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As bases do nacional-trabalhismo,
Pedro Augusto Pinho, página 2

Novo projeto
gráfico, com
o jornalismo
independente
de sempre
O Monitor Mercantil está de
cara nova. Além do novo projeto
gráfico da edição impressa, cuja
estreia o leitor vê nesta edição,
também está sendo feita a atualização tecnológica e visual do portal. Os dois movimentos fazem
parte da consolidação da integração entre impresso e digital, que
vem sendo implementada há 3
anos. “Isso possibilitará ampliar a
quantidade de material oferecido
aos leitores, mantendo as características que compõem a visão da
empresa: jornalismo isento, crítico
e independente”, diz Marcos de
Oliveira, CEO do grupo.
O projeto gráfico do impresso
foi coordenado por Octavio Aragão, coordenador do Programa de
Pós-graduação em Mídias Criativas da Escola de Comunicação da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro. A elaboração foi da designer Yasmine Adoracion.
A mudança inclui a integração
das edições do Rio de Janeiro e de
São Paulo. “Com o atual estágio
tecnológico, uma Edição Nacional é a mais adequada para levar
informação ao leitor. A circulação
será não somente nos 2 estados,
mas nacionalmente, através da
edição física ou da digital”, diz
Oliveira.
O novo portal (monitormercantil.com.br), visualmente mais
moderno, atenderá ao leitor tradicional e ao novo – atualmente, o
público de 18 a 34 anos representa cerca de 51% do total de usuários do site.

Foto de
Maradona em
peso argentino
Uma senadora argentina quer
colocar Diego Maradona em uma
nota da moeda do país e apresentou um projeto ao Congresso, na
segunda-feira, para estampar o
astro do futebol em uma nota de
1.000 pesos.
A nota, equivalente ao valor de
US$ 12,27, apresentaria o rosto de
Maradona de um lado e a foto de
um de seus gols mais famosos do
outro, disse a autora do projeto, a
senadora Norma Durango (Alianza Frente Para Victoria). A nota
atual de 1.000 pesos apresenta o
pássaro símbolo do país, chamado
de hornero.
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Programa de geração
de desemprego
Medidas da equipe econômica ameaçam trabalhadores

A

Câmara dos Deputados
concluiu nesta terça-feira
a votação do Projeto de
Lei 4.199/20, do Poder Executivo, que libera o uso de navios
estrangeiros na navegação de cabotagem (entre portos nacionais)
sem a obrigação de contratar a
construção de embarcações em
estaleiros brasileiros. Conhecido
como projeto BR do Mar, o texto
será enviado agora ao Senado.
Um dos destaques aprovados
na madrugada, por 247 votos a
149, do Partido Novo, retirou do
texto a proibição de empresas de
cabotagem, empresas brasileiras
de navegação e outras do mesmo
grupo econômico contratarem
transporte terrestre, seja no trajeto até o porto ou do porto até
o cliente final. Assim, a oferta do
serviço será permitida.
O deputado Fausto Pinato
(PRO-SP), que articulou mudanças
no projeto do governo, falou em
traição aos caminhoneiros. “A cabotagem irá dominar o terrestre”,
disse Pinato em vídeo. “Vocês,
caminhoneiros, em pouco tempo,
irão perder seus empregos, foram
traídos mais uma vez pelo governo
e por vários partidos da base.”
A perda de empregos não se
restringirá aos motoristas autônomos de caminhão. Afetará marítimos – já que o projeto permite
afretamento de navios sem mão

Tânia Rego/ABr

Transporte de cabotagem ficará com estrangeiros

de obra nacional – e os trabalhadores da construção naval, setor
que chegou a empregar 80 mil
funcionários diretos e hoje soma
menos de 20 mil.
Desemprego também ronda as cidades onde a Petrobras está vendendo refinarias. Os 3 mil que hoje ainda
trabalham para a Refinaria Landulfo
Alves (RLAM), em Mataripe, e os
milhares de trabalhadores indiretos,
veem um futuro desesperador.
“Ou será que alguém imagina
que o fundo financeiro do Emirado Árabe de Abu Dhabi, Mubadala Investment Company, que
comprou a refinaria, que opera no
município de São Francisco do
Conde, onde a renda per capita é

das maiores do Brasil, manterá o
quase bilhão de reais por ano em
impostos?”, lamenta o presidente
eleito da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), Pedro Augusto Pinho.
No pacote da RLAM estão 4
terminais e 669km de dutos. A refinaria dispõe de 26 unidades de
processamento, 201 tanques e 18
esferas de armazenamento e produz 31 tipos de produtos, entre
eles estão: propano, propeno, iso-butano, gás liquefeito de petróleo
(GLP), diesel, gasolina, nafta petroquímica, querosene, querosene
de aviação, parafinas e n-parafinas,
lubrificantes, óleos combustíveis e
asfaltos. Página 3

Eliminar utilização de carvão
levaria 43 anos no atual ritmo
Mercados emergentes respondem por 77% do consumo

O

carvão responde por
44% das emissões globais de CO2. Quando
queimado para gerar calor ou
eletricidade, o mineral emite 2,2
vezes mais dióxido de carbono
do que o gás natural. Além disso, as usinas termelétricas a carvão liberam dióxido de enxofre,
óxido de nitrogênio, partículas e
mercúrio no ar e nos rios, córregos e lagos.
O declínio no uso do mineral foi
interrompido na década de 1970
puxado por três fatores: (1) preocupações com a segurança energética, (2) eletrificação crescente e
(3) rápido crescimento econômico

Mil dias e
a pergunta
que não quer
calar: ‘Quem
mandou matar
Marielle?’

nos mercados emergentes. “Na virada deste século, o uso de carvão
estava novamente diminuindo nas
economias avançadas, mas isso foi
mais do que compensado pelo aumento da demanda nos mercados
emergentes” afirmam Christian
Bogmans e Claire Mengyi Li, em
texto para o Fundo Monetário Internacional (FMI).
Hoje, os mercados emergentes
respondem por 76,8% do consumo global de carvão, com a China
contribuindo com cerca de metade. A geração de energia é responsável por 72,8% do uso de carvão,
e os usos industriais representam
21,6%.

Em uma série de países, o uso
de carvão diminuiu apenas 2,3%
ao ano durante o período de
1971–2017. Nesse ritmo, levaria
43 anos para eliminar totalmente
o carvão.
Os pesquisadores do FMI recomendam incentivos fiscais a energias menos poluentes ou taxação
das emissões de carbono como
medidas para acelerar a transição para uma economia verde.
Lembram também que é preciso
solucionar o problema dos trabalhadores no setor, assim como das
empresas, já que uma usina a carvão é planejada para durar de 30 a
40 anos.

Os assassinatos da vereadora
carioca Marielle Franco (Psol) e
do motorista Anderson Gomes
completaram mil dias sem que a
polícia tenha concluído suas investigações. Foram presos, em
março de 2019, dois suspeitos de
terem atirado contra as vítimas, os
ex-policiais militares Ronnie Lessa e Élcio Queiroz. Até agora, no
entanto, as investigações não conseguiram identificar se houve um
mandante, quem seria essa pessoa
e quais seriam suas motivações.
A descoberta de que milicianos
do chamado Escritório do Crime infiltraram integrantes entre
filiados do Psol reforça a tese da
autoria. Para o deputado federal
Marcelo Freixo (Psol-RJ), a elucidação mostrará que a milícia está
por trás do crime.
Por meio de nota, a Polícia Civil
informou que as investigações da
Delegacia de Homicídios da Capital continuam. A nota diz ainda
que a elucidação dos assassinatos
de Marielle Franco e de Anderson
Gomes “é uma das prioridades da
atual gestão”.
Guilherme Cunha/Alerj

OS COMPROMISSOS
DA CARTA DE LISBOA
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Nacional-trabalhismo: os compromissos da Carta de Lisboa
Transcrito
por Pedro
Augusto Pinho,
administrador
aposentado.

C

aros leitores, segue
transcrição da Carta de Lisboa firmada, em junho de 1979, por
121 pessoas:
“Nós, Trabalhistas, assumimos a responsabilidade
desta convocatória, porque
acreditamos que só através
de um amplo debate, com a
participação de todos, poderemos encontrar nosso
caminho para a construção
no Brasil de uma sociedade
socialista, fraterna e solidária, em Democracia e em
Liberdade.
Nós, Trabalhistas, queremos representar para o
povo brasileiro o espírito
da tolerância e da fraternidade. Nós, Trabalhistas,
participamos ao lado do
nosso povo em todas as suas lutas, e porque o nosso
projeto é profundamente
democrático, procuraremos
alianças com as outras forças também democráticas e
progressistas do nosso país.
Nós, Trabalhistas, militaremos ativamente em todas
as frentes e, porque o nosso projeto é pluralista, não
pretendemos absorver ou
manipular os sindicatos ou
as organizações populares
das mais diversas origens.
Entendemos a necessidade de um intenso debate para o desenvolvimento
constante da Democracia
e nós, Trabalhistas, estaremos sempre empenhados
em discutir com todas as
forças populares e democráticas do nosso país. É
por isso que favorecemos o
surgimento de outras organizações, que auspiciamos
o aparecimento de outros
partidos e que, nas nossas
lutas, respeitaremos os seus
princípios.
A consecução destes objetivos exige, como requisito prévio e fundamental
no campo do pensamento
e da cultura, a conquista da
plena liberdade de criação
intelectual, de expressão e
de imprensa. Neste sentido,
torna-se imprescindível a
revogação de todas as formas de censura.
O grande desafio com
que nós, Trabalhistas, nos
defrontamos hoje é o de
nos situarmos no quadro

político brasileiro para exercer o papel renovador que
desempenhávamos antes de
1964 e em razão do qual fomos proscritos.
Com efeito, apesar de
termos tido numerosas deficiências, não por ela que
caímos. Fomos derrubados,
isto sim, em virtude das
bandeiras que levantamos. A
velha classe dominante brasileira e os agentes internos
do imperialismo, não nos
podendo vencer pelo voto,
nos excluíram pelo golpe.
A verdade que afinal se
fez evidente (depois copiosamente comprovada) é que
o governo do presidente
João Goulart foi derrubado
por uma ação conjugada.
Os latifundiários temiam a
lei da Reforma Agrária que,
com a nossa presença no
Congresso Nacional, seria
inevitável. Por sua vez, o
governo norte-americano
de então planejou e coordenou o golpe para evitar a
aplicação da Lei de Remessa
de Lucros, que poria termo
à espoliação do Brasil pelas
empresas multinacionais.
O desafio com que nos
defrontamos é, por conseguinte, o de retomar as
bandeiras daquela tentativa
generosa de empreender
legalmente as reformas institucionais indispensáveis
para liberar as energias do
povo brasileiro. Especialmente uma reforma agrária
que dê a terra a quem nela trabalha, em milhões de
glebas de 20 a 100 hectares,
em lugar de entregá-las em
províncias de meio, de 1 e
até de mais de 2 milhões de
hectares na forma de superlatifundiários, subsidiados
com recursos públicos.
E temos também de levantar a bandeira da luta
pela regulamentação do capital estrangeiro, para pôr
fim à apropriação das riquezas nacionais e ao domínio
das próprias empresas brasileiras pelas organizações
internacionais.
O regime militar que sucedeu ao governo constitucional, sendo regressivo no
plano histórico, se fez repressivo no plano político e,
em consequência, totalmente infecundo e despótico.
Apesar de contar com todo
o poderio do arbítrio, legislando a nível constitucional
da forma mais discriminatória, só fez acumular mais
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riqueza nas mãos dos mais
ricos e mais no colo dos
mais privilegiados. O bolo
que tão reiteradamente prometeram repartir quando
crescesse, agora o sabemos,
é o de uma dívida externa
gigantesca que montava a 3
bilhões de dólares em 1964
e hoje supera os 50 bilhões.
Nessas circunstâncias, o
nosso primeiro compromisso é o de reconduzir o
Brasil a uma institucionalidade democrática em que
todo o poder emane do
povo e seja por ele periodicamente controlado através
de eleições livres e diretas,
nas quais todos os brasileiros de maior idade sejam
eleitores e elegíveis. O Brasil democrático pelo qual
lutamos será uma República
realmente federativa, com
progressiva descentralização do poder, onde o voto
terá que ser proporcional,
para que – havendo a mais
ampla representação das diversas forças políticas – não
seja escamoteada a vontade
popular.
A República a que aspiramos há de estar defendida contra todo intento de
golpismo e contra toda e
qualquer manifestação de
despotismo e repressão,
para assegurar permanentemente ao povo brasileiro
o direito elementar de viver
sem medo e sem fome.
Nosso segundo compromisso é o de levantar as
bandeiras do Trabalhismo
para reimplantar a liberdade
sindical e o direito de greve,
como os instrumentos fundamentais de luta de todos
os que dependem do salário
para viver. É dever também
dos Trabalhistas lutar contra a brutal concentração da
renda que responde inclusive pelo achatamento dos
salários, fixados em índices
falsificados e sempre inferiores ao aumento das taxas
reais do custo de vida.
Será também preocupação primordial dos Trabalhistas a elaboração de uma
nova legislação do trabalho
que recupere as conquistas
subtraídas pela ditadura e
que permita a ampliação
constante dos direitos dos
trabalhadores. Nosso terceiro compromisso é de
reverter as diretrizes da
política econômica, com o
objetivo de afirmar, em lugar do primado do lucro, a

prioridade de dar satisfação
às necessidades vitais do
povo, especialmente as de
alimentação, saúde, moradia, vestuário e educação.
O resultado da orientação economicista até agora vigente é este contraste
espantoso entre a superprosperidade das empresas
– especialmente as estrangeiras – e o empobrecimento do povo brasileiro. Nos
últimos anos, trabalhadores
do campo se viram convertidos majoritariamente em
boias-frias que perambulam
sem trabalho permanente,
e trabalhadores nas cidades
se viram transformados em
massas marginalizadas que
se concentram na porta das
fábricas. Estas imensas multidões vivem em condições
tão extremas de carência
elementar que já têm sua
sobrevivência biológica e
sua saúde mental afetadas.
Por tudo isso é que devemos definir prontamente as
forças de ação política e os
procedimentos legais mais
adequados para mobilizar o
nosso povo para uma campanha de salvação nacional.
Através dela, nós, Trabalhistas, buscaremos dar solução, dentro do prazo o mais
breve possível, ao problema
máximo de nossa Pátria, que
é a marginalidade.
Com efeito, um dos aspectos mais desumanos
da política econômica da
ditadura é a conversão da
força de trabalho nacional
num exército de excedentes. Nem a singela aspiração
de um emprego permanente em que se ganha um
salário-mínimo para a sobrevivência, o sistema pode
assegurar. O drama social
pungente dessas massas
marginalizadas, que humilha e envergonha a Nação
Brasileira, afeta, especialmente a quatro categorias
de pessoas cujos problemas
estão a exigir a atenção prioritária dos trabalhadores.
Primeiro, o de salvar os
milhões de crianças abandonadas e famintas, que
estão sendo condenadas à
delinquência; bem como o
meio milhão de jovens que,
anualmente, alcançam os 18
anos de idade analfabetos e
descrentes de sua Pátria.
Segundo, o de buscar as
formas mais eficaz de fazer
justiça aos negros e aos índios que, além da explora-
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ção geral de classe, sofrem
uma discriminação racial e
étnica, tanto mais injusta e
dolorosa, porque sabemos
que foi com suas energias
e com seus corpos que se
construiu a nacionalidade
brasileira.
Terceiro, o de dar a mais
séria atenção às reivindicações da mulher brasileira,
que jamais viu reconhecidos
e equiparados seus direitos
de pessoa humana, de cidadã e de trabalhadora; e que,
além de ser vítima da exploração representada pela dupla jornada de trabalho, se
vê submetida a toda sorte de
vexames sempre que procura fazer valer seus direitos.
Quarto, o de fazer com
que todos os brasileiros assumamos a causa do povo
trabalhador do Norte e do
Nordeste, tanto por uma
economia local obsoleta,
como por um colonialismo
interno exercido de forma
escorchante pelas unidades mais ricas da federação
e pelo próprio Governo
Federal, que propicia sua
exploração entregando às
grandes empresas, na forma
de subsídios para aumentar seus lucros, os recursos
que deviam ser destinados
àquelas populações extremamente carentes.
No plano da ação política, duas tarefas se impõem
com a maior urgência a todos os Trabalhistas. Em primeiro lugar, a luta por uma
anistia ampla, geral e irrestrita de todos os patriotas
brasileiros perseguidos por
sua resistência à ditadura.
Este é o requisito indispensável à reunificação da
comunidade nacional para
a retomada do esforço conjunto para fazer do Brasil
uma Pátria solidária de cidadãos livres, emancipados
do medo, da ignorância e da
penúria.
Em segundo lugar, a luta
pelo retorno à normalidade
democrática que só se efetivará no Brasil quando, após
a reimplantação da liberdade de organização partidária, o nosso povo eleger a
Assembleia Nacional Constituinte. Reconhecemos as
dificuldades para que nosso
povo tenha uma participação efetiva. E por participação efetiva entendemos crítica via e permanente e não
atuação eleitoral episódica
ou simplesmente a adesão

a propostas impostas verticalmente.
A proposta do novo
Partido Trabalhista a ser
discutida pelo nosso povo
e formulada em território
brasileiro, despida de soluções importadas, tem que
levar em conta a necessidade de criar um partido que
expresse os anseios e seja
dirigido pelas classes populares. A nova proposta começa com a repulsa àqueles
que veem no ressurgimento
do PTB uma sigla de fácil
curso eleitoral. A nossa proposta tem um sentido claro
de opção pelos oprimidos e
marginalizados.
Neste particular e dentro
de um horizonte que não é
absolutamente cristão, mas
marcado por um capitalismo impiedoso, impõe-se a
nossa defesa constante dos
pobres contra os ricos, ao
lado dos oprimidos contra
os poderosos.
Na luta a favor da justiça
contra a opressão, se insere
a questão da atual ideologia
de segurança nacional, que
tem servido para justificar
as violações dos direitos
humanos. Tal doutrina gerou no país a mais completa
insegurança para os cidadãos comuns, ensejando a
expansão da brutalidade, da
denúncia e da tortura, tanto
contra os presos políticos,
como contra as lideranças
sindicais e sobretudo, com
incidência cruel sobre as camadas mais pobres da população.
Porque damos importância central ao nosso povo
como sujeito e criador do
seu próprio futuro, sublinhamos o caráter coletivo,
comunitário e não individualista da visão Trabalhista.
A partir deste momento
devemos concentrar todos
os nossos esforços na preparação e organização do
Congresso Nacional da organização do novo PTB, a
realizar-se no Rio de Janeiro,
no dia 19 de abril de 1980.
No Congresso, recolheremos, através de nossas
bases, as grandes aspirações
e definições da vontade popular.
Com o Congresso, continuaremos firmemente, sob
a inspiração da Carta Testamento do Presidente Getúlio Vargas, a caminhada junto ao povo que nos levará à
emancipação da Pátria”.
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Golpe do governo na cabotagem
brasileira e nos caminhoneiros
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Professora
@gmail.com

Elevado risco de novo
racionamento de energia

E

nquanto o consumo de energia sobe, puxado pelo
home office no verão, o nível dos reservatórios desce
nas diversas regiões do país. “No Sudeste, cuja estrutura
de armazenamento representa 75% do total do sistema
nacional, o nível atual de recursos hídricos disponíveis
está em apenas 16,87% de sua capacidade total, valor
muito abaixo da média histórica para o período (nível
de 40% da capacidade no mês dezembro dos últimos
20 anos). A situação só piora com o passar dos dias. Os
reservatórios da região Sudeste perdem aproximadamente
0,3 ponto percentual de seus recursos a cada dia. Neste
ritmo terminaremos 2020 com pouco mais de 11% da sua
capacidade total. Nunca enfrentamos situação parecida
no passado recente”, alerta Manuel Jeremias Leite Caldas,
doutor em Economia, especialista em energia, consultor
associado da RC Consultores.
“A estratégia atual por parte do governo”, avalia Jeremias,
em texto da RC, “continuará sendo o aumento da oferta
de energia advinda de geradoras térmicas, movimento
que já foi responsável pela ativação de aproximadamente
70% da capacidade de geração instalada deste segmento
no país desde novembro/20. Estamos usando neste
momento entre 15/16 MWm das geradoras térmicas. O
espaço adicional da oferta é de, no máximo, mais 7 a 8 mil
MWm. Caso não chova o suficiente nas regiões críticas e o
consumo continue em alta, restará como saída a importação
de energia (que hoje já está em 1.800 MWm e existe pouco
espaço para crescimento), ou até mesmo restringir o
consumo espontâneo via preços ou racionamento.”
Ao governo, restarão os apelos anedóticos de Bolsonaro
para as famílias desligarem a luz e reduzirem o tempo do
banho.

