: Em 31/12/19, o capital social era de R$ 10.952 (R$ 10.952 
em 31/12/18), composto de 2.000 ações ordinárias sem valor nominal (2.000 
ações ordinárias em 31/12/18).

Participação societária - Ações
2019 2018

Acionistas
Partici- 

pação %
Quan- 
tidade

Partici- 
pação %

Quanti-
dade

Belmond Hotels Properties Ltd. 99,99 1.999 99,99 1.999
Belmond Brasil Ser. Hoteleiros 
S/A 0,01 1 0,01 1

100 2.000 100 2.000
b) Dividendos: A proposta de distribuição de dividendos de resultados foram:

2019 2018
Lucro do exercício - 3.639
Constituição da reserva legal - (182)
Base de cálculo do dividendo - 3.457
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
Valor do dividendo mínimo obrigatório (i) - 864
Dividendos adicionais aprovados - -
Dividendos de exercícios anteriores não resgatados 12.491 11.627
Pagamento de dividendos (12.491) -
Total de dividendos provisionados em 31 de dezembro - 12.491
Dividendo adicional proposto a ser aprovado em assembleia - -
Total previsto de dividendos com o adicional - 12.491
Receita operacional líquida: A conciliação entre a receita bruta e a receita 
líquida de vendas é como segue: 2019 2018
Receita bruta de serviços 74.126 65.503
Receita bruta de mercadorias 21.255 19.218
(-) Descontos e abatimentos (695) (797)
(-) Impostos sobre vendas (3.979) (3.533)
Receita operacional líquida 90.707 80.391
18. Custos e despesas por natureza: A Cia. apresenta a demonstração do 
resultado 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 dos produtos vendidos - A&B 5.843 5.924
Custos dos serviços prestados 23.064 20.537
Outros arrendamentos fora do escopo do CPC 06 (R2) 4.634 21.685
Depreciação - Arrendamento mercantil 14.285 -
Depreciação e amortização 6.249 5.328
Serviços públicos 2.872 2.637
Impostos e taxas diversas 3.169 3.473
Serviços de terceiros 1.864 1.637
Despesas com pessoal 5.199 5.030
Comissões 4.317 3.644
Manutenção 1.292 1.491
Despesas comerciais diversas 1.496 1.511
Outros 1.478 1.349
Resultado de equivalência patrimonial 6.795 (543)
Total 82.557 73.703
Custo de Serviços e Produtos Vendidos 28.907 26.461
Despesas Gerais e Administrativas 46.183 46.886
Despesas Comerciais 1.496 1.511
Outras despesas operacionais líquidas (824) (612)
Resultado de equivalência patrimonial e baixa de ágio 
por expectativa de rentabilidade futura 6.795 (543)
Total 82.557 73.703
19. Resultado financeiro, líquido 2019 2018
Despesas de juros (725) (745)
Despesas de juros - arrendamento mercantil (4.453) -
Imposto sobre operações financeiras (179) (360)
Outras despesas financeiras (2.315) (53)
Despesas financeiras (7.672) (1.158)
Receita de aplicações financeiras 14 10
Juros recebidos 1 362
Outras receitas financeiras 3 15
Receitas financeiras 18 387
Receita de variação cambial 2.593 2.170
Despesa de variação cambial (3.132) (3.946)
Variação cambial (539) (1.776)
Resultado financeiro, líquido (8.193) (2.547)
20. Seguros: A Cia. possui Cob. de seguros com a finalidade de cobrir 
possíveis prejuízos relacionados com as suas operações determinada pela 
Administração considerando a natureza e o seu nível de risco (valores em R$) 
e seguro para garantir as obrigações decorrentes do contrato de arrendamento.