Direitos importam
Nos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, organizações signatárias do Pacto pela Vida
e pelo Brasil realizarão, nesta quinta, das 9h às 12h, o
webinário “Direitos humanos importam!” São parceiras
na organização deste evento a Academia Brasileira de
Ciências, ABI, Comissão Arns, CNBB, OAB e SBPC. O
seminário será exibido, ao vivo, no canal de YouTube da
OAB e retransmitido nas redes sociais das organizações
parceiras.

Sem representação
Na votação do projeto BR do Mar, segunda à noite, na
Câmara, os partidos dos trabalhadores defendiam as empresas – e por consequência os empregos – nacionais, enquanto os partidos ditos da burguesia aderiam com entusiasmo à entrega da navegação aos estrangeiros.

Rápidas
O Instituto Brasileiro de Estudos Políticos (Ibep) divulga a programação de fim de ano: nesta quarta-feira,
18h30, “Relações de trabalho em mutação”, com Márcio
Pochmann, professor da Unicamp, e Luiz Antônio Silva,
presidente da Federação Nacional dos Telefônicos. Sexta-feira, 18h30, “China e Brasil em perspectiva”, com Elias
Jabour, professor da Uerj, e Flávia Vinhaes, presidente do
Corecon-RJ. No dia 15 haverá debate sobre feminicídio,
coordenado pela escritora e professora Susana de Castro.
Transmissões pelo canal YouTube do Ibep: youtube.com/
channel/UCLKFlAP-RuC8rfumqcBDgFQ.

U

ma vergonha! É
o que o deputado federal Fausto
Pinato (Progressistas) definiu sobre o que aconteceu,
nesta segunda-feira e nesta
terça-feira, no plenário da
Câmara dos Deputados, na
análise do projeto conhecido como BR do Mar, em
alusão a “estradas marítimas” que interligariam os
portos localizados na costa
do país.
De acordo com Pinato,
“na calada da noite, o governo e o relator do projeto BR do Mar descumpriram o acordo de proteger
as empresas brasileiras de
navegação. O texto aprovado favorece o cartel de
empresas estrangeiras na
cabotagem.”
Oriundo do Poder Executivo, o texto libera progressivamente o uso de
navios estrangeiros na navegação de cabotagem (entre portos nacionais) sem
a obrigação de contratar a
construção de embarcações
em estaleiros brasileiros. A
matéria agora segue para o
Senado.
O acontecimento grave é que deputados retiraram do texto a permissão
para empresas habilitadas
no programa BR do Mar
financiarem totalmente a
construção de navios encomendados a estaleiros
brasileiros com prazo de
carência de 60 meses e de

pagamento de 30 anos.
Outro dispositivo retirado pelos deputados é a
proibição de empresas de
cabotagem, empresas brasileiras de navegação e outras
do mesmo grupo econômico contratarem transporte
terrestre, seja no trajeto até
o porto ou do porto até o
cliente final. Assim, a oferta
do serviço será permitida.
Pinato, estarrecido com o
que aconteceu, afirmou em
seu twitter: “que já havia
adiantado, que teria uma articulação do Partido Novo
que suprimiu a vida caminhoneiros. Ou seja, a cabotagem irá dominar o terrestre. Vocês, caminhoneiros,
em pouco tempo, irão perder seus empregos. Foram
traídos mais uma vez pelo
governo. Eu avisei”.
Na sessão desta terça-feira, deputados analisaram propostas que poderiam modificar o texto-base
aprovado na noite de segunda-feira. Uma das propostas tentava manter na lei
a proibição de que administradores de empresas reguladas pela Agência Nacional
de Transportes Aquaviários
(Antaq) ou pela Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) sejam
indicados para a diretoria
dessas agências antes de
uma quarentena de 12 meses de seu desligamento do
vínculo anterior. No entanto, nenhum dos destaques

Pixabay

apreciados na sessão foi
aprovado.
Pelo texto do relator, deputado Gurgel (PSL-RJ),
empresas poderão alugar
veículo para transporte de
embarcação a casco nu, ou
seja, um navio vazio para
uso na navegação de cabotagem. O dispositivo começará a vigorar assim que for
publicado.
A proposta estabelece
ainda que empresas brasileiras poderão operar com
navios estrangeiros sem precisar contratar a construção
de navios no Brasil. O texto
dispensa de autorização para
aluguel de navio estrangeiro
por viagem, ou por tempo a
ser usado na navegação de
cabotagem em substituição
a outro que esteja em reforma nos estaleiros nacionais
ou estrangeiros.
O projeto usa quatro eixos fundamentais para incentivar a cabotagem: frota, indústria naval, custos e
portos. Quanto às frotas, o
programa estimula as em-

presas já existentes, às quais
dá mais autonomia, além de
desburocratizar o registro e
o tráfego de embarcações.
Ao enviar o projeto, o
governo pretende estimular na indústria naval e a
docagem de embarcações
internacionais no Brasil, o
que aumentará o conhecimento em manutenção e a
comercialização de peças
e maquinário para navios,
estimulando a escalonagem
da indústria brasileira.
“O incremento de embarcações estrangeiras operadas por empresas constituídas sob as leis brasileiras,
com sede e administração
no Brasil, para o transporte
de cabotagem, é imprescindível para afastar do mercado interno a volatilidade do
mercado internacional, proporcionando um serviço
de transporte interno com
regularidade, estabilidade e
previsibilidade de preços”,
justificou o governo ao encaminhar o projeto ao Congresso.

Governo do RS quer
privatizar elétrica por
preço de Black Friday

Carioca terá ceia de
Natal menor e mais
modesta este ano

Foi publicado nesta terça-feira, no Diário Oficial do
Estado do Rio Grande do Sul,
edital para a privatização
da Companhia Estadual
de Distribuição de Energia
Elétrica (CEEE-D) e o aviso de leilão da empresa. A
informação é do site Sul21,
que revela ainda que o edital, assinado pelo secretário
estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura, Artur
de Lemos Júnior, estabelece regras para a alienação
do controle da CEEE-D,
por meio da oferta de um
lote único aproximado de
R$ 44.996.190, bem como
de ações ordinárias e preferenciais de, no mínimo,
65,92% do capital social total da CEEE-D.
Segundo o edital, o valor
econômico mínimo para as
propostas será de R$ 50 mil e
a data da entrega das propostas está marcada para o dia
29 de janeiro de 2021, das 9h
às 12h, na B3 S.A. – Brasil,

O carioca terá uma ceia
de Natal menor e mais modesta do que a do ano passado, principalmente por
causa da pandemia, que vai
afastar os familiares das comemorações domésticas. É
o que mostra pesquisa feita pelo Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) e pelo Serviço
Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que ouviu 350
consumidores que procuraram seus postos de atendimento entre 20 de outubro
e 30 de novembro.
Dos entrevistados 52%
disseram que a ceia será
menos farta; 44% que será
igual e 4% que será mais
farta. Eles apontaram a
pandemia, o desemprego e
a queda de renda familiar
como as principais causas
dos problemas financeiros
que estão enfrentando.
Mesmo diante desse cenário difícil 75% dos entrevistados pretendem gastar até
R$ 300 com a ceia de Natal;
20% entre R$ 350 e R$ 450
e 5% acima de R$ 500; 71%
pretendem pagar as suas despesas com cartão de crédito

Bolsa, Balcão, em São Paulo.
A sessão pública do leilão
com a abertura das propostas ocorrerá no dia 3 de fevereiro de 2021, no mesmo
local. O governador Eduardo Leite (PSDB) designou a
Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e Infraestrutura
como responsável pela execução e acompanhamento
do processo de privatização
da CEEE-D.
Segundo a matéria deputados do Partido dos Trabalhadores encaminharam,
em novembro, ao procurador-geral do Ministério
Público de Contas, Geraldo
da Camino, um documento
com a denúncia de que todo o patrimônio da CEEE-D será vendido por um
valor muito abaixo do que
vale, e que o governador
Eduardo Leite (PSDB) está
abrindo a mão de impostos
e investe grande montante
de recursos públicos para
viabilizar a transação.

SP Farma Metropolitana S.A. - CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Companhia Fechada - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam
convidados os senhores acionistas da SP Farma Metropolitana S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada virtualmente via
Zoom com link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/83371214093?pwd=NEZEQkRSckFJU0FNSzQ0TG92dHc5UT09, no dia 21 de dezembro de 2020, às
18h30, em primeira convocação, às 18h45, em segunda convocação e às 19h00 em terceira e última convocação, com a finalidade de deliberar sobre a
seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) eleição dos seguintes cargos: Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; e, (iii)
deliberar sobre a proposta de reorganização societária; Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 18 de
dezembro de 2020, até às 17h30. A proposta da administração e a documentação, relativas aos itens da ordem do dia, encontram-se à disposição dos
senhores acionistas na sede da Companhia. Sumaré, 04 de dezembro de 2020. Edison Gonçalves Tamascia - Presidente do Conselho de Administração.

parcelado; 23% com cartão
alimentação, 5% à vista e 1%
com cheque pré-datado. Entre ceia e presentes de Natal
65% dos consumidores ouvidos pretendem comprometer até 15% da sua renda;
28% entre 16% e 30%; 7%
acima de 35%.
Os produtos que deverão compor a ceia são peru/
chester/frango (35%), lombo/pernil (26%), bacalhau
(17%), frutas (15%) e 7% outros. Dos entrevistados 51%
são do sexo feminino e 49%
do sexo masculino; 50% são
casados, 26% são solteiros;
14% tem união estável, 7,5%
separados ou divorciados e
2,5% viúvos. Deles 16% tem
de 18 a 35 anos; 41% de 36
e 45 anos; 27,5% de 46 a 55
anos; 13% de 56 a 65 anos e
2,5% mais de 60 anos.
Entre os entrevistados 8%
têm renda familiar de um salário mínimo e meio; 45% de
dois a três salários mínimos;
25% recebem entre quatro e
cinco salários mínimos; 15%
de seis a sete salário mínimos,
5% de oito a dez salários mínimos e 2% acima de dez salários mínimos.
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Rio, de quê?
– Foi no domingo, 1º de julho de 2012, que a cidade
do Rio de Janeiro foi oficialmente reconhecida como primeira cidade do mundo Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana, pela Unesco, durante a 36ª Sessão
do Comitê do Patrimônio Mundial, em São Petersburgo,
na Rússia.
– Bem a propósito, a praia da Reserva (Barra da Tijuca/
cidade do Rio de Janeiro) juntou-se agora às praias do Peró (município de Cabo Frio/estado do Rio de Janeiro) e
da Prainha (Barra da Tijuca/cidade do Rio de Janeiro) ao
receber o reconhecimento denominado “Bandeira Azul”,
certificado internacional para as praias que se destacaram
na gestão ambiental.
– O Brasil reúne agora 22 bens culturais e naturais,
da relação de 911 em todo o mundo reconhecidos pela
Unesco. São eles a cidade histórica de Ouro Preto (reconhecida em 1980); Centro Histórico da cidade de Olinda/PE (em 1982); Missões Jesuíticas Guarani e Ruínas
de São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul/Brasil e
Argentina; reconhecimento em 1983); Centro Histórico
da cidade de Salvador/BA (1985); Santuário do Senhor
Bom Jesus de Matosinhos (Congonhas do Campo/
MG; 1985); Plano Piloto de Brasília/DF; 1987); Parque
Nacional Serra da Capivara (São Raimundo Nonato/
PI; 1991); Centro Histórico de São Luís do Maranhão
(1997); Centro Histórico da cidade de Diamantina/MG
(1999); Centro Histórico da cidade de Goiás (2001); e
Praça de São Francisco, na cidade de São Cristóvão/
Sergipe (2010).
– A lista prossegue com Rio de Janeiro (2012), cenário
que compreende elementos naturais com os quais interage
o carioca, moldando assim o desenvolvimento da cidade,
incluindo o Parque Nacional da Tijuca, floresta reconstruída por um major e cinco escravos negros, após a passagem
devastadora do café, o Jardim Botânico, as montanhas do
Corcovado, a imagem do Cristo; a Baia da Guanabara; a
Praia de Copacabana, entre outros marcos da cidade; conjunto moderno da Pampulha (Belo Horizonte/MG, 2016);
Sítio Arqueológico Cais do Valongo (Rio de Janeiro/RJ,
2017); e o conjunto Paraty e Ilha Grande (estado do Rio
de Janeiro, 2019).

Fiocruz/Cidacs
Estão abertas as inscrições para o lançamento do Índice Brasileiro de Privação (IBP), que será realizado no
dia 9 de dezembro, nesta quarta-feira, às 15h, em evento
online, durante a Feira Digital de Soluções para a Saúde
da Fiocruz. O lançamento contará com a presença de
autoridades de instituições como Abrasco, Conasems,
Fiocruz e Universidade de Glasgow (Escócia), que tiveram pesquisadores que participaram da elaboração do
Índice.
O IBP é uma nova ferramenta para medir desigualdades
no Brasil, que poderá ser muito útil para gestores públicos,
profissionais de saúde e pesquisadores. O grande diferencial do IBP frente aos demais índices existentes é a possibilidade de medir as desigualdades em pequenas áreas dentro
dos municípios – no nível dos setores censitários – e em
todo o Brasil.
Entre os participantes estão: Nísia Trindade (Fiocruz),
Alastair Leyland (Universidade de Glasgow), Willames
Freire (Conasems) e Gulnar Azevedo (Abrasco). A mediação será feita por Maurício Barreto (Cidacs/Fiocruz
Bahia).
Após o lançamento, haverá o webinário “Índice Brasileiro de Privação (IBP): medindo desigualdades sociais
em pequenas áreas no Brasil”. Entre os palestrantes estão: Paulo Gadelha (Fiocruz), Mirjam Allik (Universidade
de Glasgow), Elzo Júnior (Cidacs/Fiocruz Bahia) e Regina Bernal (UFMG). A mediação será feita por Maria Yury
Ichihara (Cidacs/Fiocruz Bahia).”
Inscrições no evento de lançamento do IBP: bit.
ly/3mV2TRF (haverá transmissão pelo YouTube do Cidacs: youtube.com/cidacsfiocruz)
Para mais informações, acesse o site da Feira: feira.agora.fiocruz.br
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Procon-SP encontra diferença de até
173% em listas de material escolar

P

esquisa feita pelo
Procon-SP mostrou
que a diferença de
preços dos itens da lista de
material escolar pode ter
variação de até 173,58%.
Os preços foram coletados
entre os dias 17 e 19 de novembro.
Entre os 80 itens pesquisados estão apontador,
borracha, caderno, canetas
esferográfica e hidrográfica,
colas em bastão e líquida,
giz de cera, lápis preto e colorido, lapiseira, marca-texto, massa de modelar, papel
sulfite, refil para fichário, régua, tesoura escolar e tinta
para pintura a dedo.

Por conta da pandemia e
da necessidade de isolamento social, neste ano a pesquisa foi feita em sites e não
em estabelecimentos físicos
como nos anos anteriores.
Os sites pesquisados foram:
Lojas Americanas, Magazine Luiza, Lepok, Papelaria
Universitária, Gimba, Livrarias Curitiba e Kalunga.
De acordo com o Procon-SP, antes de comprar
o material escolar, o ideal é
que se verifique quais itens
da lista o consumidor já
tem em casa e se estão em
condições de uso e também
trocar livros didáticos com
outros alunos.

Marcelo Camargo/ABr

Outra ideia é fazer compras coletivas, já que algumas lojas oferecem descontos interessantes para
compras em quantidade. É
recomendado ainda verificar
o custo do frete nas compras
pela internet, que muitas vezes podem encarecer o valor

final da compra.
O Procon-SP alerta
ainda que as escolas não
podem colocar na lista
nem exigir a compra de
material escolar de uso
coletivo, como materiais
de escritório, de higiene
ou limpeza.

Impactos gerados por gastos de
fim de ano devem afetar MPEs
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a crise
do coronavírus afetou negativamente 62,4% das 2,8
milhões de empresas em
funcionamento. Os dados
confirmam também que os
mais impactados foram as
empresas de pequeno porte, com até 49 funcionários.
Aliado a esse cenário, os
programas compensatórios
insustentáveis de auxílio de
renda extra para população,
e o fomento empresarial
para pagamento de salários
por parte do governo, terão
fim ainda esse mês, deixando o caixa das empresas
dependentes apenas do seu
desempenho no mercado, o
que pode gerar uma baixa
liquidez financeira imediata.
Com a chegada do final

do ano, gastos suplementares como o pagamento do
13° salário e férias, podem
onerar o caixa já apertado
dessas pequenas e médias
empresas. “A oneração do
caixa nesse período para
pagamento dos ordenados pode deixar a empresa
sem capital de giro, e consequentemente sem capital
financeiro para aquisição de
mercadorias, para deixar o
estoque cheio para as vendas do final de ano”. Explica Caio Mastrodomenico,
CEO da fintech Vallus Capital.
Com o fim de alguns
desses incentivos do Governo, o crédito também
tende a diminuir no geral, e
a inadimplência consequentemente também aumenta, dificultando a retomada
econômica, e penalizando

ainda mais o setor produtivo nacional.
Com as incertezas do
cenário econômico desencadeadas por uma possível
segunda onda da pandemia,
o consumidor brasileiro já
endividado e com pouco capital financeiro tende a gastar
menos. E isso pode acabar
afetando mais o desempenho dessas pequenas e médias empresas, já penalizadas
pelas restrições de funcionamento que agora voltam a ser
aplicadas em alguns estados e
municípios do país.
Por isso, uma das soluções que podem facilitar a
vida desses empresários é a
utilização da antecipação de
recebíveis, na qual, ele pode
pegar o valor integral para pagar o salário dos seus
funcionários e arcar com
os custos das despesas su-

plementares, mantendo a
empresa em funcionamento mesmo nesse período de
dificuldade.
“A retomada da economia dependerá mais de fatores políticos do que da
disposição dos setores produtivos. As medidas adotadas pelos governantes podem acelerar ou retardar a
retomada econômica. Com
o aumento do índice de
desemprego em patamares
semelhantes ao período da
crise econômica de 2016,
a atenção deve-se principalmente na preservação
desses postos de trabalho e
nas condições para que os
setores empregatícios tenham condições de manter
os postos de trabalho em
atividade, e se possível com
novas contratações”, finaliza o CEO.

Novos queijos finos chegam ao
mercado com incentivo do Biopark
Uma iniciativa conduzida pelo Biopark está levando novas perspectivas
para propriedades rurais
da Região Oeste do Paraná. Trata-se de um projeto
que incentiva a pesquisa e
produção de queijos finos.
Com pouco mais de um
ano desde o início das atividades e um produto já em
comercialização, agora dois
novos tipos de queijos chegam ao mercado: são eles
o Morbier e o Saint-Paulin,
ambos de origem francesa.
Os produtores participantes são os responsáveis
pela produção, mas, até
chegar ao queijo pronto,
todas as etapas são acompanhadas pela equipe de
técnicos do Laboratório
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI)
em Queijos Finos do Biopark. “São meses de um

trabalho que envolve desde o acompanhamento da
saúde e do manejo com os
animais, estrutura da propriedade e análises do leite”, explica a Diretora de
PDI do Biopark, Josélia
Larger Manfio.
As duas novas variedades que estão prontas para
o consumo são produzidas
por Cirlei Rossi e Everaldo
Backes, de Vila Nova, em
Toledo. “Antes de conhecer a iniciativa, estávamos
até pensando em vender o
gado, mas passei a ver uma
oportunidade de negócio.
Além disso, queijo é algo
que eu gosto muito, foi algo que aprendi com a minha mãe, então existe um
valor afetivo muito grande”, explica Cirlei.
Além da transferência do
conhecimento, Cirlei destaca o trabalho integrado que

é oferecido gratuitamente
pelo Biopark. “O projeto
atende de forma completa as minhas necessidades, tive orientação desde
as questões técnicas para
o melhoramento dos animais, até mentorias sobre
marketing, financiamento e plano de negócio”. A
produtora envolveu toda a
família na nova atividade.
“É uma oportunidade de
aprendizagem para a família inteira, fez com que eu,
meu marido e meus filhos
quiséssemos investir no
campo”, completa Cirlei
que, com a ajuda dos filhos,
criou o nome para sua marca: Átani.
Os produtos desenvolvidos no Laboratório do
Biopark são baseados em
receitas europeias com pequenas adaptações necessárias a realidade regional,

tanto de matéria-prima
quanto de preferências
sensoriais. Antes dos queijos serem comercializados,
passam pela avaliação de
uma equipe de analistas
treinados que verificam características como textura,
odor e sabor, que influenciam na aceitação do produto pelo consumidor.
O Saint-Paulin é macio
e de sabor suave, isento de
acidez - uma das suas características mais marcantes.
Já o Morbier, que originalmente apresenta uma linha
de carvão vegetal em seu
interior, ganhou uma adaptação com a cara do Brasil
substituindo o carvão pelo
café. “Não se encontra esse
tipo de queijo para comprar
em toda a região, portanto,
é um produto inédito chegando ao mercado”, acrescenta Josélia.
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Rede Ancora RJ, Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S/A
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2019

Ativo
2018
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
04
782.033
167.987
Contas a Receber
05
5.586.232
3.419.798
Estoques
06
3.926.865
4.575.478
Impostos a Recuperar
07
4.126
Adiantamentos
179.065
183.519
Outros Créditos
10.720
Despesas do Exercício Seguinte
2.681
Total do Ativo Circulante
10.476.876
8.361.628
Não Circulante
Investimentos
08
60.000
60.000
23.340
66.533
Imobilizado
09
Total do Ativo Não Circulante
83.340
126.533
Total do Ativo
10.560.216
8.488.161
Passivo e Patrimônio Líquido
Circulante
Fornecedores
11
6.186.704
5.068.549
Empréstimos e Financiamentos
12
2.807.518
1.334.007
Obrigações Sociais
13
27.667
25.524
Obrigações Tributárias
14
29.638
27.285
Provisões
15
75.890
61.787
Adiantamentos
106.851
75.587
Outras Obrigações
88
238
9.234.356
6.592.977
Total do Passivo Circulante
Não Circulante
Obrigações Tributárias
14
76.447
91.027
76.447
91.027
Total do Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido
17
Capital Social
495.000
495.000
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
2.113.000
2.228.525
Reserva Legal
4.889
Ações em Tesouraria
(130.000)
(40.000)
Prejuízos Acumulados
(1.228.587)
(884.257)
1.249.413
1.804.157
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
10.560.216
8.488.161
"As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis."
Demonstração do Resultado dos Exercícios Encerrados
em 31 de dezembro (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2019
2018
Receita Operacional Líquida
18 46.038.502 41.283.553
(-) Custo das Mercadorias Vendidas
(44.194.820) (39.419.564)
Lucro Bruto
1.843.682
1.863.989
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas
(741.302)
(757.109)
Despesas com Pessoal
(1.118.817) (1.125.242)
Despesas Tributárias
(59.866)
(64.461)
151.448
501.961
Outras Receitas e Despesas
19
Total das Despesas Operacionais
(1.768.537) (1.444.851)
Resultado antes das Despesas e
Receitas Financeiras
75.145
419.138
Resultado Financeiro
20
(421.304)
(290.788)
Resultado antes do Imposto de Renda
e Contribuição Social
(346.159)
128.350
Provisão para o Imposto de Renda e
(3.060)
(30.578)
Contribuição Social
21
Resultado do Exercício
(349.219)
97.772
Resultado por Ação:
(705,49)
197,52
"As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis."
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais Encerradas em 31 de dezembro de 2019 (Em Reais, exceto quando
indicado de outra forma): Nota 01 - Informações Gerais: A Rede Ancora-RJ
Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. é uma companhia por ações, de capital fechado, cujos atos constitutivos datados de
12/05/2006 estão arquivados na JUCERJA sob nº 33300282807. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº
09.017.015/0001-37. Encontra-se sediada na cidade de Rio de Janeiro, Rua
Pirangi, 198, Olaria CEP 21.021-550. A Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. tem como objeto a comercialização
no varejo e por atacado de auto peças, acessórios em geral, bem como de
qualquer componente de veículos automotores, pneus e lubrificantes; a importação e exportação de auto peças, acessórios e demais componentes de veículos automotores; e, a participação societária em outras empresas, inclusive
nas de em conta de participação. A Companhia tem unidade na cidade de Rio
de Janeiro - RJ e realiza vendas para o mercado interno e externo. A emissão
destas demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da Companhia em 31 de janeiro de 2020. Nota 02 - Bases de Preparação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis do exercício findo em
31 de dezembro de 2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento
integral do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como da Lei
nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09. Nota 03 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: 3.1. Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes:
No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas, ou com expectativa
de realização dentro dos próximos 12 meses, são classificados como itens
circulantes, e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes. 3.2. Compensação entre Contas: Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem
ativos e passivos, ou receitas e despesas, são compensados entre si, exceto
quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou
norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da
transação. 3.3. Transações em Moeda Estrangeira: Os itens nestas demonstrações contábeis são mensurados em moeda funcional Reais (R$) que
é a moeda do principal ambiente econômico em que a companhia atua e na
qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda. Transações em outras moedas são convertidas para a moeda
funcional da seguinte forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas
de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da
transação. 3.4. Instrumentos Financeiros: A companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos: (a) Caixa
e equivalentes de caixa; (b) Instrumentos de dívida; e, (c) Investimentos em
ações ou quotas. Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a
pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado. Os investimentos em ações ou quotas são avaliados pelo valor justo por meio do resultado. 3.5. Caixa e Equivalentes de
Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da Companhia, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras com
vencimento de curto prazo de cerca de três meses ou menos da data da transação. 3.6. Contas a Receber de Clientes: As contas a receber de clientes
correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e
mercadorias no decurso normal das atividades da Companhia. As contas a
receber de clientes, inicialmente, são reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da
taxa de juros efetiva menos a provisão para perdas por redução ao valor recuperável (perdas no recebimento de créditos). 3.7. Estoques: Os estoques
estão registrados pelo menor valor entre o custo e o valor recuperável. O
custo é determinado utilizando o método do custo médio. O custo das mercadorias para revenda compreende o valor da mercadoria líquido dos impostos
recuperáveis e não inclui o custo de empréstimos e financiamentos. O valor
recuperável é o preço de venda estimado diminuído dos custos para revenda.
3.8. Investimentos: Os investimentos são quotas de capital de cooperativas
de crédito e da Rede Ancora franqueadora, os quais são mantidos ao valor de
custo. 3.9. Imobilizado: Todos os itens do imobilizado são apresentados pelo
custo menos depreciação acumulada. O custo inclui os gastos diretamente
atribuíveis para colocar o ativo no local e estar em condições necessárias para
que seja capaz de funcionar da maneira pretendida pela administração, e líquido dos impostos recuperáveis. Os custos subsequentes são incluídos no
valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme
apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos
os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado
do exercício, quando incorridos. A depreciação é calculada usando o método
linear durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos
são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor
contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor
recuperável estimado. 3.10. Redução ao Valor Recuperável de Ativos não
Financeiros: Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são
revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não
ser recuperável. Para fins de avaliação da perda por desvalorização dos ativos
imobilizado e intangível, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perda
por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão
dessa perda na data de apresentação das demonstrações contábeis. Uma
perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. Este último é o maior valor entre o valor
justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso. 3.11 Contas a
Pagar a Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações
a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso
ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de
taxa de juros efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da
fatura correspondente, ajustadas a valor presente quando o efeito for relevante. 3.12. Empréstimos e Financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo custo da operação, ou seja, o valor
presente a pagar à instituição financeira e, subsequentemente, demonstrados
pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados e o valor
dos pagamentos é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da
taxa de juros efetiva. 3.13. Imposto de Renda e Contribuição Social: Os
tributos sobre o lucro do período compreendem o imposto de renda e a contribuição social correntes. O tributo é reconhecido na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social correntes são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço do país
em que a companhia atua e gera lucro. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de imposto de
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com
base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais. 3.14. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação na data das demonstrações contábeis como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a
obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável. As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na
data das demonstrações contábeis. Quando o efeito do valor do dinheiro no
tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que
se espera que seja exigido para liquidar a obrigação. 3.15. Apuração do Re-

CNPJ : 09.017.015/0001-37
Demonstração dos Fluxos de Caixa
dos Exercícios Encerrados em 31 de dezembro Método Indireto
(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2019
2018
Resultado do Exercício
(349.219)
97.772
Ajustado por:
Depreciação e Amortização
28.089
32.760
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
79.874
Provisão para Desvalorização dos Estoques
209.765
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
Contas a Receber
(2.246.308)
840.415
Estoques
438.848 (1.659.451)
Impostos a Recuperar
4.126
(4.126)
Outros Créditos
10.720
(8.080)
Adiantamentos
4.454
76.304
Despesas do Exercício Seguinte
(2.681)
Fornecedores
1.118.155
901.516
Provisões Trabalhistas
14.103
(31.951)
Obrigações Tributárias
(12.227)
(28.630)
Obrigações Sociais
2.143
(10.776)
Outras Obrigações
(150) (121.571)
Adiantamentos
31.264
(32.462)
(669.044)
51.720
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(3.673)
(1.527)
Baixa de Imobilizado
18.777
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
15.104
(1.527)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Adiantamento Futuro Aumento de Capital
(115.525)
241.500
Ações em Tesouraria
(90.000)
1.473.511 (199.764)
Operações com Empréstimos e Financiamentos
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos 1.267.986
41.736
Aumento (Diminuição) Caixa e Equivalentes de Caixa 614.046
91.929
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 167.987
76.058
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 782.033
167.987
"As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis."
sultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de
receitas quanto de despesas. 3.16. Reconhecimento da Receita de Vendas:
A receita de vendas compreende o valor justo da contraprestação recebida ou
a receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades da
companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções,
dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando:
(i) Foram transferidos ao comprador os riscos e benefícios mais significativos
inerentes a propriedade dos produtos; (ii) O valor da receita pode ser mensurado com segurança; e, (iii) É provável que benefícios econômicos futuros
associados a transação fluirão para a Companhia. 3.17. Dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como
um passivo nas demonstrações contábeis ao final do exercício, com base no
Estatuto Social. 3.18. Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis: A preparação de demonstrações contábeis requer que a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam
os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como, a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações contábeis. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As políticas contábeis
e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na
preparação das demonstrações contábeis, são: a) Provisão para créditos de
liquidação duvidosa; b) Vida útil e valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis; e; c) Valor recuperável dos estoques, imobilizados e intangíveis.
Nota 04 - Caixa e Equivalentes de Caixa:
2019
2018
Caixa
1.186
2.806
Banco Conta Movimento
709.498
112.949
Aplicação Financeira
71.349
52.232
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa
782.033
167.987
Nota 05 - Contas a Receber
2019
2018
Contas a Receber de Clientes
5.598.926 3.419.798
Contas a receber diversos
67.180
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(79.874)
(PCLD)
Total das Contas a Receber
5.586.232 3.419.798
Aging List Contas a Receber
Vencidos acima de 90 dias
82.993
235.716
Vencidos até 90 dias
43.011
70.767
A vencer até 30 dias
3.655.445 2.449.767
A vencer de 31 a 90 dias
1.809.430
659.731
A vencer de 91 a 180 dias
73.980
7.256
A vencer de 181 a 365 dias
18.918
(-) Juros a Transcorrer
(17.671)
(3.439)
(79.874)
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
Contas a Receber
5.586.232 3.419.798
Contas a Receber por Tipo de Moeda: Reais
5.586.232 3.419.798
5.586.232 3.419.798
Contas a Receber
Nota 06 - Estoques
2019
2018
Mercadorias para Revenda
4.016.068 4.493.852
Peças em Garantia Fornecedor
120.562
81.626
Provisão para Desvalorização
(209.765)
Total dos Estoques
3.926.865 4.575.478
Nota 07 - Impostos a Recuperar
2019
2018
ICMS a Recuperar
4.126
4.126
Total de Impostos a Recuperar
Nota 08 - Investimentos
2019
2018
Empresa Nacional dos Comerciantes, Importadores
60.000
60.000
e Exportadores de Autopeças e Franquias S.A.
Total dos Investimentos
60.000
60.000
Nota 09 EquiImobilizado
pamen- Benfeitos
torias
MáquiCompu- Teleem
nas e Móveis e tadores comu- Imóveis
Equipa- Utensí- e Peri- nica- Terceimentos
ros
Taxas de
Total
lios féricos ções
Depreciação
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%
Em 31 de dezembro de 2017
Custo
70.228 229.473 46.886 4.248 118.130 468.965
Depreciação
(43.994) (159.411) (47.114) (2.549) (118.130) (371.198)
Acumulada
Valor contábil
26.234
70.062
(228) 1.699
- 97.767
líquido
Adições
680
847
1.527
Baixas
Depreciação
(7.023) (25.541)
- (425)
- (32.989)
Baixa da Depreciação
228
228
19.891
45.368
- 1.274
- 66.533
Saldo Final
Em 31 de dezembro de 2018
Custo
70.908 230.320 46.886 4.248 118.130 470.492
Depreciação
(51.017) (184.952) (46.886) (2.974) (118.130) (403.959)
Acumulada
Valor contábil líquido 19.891
45.368
- 1.274
- 66.533
Adições
1.275
2.398
3.673
Baixas
(70.656) (192.731) (38.528) (4.248)
- (306.163)
Depreciação
(6.546) (21.114)
(40) (389)
- (28.089)
Baixa da Depreciação 57.326 189.182 37.515 3.363
- 287.386
1.290
20.705
1.345
- 23.340
Saldo Final
Em 31 de dezembro de 2019
Custo
1.527
37.589 10.756
- 118.130 168.002
Depreciação Acumulada (237) (16.884) (9.411)
- (118.130) (144.662)
Valor contábil líquido 1.290
20.705
1.345
- 23.340
Nota 10 - Recuperabilidade dos Ativos: Anualmente ou quando houver indicação que uma perda foi sofrida, a companhia realiza o teste de recuperabilidade do saldo contábil de ativos intangíveis, imobilizado e outros ativos não
circulantes, para determinar se estes ativos sofreram perdas por desvalorização. Estes testes são realizados de acordo com a seção 27 do Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
Nota 11 - Fornecedores
2019
2018
6.186.704 5.068.549
Contas a Pagar a Fornecedores Nacionais
6.186.704 5.068.549
Total das Contas a Pagar a Fornecedores
Aging List Contas a Pagar a Fornecedores
Vencidos acima de 90 dias
62.673
Vencidos até 90 dias
24.807
168
A vencer até 30 dias
3.269.080 3.165.819
A vencer de 31 a 90 dias
2.747.344 1.886.957
82.800
15.605
A vencer de 91 a 180 dias
6.186.704 5.068.549
Contas a Pagar a Fornecedores
6.186.704 5.068.549
Contas a Pagar por Tipo de Moeda: Reais
6.186.704 5.068.549
Contas a Pagar a Fornecedores
(a) R$ 85.851 dos valores vencidos são valores a pagar a Rede Ancora Franqueadora, os quais serão abatidos com verbas de marketing.
Nota 12 - Empréstimos e Financiamentos
2019
2018
Banco Santander - Duplicata descontada
1.212.703 598.040
1.594.815 735.967
Banco Itaú - Duplicata descontada
2.807.518 1.334.007
Total de Empréstimos e Financiamentos
2.807.518 1.334.007
Parcela Circulante
2.807.518 1.334.007
Total
Aging List Empréstimos e Financiamentos: 2019
- 1.334.007
2.807.518
2020
2.807.518 1.334.007
Total
Empréstimos e Financiamentos por
2.807.518 1.334.007
Tipo de Moeda: Reais
2.807.518 1.334.007
Total
2,3% a.m. 2,3% a.m.
Taxas: Banco Santander - Duplicata descontada
0,8% a.m. 0,8% a.m.
Banco Itaú - Duplicata descontada
Os empréstimos são garantidos por fianças e avais.
Nota 13 - Obrigações Sociais:
2019
2018
Salários a Pagar
29
INSS a Recolher
19.341
18.355
FGTS a Recolher
6.205
5.426
2.092
1.743
IRRF a Recolher
Total das Obrigações Sociais
27.667
25.524
Nota 14 - Obrigações Tributárias
2019
2018
PIS a recolher
1.151
875
COFINS a recolher
5.324
4.037
IRPJ a recolher
1.842
4.569
CSLL a recolher
1.177
2.865
Parcelamento tributos federais
14.888
12.721
ICMS a recolher
875
ICMS ST a recolher
4.381
2.218
Total das Obrigações Tributárias
29.638
27.285
Parcelamento tributos federais
76.447
91.027
Total das Obrigações Tributárias Não Circulante
76.447
91.027