 
Seguro

 
Cobertura

Limite de 
Cobertura

Final de 
vigência

Riscos Nomeador e 
Operacionais

Danos Materiais, Lucros Ces-
santes, além de edifícios, má-
quinas, móveis, utensílios, insta-
lações, mercadorias e matérias 
primas, que constituam partes 
integrantes do estabelecimento 
segurado, conforme especifica-
do na Apólice de Seguros. 1.159.000 30/06/20

Responsabilidade 
Civil Geral

Responsabilidade Civil Estabele-
cimentos Comerciais e/ou Indus-
triais (Cob. Ampla - (Produtos 
e Operações Completadas em 
Território Nacional, Responsabi-
lidade Civil  Empregador e Da-
nos Morais Riscos Não Profis-
sionais), conforme especificado 
na Apólice de Seguros. 19.235 30/06/20

Seguro de Respon-
sabilidade para Admi-
nistradores (D&O)

Responsabilidade Civil com Cob. 
a pessoas seguradas e reembol-
so à sociedade, conforme espe-
cificado na Apólice de Seguros. 19.776 01/07/20

Seguro Garantia

Seguro Garantia para o cum-
primento das obrigações con-
tratuais previstas no Edital de 
Licitação Pública Internacional 
nº 001/06 (Hotel das Cataratas). 11.754 25/11/20

21. Compromissos: Conforme definido no contrato de arrendamento do 
Hotel das Cataratas, cabe à Sociedade a obrigação de executar investimen-
tos mínimos de R$25.000, incluindo a revitalização do hotel, tornando-o um 
empreendimento de luxo, categoria cinco estrelas padrão luxo internacional; 
e a realização de ações voltadas para proteção e preservação do ecossis-
tema do Parque Nacional do Iguaçu, dentre elas, a implantação de ciclovia, 
enterramento do sistema elétrico (retirada dos postes), construção de novo 
portal, e desenvolvimento de um projeto para conservação das espécies 
animais (Projeto “Carnívoros do Iguaçu”). Todos os investimentos no Hotel 
das Cataratas e no Parque Nacional de Iguaçu já foram efetuados, porém, 
para que se cumprisse a integralidade das obrigações previstas no edital de 
Licitação Pública Internacional nº 001/06 e do Contrato de Arrendamento, a 
Cia. proveu investimentos na ordem de R$ 42.687. Ao término do contrato de 
arrendamento, os bens, móveis e equipamentos adquiridos durante a vigência 
do contrato reverterão ao patrimônio da União, salvo os utensílios de cozinha, 
roupas de cama, de mesa e banho conforme previsto no edital de concor-
rência pública internacional para o arrendamento do Hotel das Cataratas. 22. 
Eventos subsequentes: Impacto nas Dfs. relacionados à Pandemia de 
Coronavírus (COVID-19): Em 31/12/19, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) emitiu o primeiro alerta de uma nova doença, depois que autorida-
des chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de 
Wuhan. No dia 9/01/20, foi anunciado pela OMS que os casos de pneumonia 
estariam ocorrendo devido a um novo Coronavírus, o COVID 19, tipo seme-
lhante 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 mor-
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tes 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, passaram a adotar várias providências em seus 
aeroportos, incluindo restrição de entrada de pessoas advindas de alguns pa-
íses. 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 coro-
navírus 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, ocasionando a restrição da entrada de es-
trangeiros no país através das Portarias Interministeriais nº 47, de 26/03/20, 
152, de 27/03/20, 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 outras. Esse evento acabou afetando 
a economia mundial e, certamente, poderá gerar impactos que devem ser 
refletidos em alguma extensão, nos demonstrativos 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 to-
madas para evitá-la, porém, nesse momento, está tomando medidas internas 
para avaliação dos impactos a nível de negócio e avaliou as normas men-
cionadas 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 financeiros; a Administração, por meio 
de sua diretoria executiva, sua controladora e demais órgãos de governança, 
vem fazendo avaliação dos potenciais impactos 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 refletidos nos seus demonstrativos finan-
ceiros, 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 significativos e/ou não foram possíveis de se-
rem mensurados, tendo em vista o curto espaço de tempo. Paralisação das 
atividades provocados pela COVID-19: Em 23/03/20 o Decreto 27.982/20 
da Prefeitura municipal de Foz do Iguaçu determinou a paralisação das ati-
vidades de todos os hotéis da cidade em virtude do Coronavírus (COVID-19) 
que foi devidamente acatada pela Administração, em seguida foram consoli-
dadas e readequadas, sucessivamente, pelos Decreto nº 27.994, de 25/03/20 