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos
Exercícios Encerrados (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Reservas de
Capital Lucros
Lucros /
PatriSocial
Re- Ações Prejuízos
mônio
Em 31 de
Subs- serva em TeAcumuAFAC Liquido
dezembro
crito Legal souraria
lados
de 2017
495.000
- (40.000) (977.140) 1.987.025 1.464.885
Resultado do
Exercício
97.772
97.772
Adiantamento
Futuro Aumento
de Capital
- 241.500 241.500
Constituição
(4.889)
Reserva Legal
- 4.889
Em 31 de dezembro de 2018
495.000 4.889 (40.000) (884.257) 2.228.525 1.804.157
Resultado do
Exercício
- (349.219)
- (349.219)
Adiantamento
Futuro Aumento
de Capital
- (115.525) (115.525)
Reversão Reserva
Legal p/ Absorção
de Prejuízos
- (4.889)
4.889
Ações em
tesouraria
- (90.000)
- (90.000)
Em 31 de dezembro de 2019
495.000
- (130.000) (1.228.587) 2.113.000 1.249.413
"As notas explicativas da administração são parte integrante
das demonstrações contábeis."
Nota 15 - Provisões
2019
2018
Provisão para Férias
55.699
45.428
Provisão de INSS s/ Férias
15.735
12.783
Provisão de FGTS s/ Férias
4.456
3.576
75.890
61.787
Total das Provisões
Nota 16 - Provisão para Contingências: A Companhia não possui contingências cuja probabilidade de perda tenha sido avaliada como de risco "provável" pelos assessores jurídicos externos, porém, possuí uma ação de natureza
trabalhista como ré, envolvendo probabilidade de perda classificadas pela administração como "possível" com base na avaliação dos consultores jurídicos,
qual representa um montante de R$ 3.500. Nota 17 - Patrimônio Líquido:
a) Capital Social: O Capital Social integralizado pertencente a acionistas domiciliados no País é de R$ 495.000 formado de 495 (quatrocentos e noventa
e cinco) ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal
de R$ 1.000 (um mil Reais) cada uma. b) Distribuição de Dividendos e Reserva Legal: A política de distribuição de dividendos está estabelecida no
Estatuto Social, sendo de 25% no mínimo do lucro líquido, após a constituição
da Reserva Legal, salvo deliberação em contrário pela totalidade dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária. c) Ações em Tesouraria:
As ações em tesouraria são referentes as transações de compra de ações
dos associados que deixaram a Companhia e são revendidas posteriormente.
d) AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: A Companhia
possui intenção de integralizar o AFAC existente no exercício de 2020, os
referidos valores não sofrem quaisquer tipos de correção monetária.
Nota 18 - Receita Operacional Líquida
2019
2018
Revenda de Mercadorias
47.889.918 42.633.214
Total Receita Bruta de Vendas
47.889.918 42.633.214
(-) Devoluções de Vendas
(327.722) (263.745)
(-) Impostos sobre Vendas
(1.523.694) (1.085.916)
Total de Deduções e Impostos
(1.851.416) (1.349.661)
Receita Operacional Líquida
46.038.502 41.283.553
Nota 19 - Outras Receitas e Despesas
2019
2018
Receita com Recuperação de Despesas
56.975
140.955
Bonificações Recebidas
64.409
9.309
Verbas de Marketing Recebidas
140.120
101.293
Verbas Comerciais Recebidas
131.341
161.240
Verbas Rede Card Recebidas
89.164
Provisão Desvalorização dos Estoques
48.241
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa
(209.764)
Outras Despesas
(79.874)
151.448
501.961
Total das Outras Receitas e Despesas
Nota 20 - Resultado Financeiro
2019
2018
Receitas Financeiras
Juros Recebidos
13.246
8.387
Descontos Recebidos
52
1.163
440
661
Receitas de Aplicações Financeiras
Total Receitas Financeiras
13.738
10.211
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
(56.325)
(52.241)
Descontos Concedidos
(51.184)
(608)
Juros s/ empréstimos e financiamentos
(44.151)
(2)
Encargos Financeiros Duplicatas Descontadas
(174.261) (195.587)
IOF
(102.182)
(41.007)
Multas e Juros sobre Impostos
(1.096)
(1.348)
Juros Passivos
(5.843)
(10.206)
(435.042) (300.999)
Total Despesas Financeiras
Resultado Financeiro Líquido
(421.304) (290.788)
2019
2018
Nota 21 - Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado antes dos Imposto de Renda e
Contribuição Social
(346.159)
128.350
Adições do período
209.765
Exclusões do período
Prejuízo fiscal
5.605
54.945
Resultado ajustado (Lalur)
(141.999)
73.405
Provisão para o Imposto de Renda e Contribui(3.060)
(30.578)
ção Social
Nota 22 - Cobertura de Seguros: Os bens da Companhia estão segurados
conforme discriminado a seguir:
Modalidade
Objeto
Valor Cobertura R$
Vigência
De 18/10/2019 à
Seguro Compreensivo
Estoque
4.500.000
18/10/2020
As premissas de análise de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de auditoria e, consequentemente não foram auditadas pelos
nossos auditores independentes.
Diretor Administativo - Jessé Cobian Barros
Contador - Henrique Benatto Casero - CRC-PR 047567/O-9
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis:
Aos Diretores e Acionistas da Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A. Rio de Janeiro - RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A. (Empresa), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, sujeito aos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo
base para opinião com ressalvas, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Rede Ancora-RJ Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias empresas (CPC PME). Base para opinião com
ressalvas: (a) Conforme nota explicativa nº 06, a Companhia mantém registrado na rubrica de Estoques o montante de R$ 4.016.068, em 31 de dezembro de 2019 de Mercadorias para Revenda. Efetuamos o acompanhamento
do inventário físico dos itens, porém o resultado obtido nas contagens não
estava contemplado no registro de inventário da data base de 31 de dezembro de 2019, desta forma, não obtivemos evidência de auditoria suficiente
para nos satisfazermos quanto à adequação do valor registrado na rubrica.
(b) Conforme nota explicativa nº 06, a Companhia mantém registrado na rubrica de Estoques o montante de R$ 120.562, em 31 de dezembro de 2019
de Mercadorias em garantia a receber do fornecedor, para os quais não nos
foi apresentada a composição do saldo ou relatórios de controle, desta forma,
não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazermos quanto à adequação do valor registrado na rubrica. (c) Conforme nota explicativa
nº 09, a Companhia mantém registrado na rubrica de Imobilizado o montante
de R$ 23.340, em 31 de dezembro de 2019. A administração está realizando
o levantamento físico dos bens, o reprocessamento da depreciação e a conciliação do controle patrimonial, desta forma, diante da instabilidade dos saldos, não obtivemos evidência de auditoria suficiente para nos satisfazermos
quanto à adequação do valor registrado na rubrica. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Empresa, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião, com ressalvas.
Outros assuntos: As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018 apresentadas comparativamente, não foram auditadas por
nós ou outros auditores independentes. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e
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Rede Ancora RJ, Importadora, Exportadora e Distribuidora de Autopeças S/A
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa. • Avalia-

CNPJ : 09.017.015/0001-37
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa

Transações de veículos
usados caem em novembro
D

e acordo com dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave),
as vendas de veículos usados, considerando todos
os segmentos automotivos
somados (automóveis, comerciais leves, caminhões,
ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e
outros veículos), apresentaram queda de 3,76%, em
novembro, na comparação
com o mês anterior. No
total, foram transacionadas
1.406.859 unidades, contra
1.461.881, em outubro.
Já na comparação com o
mesmo mês do ano passado, quando foram negociadas 1.212.529 unidades, a
alta foi de 16,03%.
No acumulado do ano,
entre janeiro e novembro de
2020 (11.164.995 unidades),
o mercado de veículos usados teve retração de 15,83%,
na comparação com o mesmo período de 2019, quando foram comercializadas
13.265.298 unidades.
Se considerados apenas
os segmentos de automóveis e comerciais leves usados, a queda nas transações
foi de 3,18% (1.048.988
unidades) sobre outubro
(1.083.455 unidades). No
comparativo com novembro de 2019 (917.410 automóveis e comerciais leves
vendidos), houve alta de
14,34%.
Contudo, no acumulado
do ano (janeiro a novembro

Arquivo/ABr

de 2020), quando foram
transacionadas 8.249.419
unidades, o segmento apresentou retração de 17,43%,
contra o mesmo período de
2019 (9.990.963 unidades).
Do total de automóveis
e comerciais leves transacionados, os usados, entre
1 a 3 anos de fabricação,
representaram 14,53% do
total negociado, no mês de
novembro, e 13,23% no
acumulado de 2020.
O mercado de compra e
venda de automóveis continua em seu movimento
de ascensão de preços. De
carros 0 km aos chamados
“usadões” (com até 10 anos
de idade), todos os veículos
tiveram aumento de preço
médio em novembro, conforme aponta o mais recente
Monitor de Variação de Preços da KBB, a maior empresa especializada em pesquisa
de preços de veículos novos
e usados do país.
Segundo o monitora-

mento da KBB, os modelos seminovos, com até três
anos de uso, tiveram um
acréscimo médio de 0,98%
em novembro. Deste grupo, aqueles cujo ano modelo é 2020 alcançaram um
aumento de quase 2% no
período (1,57%).
Aumentos de preços no
mercado podem ocorrer
por diversos fatores, porém, os números parecem
corroborar o momento
aquecido deste segmento,
conforme os dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores
de Veículos Automotores
(Fenauto), vem destacando
ao longo do ano. O mês de
novembro, por exemplo,
também superou os números do mesmo mês de 2019,
com alta de 15,9%, segundo
a entidade, fenômeno que já
tinha ocorrido em outubro.
Ao colocar uma lupa sobre os preços dos demais
veículos usados, que vão

de 2016 a 2010, vemos que,
em média, este segmento
também manteve a curva
de aumento de preços, com
0,70% de alta. Neste caso,
os veículos com ano modelo 2013 e 2014 despontam
dos demais ao demonstrar
valorização superior à observada em outubro (com
1,09% e 1,10% de aumento
médio, respectivamente).
Em relação aos carros
novos, o aumento de preços
vem demonstrando arrefecimento, embora qualquer
variação positiva já seja digna de nota por se distanciar
da média de variação negativa, de -0,27% que tivemos
no ano passado. De qualquer maneira, os veículos
0 km subiram 0,41% em
média em novembro. De
todos os anos modelo 0 km
identificados pelo estudo,
apenas os 2020 tiveram um
acréscimo ligeiramente superior ao visto em outubro,
com 0,46% de alta.

Transporte de cargas se mostra otimista para 2021
Segundo monitoramento feito Associação Nacional do Transporte e Logística (NTC&Logística), a
demanda por serviços do
transporte rodoviário de
cargas chegou a atingir um
pico 45,2% de recuo, após
um começo com queda de
26,1% de acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de
Cargas de São Paulo e Região (Setcesp).
Apesar de um ano desafiador com números alarmantes, os profissionais do
setor ainda se mantêm positivos para o próximo ano.
O membro do conselho
administrativo da Transita
Transportes e coordenador
nacional da Comissão de
Jovens Empresários e Executivos da NTC&Logística

(Comjovem), Andre de
Simone, acredita que a
imagem do transporte de
cargas assumindo caráter
mais positivo perante a sociedade pode ajudá-lo a entrar em ritmo de retomada.
“O transporte está ficando
cada vez mais em evidência com a velocidade da
informação. Todo mundo
recebe os valores e ideais
do transporte na palma da
mão, principalmente quando a sociedade mais precisa
como em um caso de pandemia que estamos vivendo ou em catástrofes e em
casos de desabastecimento
da cidade. A sociedade em
geral está começando a dar
um pouca mais de atenção
para este que é um serviço
essencial”.
O CEO da TransRuyz

Transportes,
Antonio
Ruyz, ressalta que 2020 foi
um ano de muito aprendizado para as empresas,
preparando-as para futuros desafios. “Este foi um
ano de muito aprendizado,
tanto como pessoa quanto como profissional. Um
ano de pandemia nenhuma
formação em qualquer instituição poderia proporcionar. Nenhuma faculdade,
MBA ou livro de gestão
tem um tópico que aborde
o comportamento e ações
a serem adotadas em caso
de pandemia. Saímos deste ano com uma musculatura muito mais robusta,
com conhecimentos mais
amplos e bem mais preparados para as próximas adversidades que podem surgir. Nós nos reinventamos

nos nossos processos e nos
adaptamos a uma realidade
online”.
Apesar do otimismo, o
COO da GVM Solutions
Brasil, Felipe Medeiros,
pensa no próximo com
cautela, esperando uma
melhora no setor e no país, mas não sem percalços.
“Acredito que ainda será
um ano de muitos desafios.
Precisamos interpretar o
cenário no início do ano
para planejarmos os próximos passos pois o mercado
ainda está muito sensível
aos impactos do Covid-19.
É necessário manter o pensamento positivo e fazer o
que estiver em seu alcance para que se concretize.
Seguiremos investindo em
pessoas, tecnologia e frotas.
Exatamente nessa ordem”.

a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba (PR), 20 de fevereiro de 2020. Cristiano
José Ribeiro dos Santos - Contador CRC (SC) nº 022.513/O-0; Fabio Eduardo Lorenzon - Contador CRC (SC) nº 026.215/O-6; Martinelli Auditores
- CRC (SC) nº 001.132/O-9.

Produção nacional
de chocolate cresce
1,97% no 3º trimestre
A produção nacional de
chocolates cresceu 1,97%
no terceiro trimestre de
2020 em comparação ao
mesmo período do ano anterior. Esse resultado faz
parte de um levantamento de dados das indústrias
associadas à Associação
Brasileira da Indústria de
Chocolate, Amendoim e
Balas (Abicab), coletados e
consolidados pela KPMG e
coordenados pela associação do setor.
A retomada de produção
se deu, principalmente, pela necessidade de reposição
dos estoques, já que o nível
de consumo dos produtos
se manteve estável. Para o
presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca, a crise econômica causada pelo coronavírus impactou a produção,
porém já há uma perspectiva de melhora para o setor.
“Mesmo com a queda em
volume, o que já era previsto dado o cenário da crise,
o hábito de consumo do
produto se manteve e isso
nos ajudou no processo de
retomada”, diz.

Os tabletes de chocolate,
um dos destaques do trimestre, apresentaram crescimento de 28,4% em sua
produção. Esse crescimento foi impulsionado por
uma mudança no padrão
de consumo causado pela
pandemia. De acordo com
uma pesquisa Kantar realizada no primeiro semestre
deste ano, a alteração no
padrão de consumo se deu
por conta do crescimento
do autosserviço que ganhou 3,3 milhões de novos
lares, indicando a transição
para um modelo de compra
de abastecimento. O crescimento de vendas neste
canal foi puxado especialmente pelo pequeno varejo
de autosserviços.
No acumulado do ano,
de janeiro a setembro, o setor apresenta uma queda de
14,3% na produção. Ainda
assim, Fonsêca está otimista.
“Estamos retomando as atividades aos poucos, porém
já é notada uma melhora em
termos de consumo e movimentação nas lojas”, conta o
presidente da Abicab.

Marilan investe em nova
fábrica em Pernambuco
Em linha com a estratégia
de ampliar sua presença no
Nordeste, a Marilan, marca
especialista em biscoitos e a
segunda maior fabricante da
categoria no país, inaugura
neste mês sua unidade fabril
no município de Igarassu
(PE), a 30 km de Recife. A
nova planta será responsável pela geração de cerca de
250 empregos diretos e terá
papel fundamental para que
a empresa possa atender à
crescente demanda por seus
produtos na região.
“A inauguração desta nova
unidade fabril está em linha
com o compromisso da empresa de continuar investindo no país. Como uma das
principais empresas do setor
de biscoitos, a Marilan está
comprometida em apoiar a
economia brasileira, e essa
conquista está de acordo com
nosso plano de otimização e
transformação de negócios”,
comenta Sérgio Tavares, presidente da Marilan.
A produção no município
será iniciada com categorias
que representam mais de
80% do mercado de biscoitos na região: cream crackers,
laminados, como maizena e

maria, recheados, rosquinhas
e salgadinhos sortidos.
“Para atender às expectativas de nossos consumidores e inovar constantemente,
contamos com um time especialista em biscoitos, que
sempre tem como ponto de
partida qualidade e inovação.
Seguimos acompanhando as
tendências de consumo, para
atender a demanda do mercado”, ressalta Tavares.
A fábrica recebeu o nome
de Iracema Fontana Garla,
em homenagem a fundadora da empresa ao lado
do Sr. Maximiliano Garla,
e foi construída em um terreno de 250 mil m², equivalente a 35 campos oficiais
de futebol, com 34 mil m²
de área construída. Possui
layout eficiente com fluxo
otimizado para que a fabricação atenda a demanda de
acordo com o crescimento
de atuais e novos clientes.
Atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade e
segurança, a estrutura conta
com linhas de produção de
alta performance e tecnologia de ponta, com capacidade inicial de 40 mil toneladas de produtos por ano.
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BNDES lança série que mostra os desafios e
superações, e o impacto do crédito nos negócios
“Desafios de Empreender” é o nome da nova série documental do canal do
BNDES no YouTube. A
estreia foi nesta terça-feira.
A série é protagonizada
por pequenos empreendedores que compartilham
os desafios e superações,
suas lições aprendidas e o
impacto dos financiamentos nos seus negócios. Eles
também relatam como o
crédito bancário os ajudou
a atravessar a crise gerada
pela pandemia de Covid-19.
A primeira temporada
tem cinco episódios, com

duração média de 10 minutos cada um. Além dos depoimentos reais dos empreendedores, cada episódio
traz a participação de um
profissional do BNDES e
de um representante de
uma instituição financeira credenciada pelo banco,
que comentam os desafios
relatados e demostram a
importância do crédito para
os pequenos empreendedores.
“A série ‘Desafios de
Empreender’ vem inspirar
o pequeno e médio empreendedor com casos reais

de sucesso, e, sobretudo,
retratar de maneira fiel os
verdadeiros heróis nacionais”, explica o presidente
do Banco, Gustavo Montezano. “As nossas ações
emergenciais de combate
à crise demonstraram como os pequenos e médios
se tornaram prioridade
na ação do banco, porque
foram eles, que têm mais
dificuldade em acessar o
crédito no mercado, os
principais apoiados pelo
BNDES.”
O primeiro episódio
da série traz a história

de duas empreendedoras
que são sócias numa pequena academia de ginástica em Marilândia (ES).
Um casal de produtores
de chá medicinal em Imbituva (PR) são os personagens do segundo episódio. O terceiro conta a
história de duas produtoras rurais — mãe e filha
— de Santo Ângelo (RS).
O dono de um restaurante delivery em Manaus
(AM) e a proprietária de
uma cachaçaria artesanal
de Quilombo (SC) protagonizam o quarto e o

quinto episódios, respectivamente.
A participação das
MPMEs nos desembolsos totais do banco tem
crescido nos últimos
anos. Passou de 27,5%,
em 2015, para 48,4%,
em 2019. E, de janeiro
a setembro de 2020, as
MPMEs tiveram acesso a
53,8% do volume total de
recursos liberados pelo
BNDES no período. O
“Desafios de Empreender” vai ao ar este mês às
terças e quintas no canal
do BNDES no YouTube.

Reservas cambiais da China avançaram em novembro
As reservas cambiais da
China aumentaram para
US$ 3,17 trilhões no final
de novembro, à medida
que o mercado cambial do
país continuava operando
de forma estável, mostraram dados oficiais do país.
O valor subiu em US$ 50,5

bilhões, ou 1,61%, ante o
final de outubro, segundo
a Administração Estatal de
Divisas (AED).
A pandemia da Covid-19, o progresso no desenvolvimento de vacinas
e as expectativas sobre as
políticas monetárias e fi-

Sai cronograma de
leilões para compra
de energia elétrica
O Diário Oficial da União
(DOU) publicou, nesta terça-feira, portaria do Ministério
de Minas e Energia (MME),
que estabelece o cronograma
estimado de promoção dos
leilões de compra de energia
elétrica proveniente de novos
empreendimentos de geração, a fim de contratação pelos agentes de distribuição do
Sistema Interligado Nacional
(SIN) para os anos de 2021,
2022 e 2023.
Conforme o documento,
em 2021, serão realizados os
seguintes leilões de energia

nova, ou seja, provenientes
de fontes eólica, biomassa e
oriunda de pequenas centrais
hidrelétrica: em junho (A-3 e
A-4); setembro (A-5 e A-6).
Em 2022: no mês de abril (A4) e em setembro (A-6). No
ano de 2023, estão previstos,
no mês de abril, leilões A-4 e,
em setembro, A-6.
A portaria determina
também o cancelamento de
leilões de energia nova previstos para este ano, conforme a Portaria nº 134, de 28
de março deste ano: leilões
de energia nova A-4 e A-6.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
POMPEU COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ: 28.816.625/000180, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SMAC, através do processo nº 14/200.163/2016, LMO Nº 002648/2020
Licença Ambiental Municipal para armazenamento temporário de resíduos
classe II na Rua Senador Pompeu, 130 – Centro.

Niterói, 08 de dezembro de 2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE HEBRAICA
DE NITERÓI. Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói,
no exercício de suas atribuições estatutárias, convoca seus Sócios
Proprietários quites com suas mensalidades até o mês de OUTUBRO de
2020, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”)
a se realizar em 19 de dezembro de 2020 (sábado) às 15 horas em 1ª
convocação com quórum mínimo de 2/3 dos sócios habilitados, que se
não atingido fará com que a reunião se realize em 2ª convocação às 15
horas do dia 27 de dezembro de 2020 (domingo) com quórum mínimo de
1/3, e em 3ª convocação às 16 horas deste mesmo dia, com qualquer
número de sócios habilitados. Em razão da pandemia do COVID-19, a
AGE será realizada de forma presencial e virtual, sendo a presencial em
nossa sede a Rua Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói/RJ e a virtual
através de acesso aos links do Google Meet a seguir: https://
meet.google.com/msu-wfbi-cun (1 a convocação) e https://
meet.google.com/yju-oheg-meu (2ª e 3ª convocações) e terá como pauta:
1) DELIBERAR se a atual Diretoria e Conselhos permanecerão em suas
funções até a realização de uma nova AGO, conforme cronograma a ser
aprovado nesta Assembleia; 2) DELIBERAR acerca do edital de
convocação da nova AGO de eleição de Diretoria e Conselhos para o
mandato 2021-2022 e respectivo cronograma, em virtude do adiamento
da AGO que seria realizada em 06/12/2020, decorrente da inexistência
de chapas para a votação; 3) DELIBERAR se a nova AGO será realizada
de forma presencial, virtual ou mista (virtual e presencial), em razão da
pandemia da COVID-19; 4) Assuntos Gerais: a) Informar da renúncia do
Vice Presidente e Tesoureiro, esclarecendo o acúmulo destas funções
pelos demais diretores, na forma prevista no Estatuto ou, de forma
extraordinária, indicação pelo Presidente de sócio proprietário não
integrante da atual diretoria para referendo da assembleia; b) Outros
assuntos. Em razão da pandemia da COVID-19, não será permitida a
presença de não sócios mesmo na condição de ouvintes e os presentes
deverão utilizar máscara e adotar as medidas de distanciamento social.
Aos presenciais serão aceitas procurações originais sem necessidade
de firma reconhecida em cartório, vedadas as enviadas por e-mail. Aos
que optem participar virtualmente, serão aceitas procurações enviadas
para o email hebraicadeniteroi@gmail.com com autenticação cartorial ou
junto com a identidade do emissor, até 1 (uma) hora antes da reunião.
Atenciosamente,
Jaime Baron

nanceiras das principais
economias contribuíram
para um índice mais baixo
do dólar americano e para
moedas estrangeiras mais
fortes, disse a porta-voz
da AED, Wang Chunying.
Conforme a agência Xinhua, Wang atribuiu o au-

mento mensal das reservas cambiais aos efeitos
combinados da tradução
da moeda e mudanças nos
preços dos ativos.
A porta-voz disse esperar que o mercado cambial
do país permaneça basicamente estável e flexível

com volatilidade bidirecional, apesar dos riscos
crescentes no mercado
financeiro internacional
em meio a uma pandemia
de Covid-19 voraz e uma
perspectiva
econômica
global repleta de incertezas.

Decreto autoriza ampliação de
recursos para fundo que apoia PPPs
A partir de agora, a União
poderá ampliar os recursos
para o fundo que ajuda governos locais a estabelecer
parcerias público-privadas
(PPP). Publicado nesta
terça-feira no Diário Oficial
da União (DOU), o decreto
10.564/2020 permite que o
governo federal aumente os
aportes ao Fundo de Apoio
à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos
de Concessão e Parcerias
Público-Privadas da União,
dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios
(FEP).
Desde 2017, a União

poderia aportar até R$ 180
milhões ao FEP. Com a
redação do novo decreto,
o limite deixa de existir.
O governo federal poderá
aportar os recursos que desejar, desde que haja verba
disponível.
Segundo a Secretaria
Especial do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI), a União pretende
transferir R$ 200 milhões
ao FEP em 2020 e R$ 250
milhões em 2021. O dinheiro ajudará municípios
e consórcios de municípios
a implementarem parcerias
público-privadas nos seto-

MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

CNPJ/MF: 09.032.678/0001-20 - NIRE: 332.0887351-9
Sociedade Empresária Limitada
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Sócios
Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o administrador e sócio, Sr. Cristiano Maron Ayres, convoca os sócios da Sociedade para a realização da Assembleia Geral de Sócios, no dia 18 de dezembro
de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às
14:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as quais
constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro societário da Sociedade em virtude da saída de sócios por alienação de participação societária; (iv)
tomar ciência da renúncia de administrador e a eleição de novos administradores; e (v) autorizar que a administração adote todas as medidas necessárias para a consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2020. Cristiano Maron Ayres - Administrador e Sócio.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SindilojasRio
Rua da Quitanda, 3 – 10º andar – Centro – Rio de Janeiro
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária (AGO)
e Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – O Presidente do SindilojasRio convoca
os associados em dia com as suas obrigações estatutárias para se reunirem em AGO, na sede social, no dia 16 de dezembro de 2020, às 9:30
horas em 1ª convocação e às 10:00 horas em 2ª e última convocação para
apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária para 2021 e da Retificação da Proposta Orçamentária de 2020.ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O Presidente do SindilojasRio convoca os associados em dia
com as suas obrigações estatutárias para se reunirem em AGE, na sede
social, no dia 16 de dezembro de 2020, às 11:00 horas em primeira convocação e às 11:30 horas em segunda e última chamada, para apreciação e
deliberação da seguinte pauta: 1. Aprovar a cobrança e valores de Contribuições para manutenção, custeio e revigoramento do Sindicato; 2. Aprovar o reajuste dos valores da Contribuição Associativa para 2021. Por
incluir a pauta desta AGE matérias de interesse da categoria de lojistas do
comércio desta Cidade, de acordo com o parágrafo único do art. 16 do
Estatuto, dela poderão participar as empresas lojistas da cidade do Rio de
Janeiro, independentemente de serem associadas, devendo ser comprovada à Assembleia a condição de empresário da categoria. No caso de
não associada, não é admitida a representação.
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2020
Aldo Carlos de Moura Gonçalves – Presidente

res de iluminação pública e
manejo de resíduos sólidos.
O governo federal fornece
orientação e ajuda os poderes locais a montarem
estudos de viabilidade dos
projetos.
Constituído com recursos da Secretaria Especial
do PPI, o FEP é administrado pela Caixa Econômica
Federal. Atualmente, o fundo apoia projetos de parceria público-privadas em
áreas como abastecimento
de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana,
resíduos sólidos urbanos e
unidades socioeducativas.
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Dólar fecha
em leve alta
depois de
encostar
em R$ 5,06
Num dia de altos e baixos no mercado financeiro, o dólar encerrou em
leve alta depois de encostar em R$ 5,06. A bolsa
chegou a subir 0,7%, mas
quase zerou os ganhos e
fechou a sessão próxima
da estabilidade.
O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido
a R$ 5,129, com alta de R$
0,008 (+0,17%). Por volta
das 13 horas, a cotação chegou a R$ 5,066, mas a divisa inverteu o movimento e
passou a registrar valorização na última hora de negociação.
No mercado de ações,
o índice Ibovespa, da B3,
fechou o dia aos 113.793
pontos, com alta de 0,18%.
O indicador operou com
ganhos durante toda a manhã, mas caiu durante a tarde até se recuperar nos minutos finais da sessão.
Apesar do início da vacinação contra a covid-19
no Reino Unido, os investidores internacionais
tiveram um dia de hesitação, mediante o aumento
de casos da doença nos
Estados Unidos e em diversos países da Europa.
Um movimento de realização de lucros, quando os
aplicadores vendem ações
para embolsarem ganhos
recentes, dominou o mercado ao longo da tarde.
Somente perto do fim
do dia, o otimismo voltou ao mercado externo,
depois que a companhia
Johnson & Johnson anunciou que poderia publicar,
em janeiro, resultados de
testes em estágio final de
uma vacina de dose única
contra a covid-19. Os testes seriam concluídos antes do prazo inicialmente
previsto.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 16 de
dezembro de 2020 às 10h (dez horas), em primeira convocação, de forma
virtual, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do
Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aprovação da revisão de
proposta para distribuição de resultado do ano de 2019. Informamos aos
Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia,
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de
instrumento de procuração.
Rio de Janeiro (RJ), 08 de dezembro de 2020
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUMMER PALACE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Atendendo à determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do
Condomínio do Edifício Summer Palace, situado na Avenida Lucio Costa, 6300 – Barra da Tijuca – RJ, que será realizada no próximo dia 21 de
dezembro de 2020, segunda-feira, no supramencionado condomínio, às
19:30 horas em primeira convocação com o “quórum” legal ou às 20:00
horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes
da “Ordem do Dia”: 1. Aprovação das contas relativas ao período de fevereiro/2019 a novembro/2020; 2. Aprovação do orçamento ordinário para o
próximo exercício financeiro, fixando o fundo de reserva; 3. Ratificação do
parcelamento da cota de 13º salário dos funcionários; 4. Eleição de Síndico e Subsíndico, fixando a remuneração do primeiro; 5. Eleição de membros efetivos e suplentes para o Conselho Consultivo; 6. Deliberar regras
de utilização das áreas comuns; 7. Deliberar e aprovar restauração salão
do play; 8. Deliberar e aprovar cota extra para: a) Pintura externa do prédio
com percussão de toda fachada inclusive pastilhas, tratamento das ferragens, embutimento dos canos dos drenos dos aparelhos de ar condicionado,
remoção de todo material deteriorado e recomposição de emboços e pastilhas; b) Substituição do gradil das varandas por modelo em vidro/alumínio
com verificação obrigatória de todos os pontaletes de fixação do referido
gradil. 9. Exposições das Demandas Judiciais; 10. Assuntos Gerais. Para
votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com
as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que vencerem até a data da assembleia (art.1335, III, do Código Civil). O
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada
com observância das normas legais. Rio de Janeiro, 03 de dezembro de
2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de
Souza Júnior - Diretor
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Última reunião deste ano do Copom termina
nesta quarta-feira, com definição da nova Selic
Marcelo Casal Junior/ABr

O

Comitê de Política
Monetária
(Copom) do Banco Central (BC) conclui
nesta quarta-feira a segunda parte da reunião –que
começou nesta terça-feira
-- para anunciar a nova taxa básica de juros, a Selic.
Mesmo com a alta na inflação nos últimos meses,
as instituições financeiras
acreditam na manutenção
da taxa em 2% ao ano, no
menor nível da história. A
projeção consta do boletim Focus , pesquisa com
instituições
financeiras
divulgada toda segunda-feira pelo BC.
A Selic representa o
principal instrumento do
governo para controlar a
inflação, garantindo que
ela fique dentro da meta
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN). Para este ano, a
meta está em 4%, com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o

limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%. Para 2021,
a meta é 3,75%, também
com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou
para baixo.
Até algumas semanas
atrás, as instituições financeiras projetavam inflação
menor que o esperado. A
situação, no entanto, mudou
com a recente alta no preço
dos alimentos. Os analistas
consultados no boletim Focus agora projetam que
a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
terminará o ano em 4,21%.
Para 2021, a estimativa está
em 3,34%.
O Banco Central atua
diariamente por meio de
operações de mercado
aberto – comprando e vendendo títulos públicos federais – para manter a taxa
de juros próxima ao valor
definido na reunião.
A Selic, que serve de
referência para os demais
juros da economia, é a taxa

média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional,
registradas diariamente no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia.
Opinião
“Com a inflação próxima
ao centro da meta, o mercado financeiro espera uma
ação mais efetiva do Copom
em relação a um possível
aumento da taxa básica de
juros. Mas, acreditamos que
não haverá esse posicionamento. A taxa deve fechar o
ano em torno de 2%”, acredita Juan Espinhel, consultor de investimentos da
IVEST Consultoria.
O consultor pontua que
a dívida interna do país em
outubro chegou a 61,2%
equivalente ao valor do PIB
(produto interno bruto),
considerado um cenário preocupante pelos especialistas
em investimentos. Neste
contexto, a maior preocupação é o avanço da inflação.

O IGPM (Índice Geral de
Preços do Mercado) chegou
a 3,28% em novembro com
alta de 21,97% em 2020 sustentado também pela subida
dos preços dos alimentos,
dólar e outros itens básicos
da economia.
O IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo) subiu 0,81% no último mês com alta de 4,22%
no acumulado do ano.
Em relação às finanças
do governo federal, Espinhel destaca que existe um

Fitch coloca ratings do grupo
Dasa em observação negativa
A agência de classificação
de risco Fitch Ratings colocou em Observação Negativa o Rating Nacional de
Longo Prazo ‘AAA (bra)’
da empresa Diagnósticos
da América S.A. (Dasa) e de
sua subsidiária integral Ímpar Serviços Hospitalares
S.A. (Ímpar). Ao mesmo
tempo, a agência colocou
em Observação Negativa
o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA (bra)’ das
debêntures quirografárias e
da quinta emissão de notas
promissórias da Dasa, bem
como o rating da primeira
emissão de debêntures com
garantia real da Ímpar.
“A ação de rating reflete a
potencial pressão negativa no
perfil financeiro consolidado da Dasa após o anúncio,
em 3 de dezembro passado,
da aquisição, pela Ímpar, de
100% do capital social da
Biodínamo Empreendimentos e Participações Ltda.
(Biodínamo), controladora
dos negócios de atendimento médico-hospitalar, ambulatorial, serviços clínicos e
diagnósticos do Grupo Leforte”, revelou a agência em
comunicado.