e Decreto nº 28.055, de 20/04/20. O Brasil criou restrições, a cada 30 dias 
desde março de 2020, à entrada de estrangeiros no país através das Portarias 
Interministeriais nº 47, de 26/03/20, 152, de 27/03/20, 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. Os clien-
tes estrangeiros representam, em média, 70% dos hóspedes do Belmond 
Hotel das Cataratas e a falta de turistas estrangeiros provocará uma redução 
relevante do faturamento. Somente em 08/05/20 a Prefeitura municipal de Foz 
do Iguaçu publicou o Decreto 28.114/20 no qual autorizou a retomada do tu-
rismo na cidade de Foz do Iguaçu para viajantes a negócios e em 10/06/20 
para turismo por motivos particulares e lazer estabelecendo protocolos a se-
rem seguidos pelos hotéis contra a COVID-19, todavia, o Decreto Estadual 
nº 4.492/20 determinou o fechamento do Hotel pelo prazo de 14 dias a con-
tar de 1 de julho. O Hotel foi reaberto em 20/08/20 autorizado pelo Decreto 
Municipal nº 28.337/20, mediante o cumprimento e adaptação das atividades 
aos novos procedimentos de segurança sanitária adaptados aos protocolos 
de segurança da Belmond, bem como um acompanhamento das expectativas 
das reserva. Os eventos poderão ocorrer apenas com número limitado de até 
50 pessoas, do dia 10 de setembro em diante eventos com até 150 pessoas 
e a partir de 01 de outubro eventos que não ultrapassem 30% da capacidade 
de ocupação dos espaços.

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

Relatório da OCDE abrange 
direitos de acionistas
Publicação tem 
participação da 
CVM e Ministério 
da Economia 

A Organização para Co-
operação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
publicou o relatório Private 
Enforcement of Sharehol-
der Rights, resultado da 2ª 
fase do projeto realizado 
em parceria com a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) e o Ministério da 
Economia (ME) juntamen-
te com a OCDE. A primeira 
fase do projeto foi publi-
cada em dezembro do ano 
passado.

Segundo a OCDE, o ob-
jetivo do material é reco-
mendar a adoção de medidas 
que podem robustecer o ar-
cabouço de ações derivadas 
e arbitragem no Brasil, ten-
do como base uma revisão 
comparativa das estruturas 
de nove países: França, Ale-
manha, Israel, Itália, Portu-
gal, Cingapura, Espanha, Es-
tados Unidos e Reino Unido.

Os autores do relatório 
comentam que há uma per-
cepção generalizada de que 
o atual regime jurídico bra-
sileiro não oferece mecanis-
mos adequados para prote-
ção do investidor. Notam, 
em especial, ser relativa-
mente incomum que os acio-
nistas minoritários propo-
nham as medidas legalmente 
previstas para obter repara-
ção de administradores ou 
de acionistas controladores 
por prejuízos causados às 
companhias. 

O documento elenca vá-
rios fatores que explicam o 
baixo número de processos, 
como, por exemplo, custos, 
falta de informação, restri-
ções à legitimidade ativa 
do acionista e o risco de 
prejuízos adicionais. Nes-
se sentido, os autores pro-
põem aprimoramentos aos 
mecanismos privados de 
tutela atualmente existen-
tes no Brasil com o intuito 
torná-los mais efetivos, es-
pecialmente no que tange 
à questão da reparação de 
danos.

“O trabalho é mais uma 
entrega que decorre do pro-
jeto iniciado pela CVM e 

pelo Ministério da Economia 
e que contou com a experti-
se e consultoria da OCDE. 
São sugeridas medidas que 
podem fazer com que o sis-
tema brasileiro ofereça ins-
trumentos mais efetivos para 
que os investidores possam 
fazer valer os seus direitos”, 
explicou Gustavo Gonzalez, 
Diretor da CVM.

O grupo de trabalho for-
mado entre os três organis-
mos, que já se encerrou, foi 
constituído para estudar e 
propor medidas que con-
tribuam para o aperfeiço-
amento dos mecanismos 
legais à disposição dos 
acionistas para protegerem 
seus direitos e, quando ne-
cessário, obterem a repara-
ção de danos.