O desembolso com a
operação será de aproximadamente R$ 1,8 bilhão.
A transação está sujeita à
aprovação do Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade).
A companhia está estruturando a forma de financiamento da operação. Caso
a aquisição seja concluída
e financiada por dívida, a
Fitch estima aumento da
alavancagem financeira da
Dasa, em bases consolidadas, para patamares superiores a 4,0 vezes ao final
de 2021, o que resultaria
no rebaixamento dos ratings em um grau. Se recursos
não onerosos forem utilizados, a Observação Negativa
será removida, e a agência
atribuirá Perspectiva Estável aos ratings se a alavancagem financeira líquida
esperada ficar próxima a 2,5
vezes, em bases recorrentes.
Avaliação
Os ratings da Dasa e da
Ímpar são avaliados em
bases consolidadas e sustentados pelo forte posicionamento do grupo no

DFB INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF: 22.723.346/0001-50 - NIRE: 332.0999207-4
Sociedade Empresária Limitada
Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o
administrador e sócio controlador, Sr. Diniz Ferreira Baptista, convoca os
sócios da Sociedade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de
dezembro de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às 10:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação
às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de participação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administradores e realizar a eleição de novos administradores para a Sociedade; e (v) autorizar
que a administração adote todas as medidas necessárias para a consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de dezembro
de 2020. Diniz Ferreira Baptista - Administrador e Sócio.

fragmentado setor de saúde
suplementar no Brasil, cujo
risco é de baixo a moderado.
A Dasa é a maior empresa
de medicina diagnóstica do
país, com elevada escala de
operações, grande capilaridade geográfica e diversificado modelo de negócios,
enquanto sua subsidiária
traz complementaridade às
atividades do grupo, por
intermédio de sua operação
no segmento hospitalar.
“Estes fatores atenuam parte das pressões da dinâmica
competitiva do setor, caracterizada por repasses de preços
abaixo da inflação, o que leva
à constante necessidade de
aumento da eficiência operacional para preservar a rentabilidade. A análise considerou
a manutenção da adequada liquidez do grupo diante de um
cenário de geração de fluxos
de caixa livre (FCF) negativos
nos próximos três anos”, explicou a Fitch.
A equalização do rating da
Ímpar ao da Dasa se baseia
nos fortes vínculos operacionais entre as companhias,
de acordo com a metodologia da Fitch de Vínculo entre
Ratings de Controladoras e

alerta no mercado sobre
como serão conduzidos
os pacotes de auxílio para
o próximo ano e qual será
o impacto nas contas públicas. O risco fiscal existe! No Ibovespa, o último
mês foi muito positivo,
com bastante entrada dos
investidores estrangeiros
que movimentaram as negociações, com fluxo de
R$ 33 bilhões (somente
estrangeiro na B3). As altas no índice tiveram como destaque os setores

imobiliário e financeiro
com 16% e 17%, respectivamente, em novembro.
O índice Ibovespa cresceu 15,90% superando as
quedas dos últimos meses,
mas ainda acumulando uma
queda de 5,84% no ano.
“Acreditamos que o crescimento do fluxo de investidor estrangeiro, motivado
pela diminuição do risco
geral dos mercados internacionais, impulsionou a alta
da bolsa brasileira em novembro”, destaca Espinhel.  

Mastercard crê em
decisão positiva do BC
Subsidiárias, de 26 de agosto
de 2020. Em bases individuais, o perfil de crédito da
Ímpar é superior ao da Dasa,
tendo em vista o menor risco da atividade hospitalar e a
expectativa de melhor perfil
financeiro após a pandemia
do coronavírus.
Segundo a Fitch, a Observação Negativa incorpora a maior pressão no perfil financeiro da Dasa, em
bases consolidadas, após a
potencial aquisição da Biodínamo. Em base pro forma, caso a aquisição ocorra
por dívida, a alavancagem
financeira líquida do grupo,
medida por dívida líquida/
EBITDA, ficaria em 4,1 vezes em 2021 e em 3,5 vezes
em 2022, frente à estimativa
anterior de 2,7 vezes e de
2,4 vezes, respectivamente.
Para 2020, a agência projeta
indicador de 6,4 vezes, pressionado pelos impactos indiretos
da pandemia do coronavírus
nas operações da empresa e já
considerando o pagamento da
parcela inicial da aquisição da
Biodínamo. A manutenção da
alavancagem nestes patamares
não seria compatível com a
atual classificação.

MODAL HOLDING CONTROLE LTDA.
CNPJ/MF: 22.723.361/0001-07 - NIRE: 332.0999208-2
Sociedade Empresária Limitada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o
administrador e sócio controlador, Sr. Diniz Ferreira Baptista, convoca os
sócios da Sociedade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de
dezembro de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às 11:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação
às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de participação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administrador; e (v)
autorizar que a administração adote todas as medidas necessárias para a
consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de
dezembro de 2020. Diniz Ferreira Baptista - Administrador e Sócio

Por enquanto não há
posicionamento oficial do
Banco Central (BC) sobre
o assunto, mas executivos
da Mastercard estão confiantes que a autoridade
monetária pode autorizar
no primeiro trimestre de
2021 o uso do WhatsApp
para pagamentos. A razão
é que a empresa afirma ter
solucionado preocupações
do regulador sobre a inovação.
“Temos tido reuniões
semanais com o Banco
Central e acho que estamos perto da permissão
do WhatsApp para pagamentos”, disse o presidente da Mastercard para
o Brasil e Cone Sul, Pedro
Paro Neto, em entrevista
a jornalistas, agregando
que espera o aval para o

primeiro trimestre do ano
que vem.
Em junho, o BC suspendeu o serviço anunciado pelo Whatsapp, justificando a
necessidade de que ele passasse por um processo de
autorização. O modelo previa a transferência de recursos por meio do aplicativo
através de cartões, com uso
dos sistemas de pagamentos existentes da Visa e da
Mastercard.
Conforme a Reuters,
fontes próximas às discussões apontaram que o lançamento de pagamentos
pelo Whatsapp antes do início pleno de operações do
Pix poderia afetar negativamente a nova plataforma de
pagamentos instantâneos
do BC, lançado no mês passado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO
O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO RIO DE JANEIRO, entidade sindical representante da categoria enfermeiro, convoca para Assembleia
Geral Extraordinária os Enfermeiros contratados pelas Organizações
Sociais Gnosis, Cruz Vermelha, SPDM, CEPP, FIOTEC, CEJAM,
IDEAS, e Empresa Pública de Saúde - Rio Saúde, que atuam nas
unidades Municipais de Saúde vinculadas a Secretaria Municipal
de Saúde do RJ, a ser realizada no dia 11/12/2020, sexta feira. A
assembleia se dará de forma virtual na plataforma Zoom às 10:30 horas
em primeira convocação e às 11:00 horas em segunda convocação, para
deliberar sobre a seguinte pauta: Atraso Salarial, Atraso benefícios e
Atraso 13º salário; Definição de Greve/Paralisação:
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2020.
Monica Carris Armada - Presidente

MODAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 00.681.295/0001-09 - NIRE: 332.0533856-6
Sociedade Empresária Limitada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS
Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o
administrador sócio, Sr. Cristiano Maron Ayres, convoca os sócios da Sociedade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de dezembro de
2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às
12:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as
quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração
da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de participação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administrador; e (v)
autorizar que a administração adote todas as medidas necessárias para a
consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de
dezembro de 2020. Cristiano Maron Ayres - Administrador e Sócio
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COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA
CNPJ: 04.585.463/0001-13

RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA EXERCÍCIO DE 2019
MENSAGEM AOS ACIONISTAS
Senhores Acionistas,
INTRODUÇÃO
Em cumprimento a Lei nº 287 de 04 de abril de 1979, o Decreto Estadual
nº 3.148 de 28 de abril de 1980, que regulamenta o Capítulo II do Título X
do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública, aprovado
pela Lei nº 287 e a Deliberação do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro – TCE/RJ nº 198 de 23 de janeiro de 1996 e estatutários,
a Diretoria Executiva da Companhia Estadual de Engenharia de
Transportes e Logística (CENTRAL) submete aos acionistas e ao público
em geral o Relatório da Administração relativo ao exercício de 2019, onde
estão sumarizadas as principais atividades da CENTRAL, por diretoria,
assim como as demonstrações contábeis exigíveis, acompanhadas dos
pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. O ano de
2019 foi um ano de grandes desafios para a Companhia, onde buscamos
equacionar a situação financeira geral do ERJ e, consequentemente da
CENTRAL, empresa dependente do Tesouro Estadual. Atuamos com o
objetivo de dotar a Companhia de processos de gestão mais eficazes e,
nesta esteira, realizamos alterações no organograma da empresa em duas
oportunidades, que resultaram na redução de oito funções gratificadas.
Com estas reduções de cargos, conseguimos equacionar os valores
da folha de pagamento e criamos importantes funções na empresa, a
exemplo da Ouvidoria, e reforçamos a importante Superintendência de
Captação de Recursos que gere o Acordo de Empréstimo com o Banco
Mundial. Também desenvolvemos e implantamos o Código de Conduta
Ética e a Política de Gestão de Riscos, Conformidade e Controles
Internos. Em dezembro, executamos, sob as diretrizes da SETRANS
e da SECCG, o Plano de Demissão Voluntária, quanto atingimos a
adesão de 46 empregados do quadro próprio da CENTRAL, resultando
na redução de, aproximadamente, 10% na folha de pagamento. Foi
estipulado a meta de payback deste investimento no PDV para 9 meses.
Outro importante resultado foi a renovação do Acordo de Empréstimo com
o Banco Mundial, que, originalmente tinha prazo de encerramento em
dezembro de 2019. Na avaliação do Banco a renovação deste Acordo
seria impossível, pois já estava vigente há 07 anos e o desempenho do
ERJ foi insuficiente neste período, pois poucos projetos de vulto para
a melhoria do sistema de transporte público ferroviário de passageiros
tinham sido implantados, restando somente os projetos de aquisição
dos trens chineses e da ALSTOM e outros projetos menores de pouca
significância. Com um trabalho árduo de comprometimento da CENTRAL
para a execução dos projetos estratégicos visando a melhoria do sistema
e com os importantes apoios do Secretário de Estado de Transportes, do
Excelentíssimo Governador e do Governo Federal, obtivemos sucesso
na renovação do Acordo do Empréstimo até 31/12/2022. Nosso desafio
para os próximos anos é cumprir com a execução dos projetos elencados
pela CENTRAL e SETRANS, notadamente os de Segurança Viária, a
ser implantado no biênio 2020/2021, que dotará o sistema de mais 25
passarelas de pedestres, 50 quilômetros de muros e sinalização padrão
ABNT, passiva e ativa, em 12 passagens de nível. Ainda, incluídas no
projeto de Segurança Viária, faremos a reforma de 90 passarelas e 12
passagens subterrâneas, obras antigas e construídas pela RFFSA na
década de 80. Todas as passarelas, tanto as novas construídas quanto
as reformadas, serão entregues, através de um Termo de Convênio,
aos diversos municípios da região metropolitana por onde passam
os 270 quilômetros de linhas férreas, ficando sob a responsabilidade
das prefeituras a conservação e manutenção de tais obras. Ainda em
2019, iniciamos o levantamento das necessidades de projetos para a
retomada da operação do sistema do Teleférico do Complexo do Alemão,
quando realizamos alguns levantamentos e projetos básicos e daremos
continuidade em 2020 para a contratação das obras, com projeção de
conclusão da retomada da operação prevista para o segundo semestre de
2021. Cuidamos também do patrimônio histórico da CENTRAL, iniciando
os trabalhos para a restauração emergencial da Estação Barão de Mauá,
da Estrada de Ferro Leopoldina. Resgatamos e revisamos um projeto de
propriedade da CENTRAL datado de 2006 e obtivemos aprovação do
IPHAN e INEPAC para a execução das obras. As obras de recuperação
emergencial contemplam a recuperação da faixada e do telhado, com a
demolição de um andar construído posteriormente no prédio principal e
outros dois construídos no prédio anexo à estação e que são estranhas
ao projeto original. O projeto está orçado em 19,3 milhões de reais e
nosso desafio em 2020 é encontrar empresas parceiras para patrocínio
da obra através de Leis de Incentivo à Cultura, tanto federal quanto
estadual. Buscamos ainda o desenvolvimento de parcerias e recebemos
da inciativa privada em 2019 duas Manifestações de Interesse Privado,
as chamadas MIP, sendo uma para o estudo de viabilidade técnicaeconômica da operação do Sistema de Bondes de Santa Teresa e outra de
um projeto de revitalização e projeto imobiliário de uso urbano residencial,
comercial, artístico e cultural do entorno da Estação de Barão de Mauá.
Os dois foram encaminhados pela CENTRAL à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, sendo que o primeiro já foi transformado
em uma PMI, aguardando lançamento pelo Estado e o segundo encontrase em análise pela mesma Secretaria. Teremos grandes desafios em
2020, como reestruturar toda a empresa em busca de maior eficiência
e melhores resultados. Está em desenvolvimento um estudo de
reestruturação organizacional visando direcionar a empresa para a sua
função principal, ou seja, dotar a Companhia de condições para atuar
fortemente como suporte técnico do Poder Concedente, o ERJ, através da
SETRANS, para a fiscalização, conservação, manutenção e exploração
dos bens patrimoniais móveis e imóveis, reversíveis do Contrato
de Concessão e gerir, fiscalizar e explorar comercialmente os seus
próprios bens. Outro grande desafio de 2020 é a licitação, contratação e
fiscalização da execução das obras de Segurança Viária financiadas pelo
Banco Mundial, com previsão de início das obras na primeira quinzena
de novembro/2020. Outro desafio importante é atualizar a empresa de
normas e procedimentos que regulamentam a gestão de pessoal. Nossos
empregados são regidos por normas muito antigas, a exemplo do Acordo
Coletivo de Trabalho que data de 2004, Plano de Cargo e Salários de
1990 e outras normas que são herança da antiga RFFSA ou da CBTU e
que precisam ser atualizadas. No ano de 2020, estaremos implantando
o processo de apuração eletrônica do ponto por meio digital, com a
instalação de relógios ponto na sede e nas instalações do Bonde de
Santa Teresa que obrigará ao empregado registrar seu ponto através da
leitura biométrica digital. Este sistema terá interface direta como nosso
sistema de folha de pagamento e, todas as ausências, licenças ou abonos
de frequência ficarão registradas eletronicamente no sistema.
Concluindo, teremos muitos desafios para os anos vindouros e esperamos
que a CENTRAL seja dotada de estrutura e pessoas capazes de conduzir a
empresa com eficiência e eficácia para ser útil e contribuir de forma decisiva
e produtiva atuando, fortemente, como o suporte técnico para o Estado
do Rio de Janeiro e tornando-se referência nos processos de gestão dos
bens próprios e concessionados, garantindo confiabilidade e eficácia ao
sistema estadual de transporte público ferroviário de passageiros da região
metropolitana do Rio de Janeiro.
1. PRESIDÊNCIA – DIPRE
Ações Empresariais
Responsabilidade pela administração e gestão da Companhia, com o
suporte das Diretorias, para o atingimento das diretrizes definidas pela
Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro; Relacionamento
com as demais Secretarias estaduais, em especial a Casa Civil, Fazenda e
Desenvolvimento; Acompanhamento da operação de crédito concedida pelo
Banco Mundial para a melhoria do sistema de transporte público ferroviário
da região metropolitana; Relacionamento com a Agência Reguladora de
Transportes Públicos (AGETRANSP) do Estado do Rio de Janeiro, assim
como, com as empresas concessionárias de serviços públicos de transportes
de passageiros nos modais trem e teleférico. Relacionamento com outros
órgãos, tais como a Defensoria Pública, Prefeituras Municipais, IPHAN,
INEPAC e Secretaria de Patrimônio da União Federal.
Fatos Relevantes
Atualização do levantamento dos investimentos realizados pela SuperVia,
através da Comissão Mista, atestando a quantidade dos investimentos
realizados e apurando qualitativamente os investimentos não previstos até
2019; Coordenação da revisão de projetos para restauração emergencial
da Estação Barão de Mauá e aprovação em parceria com a Secretaria
Estadual de Cultura, IPHAN e INEPAC; Criação da Ouvidoria, em âmbito
empresarial; Reformulação das diretrizes da Assessoria de Gestão de
Riscos, Conformidade e Controle Interno; Aprovação do novo Estatuto
da Companhia Estadual de Engenharia de Transporte e Logística junto
aos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como ao Comitê de
Acionistas; Alteração da Estrutura Organizacional da Companhia, visando
atender às exigências das atividades profissionais que são de extrema
importância para a administração da CENTRAL; Publicação do Código de
Conduta Ética e Integridade; Publicação da Política de Gestão de Riscos,
Conformidade e Controles Internos; Início da elaboração do Regimento
Interno da CENTRAL; Revisão e publicação do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos – RILC.
1.1 Gerência Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa
BIRD – GEGIP
Ações Empresariais
A SUCAR, por meio da Gerência de Implantação do Programa BIRD – GEBIR,
atua na implementação dos projetos financiados pelo Banco Internacional

para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) – no âmbito da Central e
Setrans, atuando desde a sua concepção até a aferição dos resultados, nas
seguintes fases:
Licitações de aquisições, obras e serviços
Elaboração das minutas de editais de licitação, bem como o apoio na
construção dos termos de referência dos projetos relativos aos programas
de investimentos de acordo com os padrões das entidades financiadoras;
Realização de processos de seleção, nas etapas de recebimento, avaliação,
comparação e julgamento de propostas.
Seleções realizadas em 2019 e status:
Serviço de tradução Shopping Nacional Contratado; Auditoria – 2019
Shopping Nacional Contratado; Auditoria – 2018 Contratação Direta Nacional
Contratado; CIMU Sistema SBQC Internacional Publicado SMI no Step, mas
certame foi adiado para 2020; CIMU Aquisição NCB Nacional Publicado
edital, mas certame foi adiado para 2020; A daptação às mudanças climáticas
SBQC Internacional Publicado SMI no Step e no DO em 2020; Linha de Base
Aquisição Shopping Nacional Deserta, sem apresentação de propostas;
Segurança Viária - Cancelas NCB Nacional Publicado edital, mas certame foi
adiado para 2020; Linha de Base Projeto SQC Nacional Publicado SMI em
2019 e ainda em processo de seleção; Gerenciamento de Bicicletário NCB
Nacional Deserta, sem apresentação de propostas.
Gerenciamento de contratos
Acompanhamento e controle da execução completa e adequada
dos contratos, compatibilizando o ritmo dos contratos com as metas
cronológicas, orçamentárias e financeiras estabelecidas; Manutenção de
contrato permanente com a fiscalização dos mesmos; Recebimento, envio e
distribuição de toda a documentação relativa aos contratos.
Elaboração de Relatórios
Elaboração do relatório de encerramento referente ao desenvolvimento dos
projetos presentes no escopo do acordo 7719-BR. Elaboração dos relatórios
gerenciais semestrais referentes ao desenvolvimento dos projetos presentes
no escopo do acordo 8117-BR.
Gestão Financeira
Coordenação do processamento das Notas Fiscais de Serviços e Faturas e
encaminhamento para pagamento;
Relacionamento Institucional
Contato direto com o Banco Mundial, atendendo às demandas referentes às
licitações, contratos, auditoria e gestão financeira e eventos; Organização das
missões do Banco Mundial ao Rio de Janeiro para alinhamento institucional/
Contato direto com outros órgãos do Estado – como a Secretaria da Fazenda
e Casa Civil – para a execução de ações rotineiras e o bom andamento dos
acordos.
Prorrogação do Acordo de Empréstimo 8117-BR
Elaboração do pleito e acompanhamento do processo que resultou na
prorrogação do Acordo de Empréstimo 8117-BR.
1.2 Auditoria Interna - AUDIT
Ações Empresariais
Elaboração e execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PLANAT,
conforme Instrução; Normativa AGE 47/2018, com a finalidade de definir
temas e macro processos a serem examinados em exercícios financeiros,
definindo objetos, objetivos e riscos; Elaboração do Relatório Anual de
Atividades - RANAT, com base no PLANAT; Elaboração do Relatório Anual de
Auditoria – RAA, contendo o relato das atividades executadas pela auditoria
necessárias a compor o processo de Prestação de Contas Anual da Gestão,
com títulos específicos de modo a atender à Deliberação TCE N° 278/2017;
Análise da documentação dos processos de pagamento, verificando se o
empenho das despesas está compatível com a despesa e sua natureza,
conforme estabelece o art. 23 do Decreto nº 40.767/2007; Exame mensal da
Prestação de Contas das receitas e despesas do Sistema de Bonde de Santa
Teresa; Avaliação e emissão de Parecer sobre as Prestações de Contas de
Descentralização de Créditos Orçamentários, recebidos e cedidos, pela
Central, conforme IN AGE 24/2013; Elaboração da Prestação de Contas
de Gestão (PCA), com base na Deliberação TCE 278/2017 e IN AGE 48
de 04/02/2019; Emissão de Relatório de Auditoria sobre a Prestação de
Contas Anual de Bens Móveis Consolidadas, com base na IN AGE 24/2013
e no Dec. 44.558/2014; Análise do Balancete da Central emitindo Relatório
Trimestral; Apuração das Recomendações das Auditorias do Estado (AGE)
e Independente, adotando providências junto aos setores da Central, com
objetivo de regularizar e/ou atender às recomendações, monitorando as
ações adotadas e reiterando quando for o caso.
2. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DIPLA
Ações Empresariais
Lançamento da Execução Quadrimestral das Metas do Plano Plurianual
2016-2019; Revisão anual das metas e prioridades da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO); Elaboração do Plano Plurianual 2020-2023;
Consolidação dos Indicadores da CENTRAL, vinculados às ações do PPA;
Elaboração anual da proposta setorial para o Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA); Execução anual do Orçamento, por meio de emissão
de empenhos, descentralizações de crédito, solicitação de alterações
orçamentárias (crédito suplementar, alteração de modalidade, excesso de
arrecadação, etc.), bem como controle de saldos do Crédito Disponível e
Limite de Movimentação de Empenho (LME); Elaboração de instruções
de práticas orçamentárias para serem utilizadas por todas ás áreas da
Companhia; Participação na Coordenação da elaboração do Plano de
Negócios da Companhia.
Fatos Relevantes
Estreitamento no relacionamento com a SUBPOG/SECCG no sentido de
não comprometer o Orçamento da Companhia tanto na Fonte de Recursos
do Tesouro, quanto na Fonte de Recursos Próprios, apesar da grave situação
financeira do estado; Adequação do Orçamento por meio de remanejamento
interno da Fonte de Recursos do Tesouro junto à SUBPOG/SECCG,
para atendimento de despesas de manutenção da companhia (Vales
Transportes, Ticket Alimentação e Refeição e demais contratos), inicialmente
comprometidas por conta do contingenciamento desses recursos realizados
pelo Governo no início do exercício;
Regularização e empenhamento das Despesas de Exercícios Anteriores
(DEA) referentes a 2017 e 2018; Acompanhamento da liberação do LME
e descentralização dos recursos orçamentários da Fonte de Recursos de
Operações de Créditos/Banco Mundial para a SETRANS com o objetivo de
atender às despesas do Programa Estadual de Transportes (PET II);
Adequação de créditos orçamentários no sentido de atender as demandas
imprevistas surgidas ao longo do ano, sem prejuízo à execução orçamentária
inicialmente aprovada, por meio de modificações orçamentárias junto à
SUBPOG/SECCG; Concentração da atividade de Elaboração das Notas de
Autorização de Despesa – NADs, anteriormente feitas pelas diversas áreas
da CENTRAL, na própria DIPLA;
Implementação de ações para a volta de utilização de recursos do FECAM
– Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano
na restauração do Sistema de Bondes de Santa Teresa. A disponibilidade
desses recursos estava prevista desde 2014, e foi reativada em 2019 após o
resgate da documentação pertinente e novas negociações com a Secretaria
de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS.
3. DIRETORIA DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO – DIREO
Ações Empresariais
Gestão e fiscalização do Contrato para aquisição de novos Bondes;
Gestão e fiscalização do Contrato para consolidação de projeto executivo e
execução de obras de Engenharia para reestruturação do Sistema de Bondes
de Santa Teresa (Via permanente, Rede Aérea de Tração e Subestação);
Fiscalização do Contrato e Supervisão da Assistência Técnica de 70
TUE’s chineses; Supervisão da Assistência Técnica de 30 TUE’s chineses;
Gerenciamento das ações de retomada da operação do teleférico do Complexo
do Alemão; Planejamento da operação dos Bondes de Santa Teresa;
3.1 Superintendência de Engenharia – SUPEN
Elaboração de planejamento operacional dos Bondes;
Elaboração de projeto de Melhoria e Enverdecimento do Sistema Ferroviário;
Estudos preliminares de viabilidade técnica de construção de estação de
trem urbano; Elaboração do Termo de Referência - TR para atendimento ao
Projeto de Segregação de Faixas do PET (Banco Mundial);
Desenvolvimento de metodologia estatística e sistema informatizado para
validação dos itens de NF de produtos e serviços promovidos pela SuperVIA;
Suporte ao Planejamento e controle de manutenção do sistema de Bondes
de Santa Teresa; Supervisão da Assistência Técnica de 70 TUE’s chineses;
Supervisão da Assistência Técnica de 30 TUE’s chineses; Supervisão da
Assistência Técnica de 6 novos Bondes do Sistema de Bonde de Santa
Teresa; Comissionamento de 2 TUE´s de 8 carros ALSTOM.
3.2 Superintendência dos Bondes de Santa Teresa - SUBON
Desenvolvimento, coordenação e execução do Projeto de Reestruturação
do Sistema de Bondes de Santa Teresa, em conjunto com a Secretaria de
Estado de Transportes - Setrans; Gestão e fiscalização dos serviços para
consolidação de projeto executivo e execução de obras de engenharia para
recuperação e reforma da Via Permanente, Rede Aérea e Subestação do
Sistema de Bondes de Santa Teresa, em conjunto com a Setrans;
Serviços de manutenção preventiva nos bondes novos de Santa Teresa;
Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de instalações
fixas de Via Permanente, Rede Aérea e Subestação; Operação e
fiscalização/controle de passageiros; Implantação de cobrança de passagem
(outro trecho) na operação do Sistema; Recuperação do 2º retificador da
subestação retificadora; Execução dos serviços de avaliação técnica do
sistema elétrico de tração;
Fatos Relevantes
Celebração de Acordo de Retrabalho para substituição das caixas redutoras

dos Trens Chineses; Execução dos serviços de Avaliação Elétrica da
alimentação do Sistema de Bondes de Santa Teresa; Projeto de Eficiência
Energética do prédio de Copacabana; Início da elaboração dos projetos
de Segurança Viária de construção e reforma de passarelas e construção
de muros e, ainda, regularização e sinalização de passagens em nível ao
longo da linha férrea com recursos do Acordo de Empréstimo com o Banco
Mundial; Início da recuperação dos sistemas eletromecânicos do teleférico
do Complexo do Alemão;
4. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DIRAF
Ações Empresariais
4.1 Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEP
Processamento da Folha de Pagamento; Controle do acervo documental dos
empregados; Assessoria mensal de Recursos Humanos, geração e quitação
mensal da folha de pagamento da Flumitrens; Pagamento de Pensionistas
por Acidentes Ferroviários oriundos da Flumitrens; Manutenção do
cumprimento das Leis Trabalhistas e ajuste da remuneração dos empregados
que ganham abaixo do salário mínimo; Concessão de Benefícios como Vale
Refeição/Alimentação, Plano de Saúde e Vale Transporte; Treinamento
aos empregados, em especial aos lotados no Sistema de Bondes de Santa
Teresa; Apoio operacional/administrativo ao projeto do Vale Social da
Secretaria de Transportes do Estado do RJ.
4.2 Superintendência de Administração de Patrimônio – SUPAT
Área de Patrimônio
Atividades de vistoria de imóveis de permissionários e terrenos na faixa de
domínio da ferrovia; Atividades de vistoria de bens reversíveis de posse da
Concessionária SuperVIA; Atividades de vistoria e acompanhamento do
inventário no Sistema de Bondes de Santa Teresa e Sistema de Teleférico do
Complexo do Alemão; Atendimento a Permissionários da Central;
Atividades de fiscalização (Sistema de Permissionários), com envio de
correspondência de cobrança de débito; Elaboração mensal do Relatório de
Ordem de Recebimento por Permissionários – Contas a Receber; Gestão de
Contratos: DETRAN/RJ, MRS Logística S.A, Pedreira de Suruí.
4.3 Superintendência de Finanças e Contabilidade – SUFIC
Área Financeira
Emissão de GRE - Guia de Recolhimento do Estado, na Tesouraria da
CENTRAL, para recolhimento dos valores oriundos da arrecadação
diária das passagens dos Bondes de Santa Teresa; Emissão do “Contas
a Receber” do DETRAN/RJ, Petro’s Bar, MRS Logística S.A e outras,
com base nas informações dos gestores, resultando na emissão de GRE
para recolhimento na Conta do Tesouro; Atualização da escrituração dos
Livros Caixa, demonstrando diariamente o trânsito dos recursos de fonte
própria, pela Tesouraria; Emissão dos relatórios diários sobre arrecadação
e movimentação financeira, demonstrando toda variação dos recursos de
fonte própria (F 230), com trânsito pelo caixa, banco e os depositados na
Conta do Tesouro; Elaboração da programação financeira e orçamentária,
de forma compatível com a execução orçamentária da Companhia, conforme
disciplinado pela Sefaz e CGE; Envio à Assessoria Jurídica das informações
mensais sobre a Receita Arrecadada que serve de base para o cálculo das
Penhoras sobre a renda; Prestação de informações às Auditorias Interna,
Externa e do Estado (AGE), aos agentes de controles externos, inclusive
Tribunal de Contas do Estado (TCE), sobre as questões financeiras,
atendendo às recomendações apresentadas, quando for o caso;
Análise e avaliação, emitindo as Programações de Desembolso (PDs) dos
processos de pagamentos, após autorização do Ordenador de Despesas,
inclusive os referentes aos pagamentos diretos com recurso internalizado
do Banco Mundial, acompanhando seu status até o efetivo pagamento;
Administração das Cotas Financeiras Liberadas pelo Tesouro, fonte 100
e das provenientes de contratos de empréstimos do Banco Mundial fonte
111, consumidas com a emissão das PDs e as transferências para Setrans,
Riotrilhos, Casa Civil e outros; Transferência de cota financeira através do
SIAFE-RIO, com emissão da Nota Patrimonial; Conciliação das contas
bancárias, atualizando a conferência conciliando os extratos bancários com
os registros financeiros, inclusive da conta caixa e da Conta do Tesouro
correspondentes aos valores depositados cuja fonte seja de recursos
próprios (Fonte 230) e fazendo ajustes contábeis, caso necessário, visando
à paridade entre os saldos contábeis e financeiros;
Envio diário à DIRAF das planilhas contendo o controle das PDs emitidas,
PDs pagas, PDs não pagas, demonstrando por fonte de recursos a situação
dos pagamentos; Análise das Prestações de Contas dos Adiantamentos a
empregados.
Área Contábil
Assessoramento à Gerência de Finanças nos assuntos de contabilidade,
tendo como base a legislação vigente; Escrituração das operações da
Companhia, através do SIAFE-RIO (Sistema de Administração Financeira do
Estado do Rio de Janeiro), obedecendo ao Plano de Contas estabelecido
pela Contadoria Geral do Estado (CGE), emitindo Notas de Liquidação
(NL) e Notas Patrimoniais (NP);Liquidação do Empenho da Despesa (NL)
no SIAFE-RIO, com base na documentação suporte, e registro criando a
obrigação a pagar, dando continuidade aos processos e visando o pagamento
das referidas despesas; tais como Folha de Pagamento, seus encargos
e consignações, fornecedores de materiais e serviços e os respectivos
impostos, ações judiciais e outras demandas jurídicas. Adoção desses
mesmos procedimentos na liquidação dos pagamentos diretos efetuados
com recursos do Banco Mundial; Análise dos relatórios de consistência,
como análise das contas do Ativo, Passivo e contas de resultado,
demonstrando aos órgãos fiscalizadores a composição analítica dos saldos
das contas contábeis; Consolidação das informações contábeis e elaboração
e divulgação do Balanço Anual, Notas Explicativas e demais Demonstrações
Contábeis, bem como os Balancetes mensais da Companhia; dentro das
técnicas e prazos estabelecidos pela legislação vigente;
Prestação de informações ao Contador Geral do Estado e às Auditorias
Interna, Externa, do Estado (AGE) e ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE) sobre assuntos contábeis, algumas matérias fiscais e também os
pontos levantados em relatórios de Auditorias, regularizando as pendências
e os ajustes das incorreções detectados na contabilidade da Companhia;
Emissão de relatório de Restos a Pagar no SIAFE-RIO, e a Conformidade
Contábil e Diária; Conciliação Bancária no SIAFE-RIO; Manutenção dos
Livros Fiscais devidamente atualizados e em perfeita guarda; Atendimento,
dentro dos prazos, das Obrigações Acessórias da Empresa, preenchendo
e enviando aos diversos órgãos os arquivos, demonstrativos e outras
informações; Secretaria da Receita Federal como SPED Contábil - ECD,
SpedContribuiçõesPis/Cofins, Sped Fiscal-ECF, DCTF e DIRF (prestadores
de serviços); Secretaria de Fazenda do Estado do Rio (Sefaz), GIA-ICMS,
DECLAN-IPM e Quadros e Nota Explicativa sobre o grau de dependência da
Central para atendimento à Secretaria do Tesouro Nacional (STN);
4.4 Superintendência de Administração– SUADM
Área de Suprimentos: Condução de processos de compra de material e
contratação de serviços; Controle do Almoxarifado; Abertura de processos
administrativos controlados pelo sistema UPO do Estado; Serviços de
protocolo, entrada e saída de todos os expedientes da Central.
Área de Informática: Publicação dos balanços da Central através do site
da empresa; Instalação e configuração do novo sistema de backups dos
servidores.
4.5 Gerência Executiva de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho – GESMT: Reenquadramento dos laudos de insalubridade
e periculosidade; Gestão do Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT;
Fatos Relevantes
Início da preparação da Migração do Sistema de Folha de Pagamento
IXFOLHA para MIXFOLHA, com implantação dos módulos Mix Segurança
e Saúde e cadastramento do e-Social; Elaboração de Processo Seletivo
junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para
Empregados Aprendizes, substituindo os anteriormente qualificados que
tiveram seus contratos encerrados; Execução do Programa de Desligamento
Voluntário - PDV conforme Portaria DIPRE nº 232, de 28/11/2019; Início
do acompanhamento do payback, utilizando como bases a despesa do
PDV e as folhas de pagamento da CENTRAL; Elaboração de Processo
Seletivo junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI para
Empregados Aprendizes, substituindo os anteriormente qualificados que
tiveram seus contratos encerrados; Execução do Programa de Desligamento
Voluntário - PDV conforme Portaria DIPRE nº 232, de 28/11/2019; Início do
acompanhamento do payback, utilizando como bases a despesa do PDV e
as folhas de pagamento da CENTRAL; Avaliação dos critérios de concessão
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, no âmbito da CENTRAL,
com base na Portaria DIPRE – 152/2019, de 18/07/2019;
Cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta - TAC do Ministério Público
do Trabalho pela área de Engenharia de Segurança do Trabalho; Assinatura
de Convênio com o Serviço Social da Indústria – SESI; Revisão do Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e do Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; Elaboração e publicação do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC; Início da
elaboração do Plano de Negócios, com base no art. 23 da Lei 13.303/2016,
de 30/06/216; Início do Projeto “Entendendo a CENTRAL” com o objetivo
de mapear os processos da Companhia, registrando a realidade atual pela
identificação das suas atividades e recursos;
Inclusão de documentos para consulta na intranet da Companhia;
Reestruturação da Superintendência de Patrimônio, com criação de novas
ferramentas de controle e revisão das atividades anteriormente realizadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao ensejo, a direção da Companhia Estadual de Engenharia de
Transportes e Logística (CENTRAL) vem agradecer aos empregados que
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prestaram serviços com elevado espírito de cooperação no desempenho de
suas funções; à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em
especial a que se utiliza do Sistema de Trens de Subúrbio e do Bonde de
Santa Teresa, pela fidelidade e confiança demonstrada nos processos de
revitalizações desses Sistemas de Transportes Público de Passageiros; aos
nossos Fornecedores e Prestadores de Serviços, pela colaboração no
atendimento às necessidades da Operação, Manutenção e recuperação
dos importantes Sistemas já citados; às Associações de Empregados; aos
Órgãos de Classe pelo debate sincero e positivo; ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que compreendeu
nossos sonhos por um sistema de transporte público eficiente e moderno e
nos continuou apoiando em nossas ações em busca da concretização deste
projeto e, por fim, aos acionistas pela confiança e respeito que depositaram
na CENTRAL.
BALANÇO PATRIMONIAL

-

DISPONÍVEL

31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

40.451

38.699

1.634

2.977

Caixa

0

35

44

152

1.590

2.790

REALIZÁVEL

38.817

35.722

Valores a Receber

38.338

35.211

408

475

Depósitos Judiciais

36

36

Valores a Conciliar

35

0

1.615.542

1.620.081

14.271

12.247

2.024

0

11.323

11.323

924

924

1.459.276

1.459.276

Bancos c/ Movimento
Depósitos a Disp. do Tesouro Estadual

Almoxarifados

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Recurs. a Rec. Dec. Estadual 46495/18
Depósitos Recursais
Outros Valores a Rec. a Longo Prazo
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO

141.995

148.558

1.655.993

1.658.780

BALANÇO PATRIMONIAL - P A S S I V O - (Em 1000 Reais)
31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

63.501

60.675

Pessoal a Pagar

8.201

2.765

Fornec. e Credores - Exerc. Corrente

3.657

3.973

Fornec. e Credores - Exerc. Anteriores

39.639

39.639

Sentenças Judiciais

6.301

7.651

Contribuições Sociais

1.030

1.294

PASSIVO CIRCULANTE

Consignações Diversas

1.842

2.111

Provisão para 13º Salário e Férias

2.308

2.724

Obrigações Fiscais

168

169

Outros Valores a Pagar

355

349

801.092

801.995

12.303

13.206

Provisões p/ Indenizações Trabalhistas

412.584

412.584

Provisões p/ Indenizações Cíveis

242.229

242.229

Subvenções Governamentais p/ Invest.