O projeto contou com o 
apoio financeiro do Prospe-
rity Fund da Grã-Bretanha e 
apoio técnico do Comitê de 
Governança Corporativa da 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

1ª fase do projeto

A primeira fase do projeto 
publicou o estudo ‘Fortale-

cimento dos meios de tute-
la reparatória dos direitos 
dos acionistas no mercado 
de capitais brasileiro’, que 
analisou mecanismos judi-
ciais de resolução de confli-
tos envolvendo acionistas, 
ações judiciais, disponíveis 
para demandas societárias 
no Brasil, questões proces-
suais, uso da arbitragem no 
mercado de capitais brasilei-
ro, arcabouço jurídico e de-
safios relacionados ao uso da 
arbitragem em companhias 
abertas, dentre outros assun-
tos relacionados ao mercado 
de capitais.

O estudo propõe aprimo-
ramentos aos mecanismos 
privados de tutela atualmen-
te existentes no Brasil com o 
intuito torná-los mais efeti-
vos, especialmente na repa-
ração de danos.

Segundo o Diretor da 
CVM, o aperfeiçoamento 
dos mecanismos privados 
de tutela é uma medida de 
extrema importância para o 
desenvolvimento do mer-
cado de capitais brasileiro 
e destaca como a autarquia 
vem atuando nessa frente e 
a importância dos mecanis-
mos privados de reparação.

BB e Receita começam arrecadação com Pix
As empresas que de-

claram débitos e créditos 
tributários podem quitar 
as contas com o Fisco por 
meio do Pix, novo sistema 
de pagamentos instantâ-
neo do Banco Central. Em 
parceria com o Banco do 
Brasil, a Receita Federal 
está adaptando o recolhi-
mento de tributos à nova 
tecnologia, lançada no 
mês passado e que executa 
transferências em até dez 
segundos.O anúncio foi 
feito nesta quinta-feira.

O novo modelo do Do-
cumento de Arrecada-
ção de Receitas Federais 
(Darf), principal docu-

mento de arrecadação do 
governo federal, passará 
a ter um código QR (ver-
são avançada do código 
de barras) que permitirá o 
pagamento via Pix. Bas-
tará o contribuinte abrir o 
aplicativo do banco, ati-
var o Pix e apontar o ce-
lular para o código, que 
será lido pela câmera do 
celular.

Por enquanto, a novidade 
só está disponível para as 
empresas obrigadas a entre-
gar a Declaração de Débitos 
e de Créditos Tributários Fe-
derais, Previdenciários e de 
Outras Entidades e Fundos 
(DCTFWeb). A Receita, no 

entanto, estenderá o Pix para 
outros tipos de empregado-
res.

Ainda este mês, infor-
mou o Fisco, o código QR 
do Pix será incorporado ao 
Documento de Arrecadação 
do eSocial, usado por em-
pregadores domésticos e que 
registra 1 milhão de paga-
mentos por mês. No início 
de janeiro, a novidade será 
estendida ao Documento de 
Arrecadação do Simples Na-
cional, usado por 9 milhões 
de microempresas, empresas 
de pequeno porte e micro-
empreendedores individuais.

A Receita Federal infor-
mou que, ao longo de 2021, 

todos os documentos de ar-
recadação sob sua gestão te-
rão o código QR do Pix. Se-
gundo o órgão, cerca de 320 
milhões de pagamentos por 
ano são feitos por meio de 
documentos emitidos pelo 
Fisco.

Em novembro, o Tesouro 
Nacional lançou o PagTe-
souro, plataforma digital de 
pagamentos integrada ao 
Pix. A ferramenta dispensa 
a emissão da Guia de Reco-
lhimento à União (GRU) e 
permite transferências ins-
tantâneas à conta única do 
Tesouro pelo Pix, além de 
pagamento por meio do car-
tão de crédito.

Reuniões do Copom poderão ser gravadas e publicadas 
Uma proposta do senador 

José Serra (PSDB-SP) suge-
re a gravação e a publicação 
das reuniões do Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
do Banco Central do Brasil. 
Apresentado em novem-
bro, o Projeto de Lei Com-
plementar (PLP 265/2020 
aguarda distribuição para as 
comissões temáticas do Se-
nado.

De acordo com o texto, 
a Lei 4.595, de 1964, pas-
sa a conter artigo que diz 
que reuniões do Copom ou 
quaisquer outras reuniões da 

Diretoria Colegiada do Ban-
co Central para determinar a 
política monetária serão gra-
vadas, identificadas e divul-
gadas com a ata da reunião, 
cujos conteúdos transcritos 
vão ser publicados após cin-
co anos.

O senador afirma, na jus-
tificativa do projeto, que os 
comitês foram criados com o 
objetivo de promover trans-
parência e, com isso, previ-
sibilidade ao mercado finan-
ceiro sobre a data em que 
pode haver alteração na taxa 
básica de juros.

“Mais do que o simples 
entendimento de cada par-
ticipante de cada reunião, 
suas perspectivas e com-
preensão da conjuntura 
vigente há cinco anos, po-
deremos observar, com a 
divulgação do áudio e da 
transcrição de cada reu-
nião, maior nível de deta-
lhamento dos argumentos 
das opiniões divergentes 
que devem ser escutadas 
e encorajadas em uma so-
ciedade aberta”, justifica 
Serra.

Ainda segundo o senador, 

o prazo para divulgação é 
importante para que nenhum 
agente econômico possa de 
alguma forma influenciar o 
entendimento de qualquer 
membro do comitê no perí-
odo em que as decisões são 
tomadas.

“Dessa forma, mantêm-se 
o equilíbrio entre a transpa-
rência e o necessário confor-
to para expressar uma since-
ra opinião sobre a conjuntura 
econômica e sua perspectiva 
de curto prazo”, argumenta 
o autor segundo a agência 
Senado.

Dólar fecha a R$ 5,14,  
menor valor desde julho

Ingredion anuncia nova 
presidente para o Brasil

Meta: consolidar estraté-
gias que conectam pessoas, 
natureza e tecnologia visan-
do a vida melhor. A partir do 
próximo dia16, Guadalupe 
Franzosi assume como presi-
dente da operação brasileira 
da Ingredion, líder global em 
soluções de ingredientes para 
as indústrias de alimentos, be-
bidas, nutrição animal, farma-
cêutico, papel, entre outros, 
com clientes em mais de 120 
países e vendas anuais de qua-
se US$ 6 bilhões.

A executiva será a primei-
ra mulher a ocupar a mais 
alta posição da empresa no 
país e assumirá o posto de 
Leopoldo Horle, que esteve 
no cargo por 7 anos e ago-
ra terá o desafio de liderar a 
operação mexicana da Ingre-
dion. Guadalupe chega com 
a missão de dar ainda mais 
foco e peso para o tema ino-
vação e novos negócios den-
tro do processo de transfor-
mação da companhia, além 
de reforçar as estratégias que 
conectam pessoas, natureza 
e tecnologia com objetivo de 
tornar a vida melhor.

“É um orgulho poder ser 
a primeira mulher a ocupar o 
principal posto da Ingredion 
no Brasil. Minha meta é con-
tribuir para acelerar a perfor-
mance da operação brasilei-
ra, com ênfase nos produtos 
de especialidades”, comen-
ta. Globalmente, a empresa 
destaca cinco plataformas 
de crescimento, totalmente 
alinhadas com as tendências 
de consumo de alimentação: 
Proteínas à base de Planta, 
Redução de Açúcar, Ingre-

dientes para Rótulos Lim-
pos, Texturizantes e Siste-
mas de Ingredientes.

Guadalupe é argentina for-
mada em Engenharia Quími-
ca pelo ITBA (Instituto Tec-
nológico de Buenos Aires) e 
possui MBA pela Universi-
dade de San Andrés, além de 
falar quatro idiomas e partici-
par de projetos voluntários há 
mais de dez anos. Com amplo 
conhecimento nas áreas de 
gestão e negócios, atuou por 
22 anos na Dupont, sendo os 
últimos três anos como Dire-
tora de Novos Negócios, com 
foco em ajudar os clientes a 
resolverem as necessidades 
por meio de ofertas de produ-
tos sustentáveis, especifica-
mente em oportunidades rela-
cionadas à economia circular. 
A executiva conta com forte 
atuação em funções regionais 
e globais baseada na América 
Latina e nos EUA, e signifi-
cativa experiência em ven-
das, marketing, gestão e lan-
çamento de novos negócios, 
liderança e gestão de equipes 
multiculturais e multifuncio-
nais.

Jorge Elias, presidente da 
Ingredion na América Latina, 
comenta a chegada da execu-
tiva. “O forte poder transfor-
mador e excelência comercial 
são características de Gua-
dalupe e estamos certos que 
irão fortalecer nosso time e 
contribuir para a aceleração 
do crescimento da operação 
brasileira. Sua liderança terá 
como objetivo apoiar nossos 
clientes em suas jornadas de 
inovação, com olhar voltado 
para o futuro.”

O dólar fechou em forte 
queda de 1,93% nesta quin-
ta-feira, valendo R$ 5,1401. 
Conforme a Reuters, o re-
sultado reflete a fraqueza da 
moeda norte-americana no 
exterior em meio a expecta-
tivas de mais estímulo eco-
nômico nos Estados Unidos 
e otimismo em relação à dis-
tribuição de vacinas para a 
Covid-19. Foi o menor valor 
desde 22 de julho.

No Brasil, concentrava a 
atenção dos investidores a 
divulgação dos números do 
PIB (Produto Interno Bruto) 
do 3º trimestre. Na parcial 
de dezembro, a moeda nor-
te-americana acumula queda 
de 3,86%. No ano, o avanço 
ainda é de 28,19%.

Nesta quinta-feira (3), o 
Banco Central fez leilão de 
swap tradicional para rola-
gem de até 16 mil contratos 
com vencimento em abril e 
agosto de 2021.

Luciano Rostagno, estra-
tegista-chefe do banco Mi-
zuho, disse à Reuters que fa-
tores externos pressionavam 

a moeda norte-americana 
frente ao real nesta quinta-
feira. “Há expectativa de ta-
xas de juros baixas em todo 
o mundo, esperanças em re-
lação a um pacote de ajuda 
(fiscal) nos EUA e otimismo 
em relação a vacinas... Isso 
acaba contribuindo para o 
bom humor dos mercados”, 
afirmou à Reuters.

O líder da maioria na Câ-
mara dos EUA, Steny Hoyer, 
expressou esperança de que 
um acordo de estímulo fis-
cal possa ser alcançado “nos 
próximos dias”, e qualquer le-
gislação provavelmente preci-
sará ser complementada com 
mais ajuda no próximo ano.

As esperanças de mais apoio 
para empresas e cidadãos da 
maior economia do mundo se 
somavam ao otimismo em tor-
no da distribuição de vacinas 
para a Covid-19, depois que 
o Reino Unido aprovou nesta 
semana o imunizante da Pfi-
zer e da BioNTech. A vacina 
poderá começar a ser aplicada 
aos mais vulneráveis já na se-
mana que vem.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DOS EX-TRABALHADORES DA BRASILIT 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 
MÉDICOS PÓS-DEMISSIONAIS

A BRASILIT, com base na Norma Regulamentadora n.0 15, Anexo 12, da Secretaria 
de Segurança e Medicina do Trabalho, CONVOCA todos os seus ex-empregados que 
laboraram na Unidade Senador Camará até o ano de 2002 ou até o encerramento das 
atividades fabris que eventualmente tenha ocorrido antes dessa data, para realização 
GRATUITA de exames médicos pós-demissionais por meio de clínicas credenciadas. 

O agendamento dos exames bem como os devidos esclarecimentos  
serão realizados mediante contato pelo seguinte telefone: 

0800 116 299 (ligação gratuita) ou pelo número (11) 3434-4350, 
durante o horário comercial (das 8h às 17h).

Áreas da Guiana estão no  
radar de expansão da Petrobras
Anúncio foi feito 
pelo CEO da 
estatal durante a 
Rio Oil & Gas

A Petrobras considera 
expandir suas operações 
de exploração e produção 
para a Guiana. Mas isso se 
o ambiente regulatório não 
melhorar no Brasil. A de-
claração, que soa como uma 
cutucada nos órgãos de con-
trole do país, foi feita nesta 
quinta-feira pelo presidente-
executivo da estatal, Roberto 
Castello Branco. É a primei-
ra vez que Castello Branco 
mostra-se interessado no 
país vizinho. Ele justificou 
que as exigências onerosas 
de licenciamento ambien-
tal no Brasil “estão fazendo 
com que a companhia passe 
a considerar a Guiana”.

O presidente da Petrobras 
fez o anúncio durante a con-
ferência bianual Rio Oil & 
Gas, evento que começou 
na segunda-feira e terminou 

nesta quinta-feira. O evento 
foi feito virtualmente.

Conforme a Reuters, a 
estatal brasileira tem parti-
cipações em blocos de ex-
ploração na costa norte do 
Brasil. Especula-se entre os 
geólogos que partes dessa 
área podem compartilhar 
uma geologia semelhante 
com a Guiana, que emergiu 
como importante província 
petrolífera.

A Guiana, país que faz 
fronteira com o Estado de 
Roraima, tornou-se em cinco 
anos uma região importante 
de exportação de petróleo. 
Especula-se que são cerca de 
5 bilhões de barris, em águas 
profundas, que poderão tra-
zer impactos positivos no 
comércio brasileiro.

Executivos da Petrobras já 
haviam sido questionados no 
passado sobre um possível 
interessa da estatal no país. 
Mas sempre respondiam que 
que a companhia optava em 
manter o foco na exploração 
e produção de petróleo no 
Brasil.

“Nós temos (no Norte do 
Brasil) o potencial para uma 
grande bacia petrolífera e 

somos barrados. Enquanto 
isso, a Guiana está se apro-
veitando da situação”, disse 
Castello Branco.

“(A Guiana) nos chama. 
Por enquanto, vamos con-
tinuar investindo no Brasil, 
mas é possível irmos para 
lá também, preferindo isso 
à geração de valor, geração 
de empregos em uma região 
muito pobre do Brasil”, afir-
mou o executivo.

A exploração petrolífe-
ra no Norte do Brasil gera 
significativa controvérsia 
e pressões regulatórias, em 
parte por causa da presença 
de uma grande barreira de 
corais nas costas do Brasil e 
da vizinha Guiana.

Em setembro, a francesa 
Total desistiu de operar cin-
co blocos exploratórios na 
Foz do Amazonas, vendendo 
sua participação à Petrobras, 
após dificuldades para obter 
licenças ambientais.

Descobertas na Guiana

De acordo com texto pu-
blicado este ano pela Fede-
ração Única dos Petrolei-
ros (FUP), a Guiana tem se 

destacado como fronteira 
promissora de exploração 
e produção de petróleo na 
América do Sul, em razão 
das descobertas offshore rea-
lizadas em seu território des-
de 2015. No final de 2019, 
a descoberta de petróleo no 
bloco Stabroek no sudeste 
do campo de Liza, anuncia-
da pela petrolífera Exxon-
Mobil, foi mais um marco 
desse processo. Essa desco-
berta acrescenta mais de 6 
bilhões de barris equivalen-
tes de óleo aos reservatórios 
daquele bloco. No mesmo 
mês, no bloco Stabroek no 
campo de Liza, a primeira 
produção de petróleo

na história do país foi ini-
ciada pelo FPSO Liza Des-
tiny. A plataforma que deve 
atingir sua capacidade total 
de 120 mil barris por dia 
nos próximos meses. Um se-
gundo FPSO está em cons-
trução para poder entrar em 
operação por volta de 2022, 
com intuito de produzir 220 
mil barris/dia. Operadora do 
bloco, a ExxonMobil (45%) 
tem como sócias a estaduni-
dense Hess Corp. (30%) e a 
chinesa CNOOC (25%).

ANP debate revisão de norma de segurança operacional
A Agência Nacional 

de Petróleo e Gás Natural 
(ANP) realizará, no próximo 
dia 14, às 14h, o workshop 
sobre a revisão da Resolução 
ANP nº 37/2015, que regu-
lamenta o procedimento de 
fiscalização de segurança 
operacional nos casos em 
que são identificadas não 
conformidades na atuação 
dos agentes regulados, e dá 
outras providências. As ins-

crições para o evento deve-
rão ser feitas até o dia 09/12, 
pelo e-mail regulacaossm@
anp.gov.br. Os interessados 
em realizar apresentação ou 
exposição no evento devem 
informar no momento da 
inscrição e devem encami-
nhar a apresentação.

“O objetivo do evento é 
promover a discussão so-
bre o modelo adotado pela 
regulamentação vigente e 

apresentar propostas para a 
revisão da resolução, para 
a subsidiar os trabalhos de 
revisão e reestruturação da 
norma, buscando um maior 
alinhamento às melhores 
práticas, bem como entre 
os sistemas de gestão dos 
agentes regulados e os regu-
lamentos técnicos de segu-
rança operacional da ANP”, 
informou a agência regula-
dora.

A revisão da Resolução 
ANP nº 37/2015 está previs-
ta na Agenda regulatória de 
2020-2021 da ANP, e a reali-
zação deste evento permitirá 
a participação da indústria 
e da sociedade em geral no 
processo. Todas as contri-
buições recebidas serão ava-
liadas pela equipe técnica 
da ANP para possível alte-
ração da Resolução ANP nº 
37/2015.

Primeiro-ministro  
chinês diz que intensificará 
livre comércio

A China comunicou que 
intensificará os esforços 
nacionais para que a Par-
ceria Econômica Abran-
gente Regional (RCEP, na 
sigla em inglês) entre em 
vigor e seja implemen-
tada, a fim de defender o 
livre comércio e expandir 
a cooperação de benefício 
mútuo, conforme decidi-
do na reunião executiva 
do Conselho de Estado na 
terça-feira (2).

A RCEP, recentemente 
firmada nas reuniões de lí-
deres sobre cooperação no 
Leste Asiático, é de grande 
importância para os países 
participantes enfrentarem 
conjuntamente as incerte-
zas no cenário internacio-
nal, aumentar o comércio 
intrarregional, estabilizar as 
cadeias industriais e de su-
primentos, melhorar o bem-
estar da população e facili-
tar a abertura de alto nível 
da China, de acordo com a 
reunião presidida pelo pri-
meiro-ministro Li Keqiang.

“A parceria, sendo o 
maior acordo de livre co-
mércio do mundo, traz be-
nefícios para todos os pa-
íses participantes e serve 
como a forma mais eficaz 
de proteção contra incerte-
zas”, disse Li. Na reunião 
de terça-feira foi exigido 
que os departamentos per-
tinentes cumprissem as 
devidas responsabilidades 

na especificação da divi-
são de tarefas e prazos em 
conformidade com o acor-
do, e na aceleração dos 
procedimentos internos de 
ratificação.

Segundo a agência Xi-
nhua, a abertura será in-
tensificada em áreas como 
comércio de bens e servi-
ços, investimentos e fluxo 
de pessoas físicas, enquan-
to serão aplicados padrões 
mais elevados em termos 
de liberalização e facilita-
ção do comércio e dos in-
vestimentos, proteção dos 
direitos de propriedade 
intelectual, defesa comer-
cial, comércio eletrônico, 
aquisições governamen-
tais, pequenas e médias 
empresas e cooperação 
econômica e técnica.

Até 90% do comércio 
intrarregional de mercado-
rias será isento de tarifas 
quando o acordo for im-
plementado. As medidas 
políticas serão rapidamen-
te formuladas em termos 
de concessões tarifárias, 
procedimentos simplifica-
dos de desembaraço adu-
aneiro, preparações técni-
cas para regras de origem 
e harmonização e reconhe-
cimento mútuo das normas 
de produtos. O desemba-
raço aduaneiro dentro de 
seis horas será viabilizado 
para entregas expressas e 
mercadorias perecíveis.
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