133.976

133.976

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

791.400

796.110

1.096.357

1.096.357

484.716

484.716

Reservas p/ Aumento de Capital

189.649

189.649

Subvenções p/ Investimentos

295.067

295.067

PREJUÍZO ACUMULADO

(789.673)

(784.963)

TOTAL DO PASSIVO + PL

1.655.993

1.658.780

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Tributos Federais Renegociados

CAPITAL SOCIAL
RESERVAS DE CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Em 1000 Reais)
01/JAN/2019

01/JAN/2018

A 31/DEZ/2019 A 31/DEZ/2018
RECEITAS OPERACIONAIS

71.525

76.293

2.501

2.183

906

1.448

67.293

71.616

825

1.046

DESPESAS OPERACIONAIS

(76.634)

(80.571)

Pessoal e Encargos

(59.195)

(59.089)

Despesas Gerais e Administrativas

(8.953)

(8.409)

Depreciações e Amortizações

(6.842)

(6.842)

Despesas Financeiras

(115)

(3.705)

Despesas Tributárias

(152)

(118)

Sentenças Judiciais
Constituição de Provisões Trab.
e Cíveis
Outras Despesas

(1.041)

(2.170)

(356)

(206)

(10)

(32)

RESULTADO OPERACIONAL

(5.109)

(4.278)

RESULTADO DO EXERCÍCIO
Por lote de mil ações do capital social
final

(5.109)

(4.278)

(0,07)

(0,06)

Receitas de Transporte Ferroviário
Aluguéis de Imóveis
Subvenção p/ Operação
Outras Receitas

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
MÉTODO INDIRETO - (Em 1000 Reais)
31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

(5.109)

(4.278)

6.842

6.842

399

3

Redução (Aumento) de Contas a Receber
a Curto Prazo

(3.095)

9.836

Redução (Aumento) de Contas a Receber
a Longo Prazo

(2.024)

-

(316)

(519)

3.143

(13.165)

(903)

1.982

(1.063)

701

(279)

(116)

Atividades Operacionais
Resultado do Exercício
Depreciação e Amortização
Ajuste de Exercícios Anteriores

Aumento (Redução) de Fornecedores
Aumento (Redução) de Contas a Pagar
e Provisões a C. Prazo
Aumento (Redução) de Contas a Pagar e
Provisões a L. Prazo
(=) Disponib. Líquida Gerada (Aplicada)
nas Ativ. Operacionais
Atividades de Investimentos
Compra de Imobilizados
Aquisição de Investimentos
(=) Disponib. Líquida Gerada (Aplicada)
nas Ativ. de Investimentos
Atividades de Financiamento
(=) Disponib. Líquida Gerada (Aplicada)
nas Ativ. de Financiamentos
Aumento (Redução) das Disponibilidades

ESPECIFICAÇÕES

Saldo em 31/dez./2017

(279)

(116)

-

-

(1.342)

585

Disponibilidades do Início do Exercício

2.977

2.392

Disponibilidades no Final do Exercício

1.635

2.977

SUBVENÇÕES P/
INVESTIMENTOS

1.096.357

Ajuste de Exercícios Anteriores

CRED. P/
AUMENTO
DE CAPITAL

295.067

189.649

1.096.357

295.067

189.649

TOTAL

484.716

-780.688

800.385

-

3

3

-

Saldo em 31/dez./2018

LUCRO/PREJUÍZO
ACUMULADO

TOTAL

-

Resultado do Período

-

-4.278

-4.278

484.716

-784.963

796.110

Ajuste de Exercícios Anteriores

-

-

398

398

Resultado do Período

-

-

-5.109

-5.109

484.716

-789.674

791.399

1.096.357

295.067

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em mil reais)

III – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
1 – Circulante e Não Circulante
Os direitos e obrigações estão demonstrados no Circulante, quando
vencíveis no próximo exercício e no Não Circulante (Longo Prazo) os
que o ultrapassam.
2 – Critérios de Avaliação
2.1 - As demonstrações contábeis, incluindo os valores inseridos nas
notas explicativas, estão sendo apresentadas em Mil Reais, que é a
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras
apresentadas em Mil Reais foram arredondadas para o milhar mais
próximo, exceto quando indicados de outra forma.
2.2 - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa,
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez
e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações
financeiras são registradas a valores de custo acrescidos dos
rendimentos auferidos até a data do Balanço.
2.3 – Os valores a receber são avaliadas no momento inicial pelo
valor presente e deduzidas da estimativa para créditos de liquidação
duvidosa. Essa estimativa é estabelecida quando existe uma evidência
objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a
receber. O valor da estimativa é a diferença entre o valor contábil e o
valor recuperável. A estimativa para créditos de liquidação duvidosa
foi calculada em montante considerado suficiente para cobrir as
possíveis perdas na realização das contas a receber.
2.4 – Os estoques são representados por materiais destinados
à manutenção, conservação e benfeitorias das instalações e
equipamentos envolvidos nas atividades operacionais e estão
registrados ao custo médio de aquisição, que não excedem ao valor
de mercado.
2.5 – Os valores registrados em investimentos estão avaliados a
preço de custo e são os bens objeto de concessão à Supervia e que,
deverão, no final do prazo de concessão, ser devolvidos à Central
no estado em que se encontravam na data da concessão. Também o
imobilizado está a preço de custo.
2.6 - Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumulada,
quando necessário.
2.7 – Os demais ativos são apresentados ao valor de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidas.
2.8 – As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e das variações monetárias incorridas.
2.9 - Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado,
se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa
ser estimada de maneira confiável, é provável que um recurso
econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
2.10 - A constituição da provisão para contingências está amparada
na opinião dos assessores jurídicos da companhia para as causas
cíveis, trabalhistas e tributárias, conforme expectativa de perda,
conforme nota explicativa nº 10. Adicionalmente a Companhia possui
depósitos judiciais conforme informado na nota explicativa nº 5, que
não possui provisão constituída, visto a classificação como possível
ganho das ações por parte dos assessores legais.
3 – Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios.
As receitas oriundas de subvenções do Estado são registradas pelo
regime de caixa em consonância com os procedimentos contábeis
estabelecidos pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC n.º 774/94, sobre o Princípio da Competência, que determina
sua realização no recebimento efetivo de doações e subvenções,
estando em conformidade com a legislação do imposto de renda.
IV – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 – Caixa e equivalentes de caixa
31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

Caixa

0

35

Banco Itaú S/A

0

0

44

152

2

85

Limite de Saque Sujeito Prog. Finan.

1.588

2.705

TOTAL

1.634

2.977

Banco Bradesco S/A

31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

2.679

2.093

Permissionários – Aluguéis

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis incorporam os Pronunciamentos
Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as
Normas Brasileiras de Contabilidade do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), desde que aplicáveis, em vigor até a data da
conclusão e elaboração dessas demonstrações. As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da
Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações e alterações introduzidas
pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09, seguindo os princípios emanados
da legislação societária, cujos valores foram extraídos do SIAFE-RIO
– Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Rio
de Janeiro, baseado na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que
institui normas gerais de direito financeiro para elaboração, execução
e controle de orçamentos e balanços da União, Estados e Municípios
e do Distrito Federal. Dessa forma, conforme Circular 02/2009, da
CGE de 29/01/09, as Subvenções para Investimentos registradas
em 2008, foram reclassificadas para o grupo Receitas Diferidas –
Subvenções Governamentais para Investimentos, o saldo da conta
Lucro ou Prejuízo Acumulado foi transferido para conta Prejuízo
Acumulado.

COMPOSIÇÃO

189.649

COMPOSIÇÃO

I – CONTEXTO OPERACIONAL
1 – Atos Constitutivos
A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística –
CENTRAL é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Estado
de Transportes, resultante da cisão parcial da Companhia Fluminense
de Trens Urbanos – FLUMITRENS, em cumprimento aos Decretos
nº 27.898, de 09 de março de 2001 e nº 28.313, de 11 de maio de
2001 do Governo do Estado, sendo aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 30/05/2001, tendo como data base o
Balanço levantado em 30/04/2001, para efetiva operação.
2 – Objeto Social
A Companhia tem por objeto a implantação, construção e a exploração
do transporte de passageiros sobre trilhos ou guiados, bem como todas
as atividades conexas, tais como a exploração de estacionamento e
de seus bens e direitos patrimoniais, a comercialização de marcas
ou insígnias e de espaço para propaganda, a prestação de serviços
de consultoria em matéria de sua especialidade, de manutenção
de equipamentos, a implantação e construção de sistemas de
transportes e terminais de passageiros, e ainda, a participação em
outras empresas com objeto social correlato.

Limite de Saque com Vinc. de Pag

___________

RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL
SOCIAL
REALIZADO

Saldo em 31/dez./2019

A T I V O - (Em 1000 Reais)

ATIVO CIRCULANTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO 01/JAN/2019 A 31/DEZ/2019( Em 1000 Reais)

2 – Ativo Circulante
Está representado principalmente pelos Valores a Receber, conforme
composição abaixo, referente à Receita com aluguéis (permissão de
uso) residenciais e comerciais, provisão para devedores duvidosos,
cessão de servidores, cotas financeiras a receber, diversos
responsáveis por danos, e em faturas a receber pela receita de venda
de passagens dos Bondes, com cartão de débito e crédito, através da
CIELO, na Estação em Santa Teresa.

Provisão p/ Devedores Duvidosos

(598)

Cessão de Servidores

(598)

1.385

1.385

Faturas/Duplicatas a Receber

146

75

Cotas Financeiras a Receber

33.838

31.951

305

305

Diversos Responsáveis por Danos
Indenizações e restituições a receber

23

0

Adiantamentos Concedidos

560

0

TOTAL

38.338

35.211

2.1 – As Cotas Financeiras a Receber correspondem ao registro das receitas
de subvenção, enquadradas no regime de competência das despesas
reconhecidas no período.
3–Ativo Não Circulante
3.1 - Realizável a Longo Prazo
Está representado pelos depósitos recursais referentes às causas trabalhistas
contra a Central, Flumitrens “em liquidação” e CTC “em liquidação”, cujos
processos por determinação judicial foram transferidos para Central, como
Empresa sucessora e por outros valores a receber a longo prazo.
COMPOSIÇÃO

31/DEZ/2019

31/DEZ/2018

2.024

0,00

11.323

11.323

Rec. a Rec. Decreto 46.495/2018
Depósitos Recursais
Outros Valores a Receber – L.P.
TOTAL

924

924

14.271

12.247

3.2 - Recursos a Receber Decreto Estadual 46.495/2018
Em 14 de novembro de 2018, o Governo do Estado do Rio de Janeiro editou
o Decreto 46.495/2018 que dispõe sobre o controle dos recursos financeiros
subtraídos das contas bancárias dos diversos órgãos e entidades do Governo
do Estado do Rio de Janeiro em decorrência dos arrestos e seqüestros
judiciais movidos contra o estado, e dá outras providências. Em seu Artigo
1º o referido decreto determinou que “os órgãos e entidades do Governo
do Estado do Rio de Janeiro deverão controlar em registro específico no
Sistema de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro - SIAFERio, os recursos a receber e a ressarcir decorrentes de arrestos e sequestros
judiciais com repercussão nos órgãos e entidades do Estado nos exercícios
de 2016, 2017 e 2018.
3.3– Investimentos
São registrados nesta conta os bens concedidos através do edital de
Concessão, bem como os relativos aos Investimentos realizados neste
exercício mediante empréstimo do BIRD e contrapartida do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o estabelecido pelo PET –
Programa Estadual de Transportes. Por força do Termo Aditivo nº 004, ao
contrato nº 005/ASJUR/2004, a SETRANS – Secretaria de Transportes do
Estado do Rio de Janeiro passou a titular do CONTRATO em substituição à
CENTRAL, tornando-se responsável pela sua conclusão. Face à mudança
foi transferida a parcela contabilizada no montante de R$ 147.797., relativa
à importação de 8(oito) TUE´S – Trens Unidades Elétricos, recebidos pela
CENTRAL. A composição desses investimentos é a seguinte:
SALDO

SALDO

ACRÉS–
CIMOS

BAIXAS

539.193

-

-

539.193

73.923

-

-

73.923

55.507

-

-

55.507

23.688

-

-

23.688

151.660

-

-

151.660

93.011

-

-

93.011

85.371

-

-

85.371

30.745

-

-

30.745

24.572

-

-

24.572

Outras Instalações Fixas

716

-

-

716

Bens Móveis - subtotal

464.893

-

-

464.893

448

-

-

448

406.543

-

-

406.543

57.712

-

-

57.712

-

-

-

-

-

190

31/dez/18
Bens Imóveis - subtotal
Terrenos

Superestrutura da Linha

Instal. Fixas e Elétricas

Locomotivas
Trens Unidade Elétricos
Carros e Vagões
Bens Móveis a Incorporar
Projetos em Andamento
Outros Invest. - subtotal
Obras em Andamento
Adps.Transf. Máq. Equipament.
Antecipações Contratuais
Reparo e Manut. de Bens Imov.
TOTAL

190

31/dez/19

455.190

-

-

455.190

37.766

-

-

37.766

-

395.212

395.212
18.168

-

-

18.168

4.044

-

-

4.044

1.459.276

-

-

1.459.276

3.3.1 – Investimentos – Flumitrens
Conforme deliberação aprovada por unanimidade pela Assembléia
Geral Extraordinária Conjunta- Flumitrens/Central - realizada em 30
de abril de 2013, foram transferidos para Central e lançados no grupo
Carros e Vagões, os bens registrados na Flumitrens em Investimentos,
remanescentes da Cisão Parcial da Flumitrens, no valor líquido de R$
56.342., ver Nota - VI – BENS RECEBIDOS POR MEIO DA CISÃO DA
FLUMITRENS.
3.3.2 – Transferência de Valores da SETRANS
Em novembro de 2018 foi realizada transferência da SETRANS para a
Central no valor de R$ 239.463., correspondente ao encerramento do
contrato de aquisição dos trens Coreanos que foi conduzido e contabilizado
pela Secretaria, conforme item 2.2 - Investimentos. Contudo verificouse que o procedimento adotado, cujo valor foi registrado como Doação,
gerou um superávit na apuração do resultado na Central. Constatado o
problema causado pelo lançamento de transferência, efetuamos consulta
à área de Contabilidade Geral da SEFAZ que instruiu, a princípio, pelo
estorno dos lançamentos, para estudo visando uma classificação mais
adequada, sendo que, até 31 de Dezembro de 2019 ainda não havia
resposta. O setor contábil agendará reunião na Contadoria do Estado, em
busca de solução.
3.4 – Imobilizado
Figuram neste grupo os bens necessários às atividades administrativas,
sendo deduzida a depreciação econômica dos bens e não ultrapassam
os índices de dedutibilidade admitidos pela legislação fiscal. Os bens
ainda registrados no ativo imobilizado, utilizados nos ramais ferroviários
explorados pela SUPERVIA, serão reclassificados para o Investimento,
tão logo a Coordenadoria de Patrimônio encaminhe, conforme já solicitado
pela área Contábil, relação desses Bens, com seus respectivos valores. A
composição do Imobilizado é a seguinte:
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TX ANUAL
CONTAS

31/12/2018

31/12/2019

DEPREC.

VALOR

VALOR

ACRÉSCIMOS

DEPRECIAÇÃO

VALOR

%

LÍQUIDO

BRUTO

(BAIXAS)

ACUMULADA

LÍQUIDO

Via Permanente, Edif./Instalações
Terrenos

-

6.937

6.937

-

-

6.937

Leito de Linha

-

21.543

21.543

-

-

21.543

Obras de Arte

1,25

7.953

11.339

-

3.528

7.811

Superestrutura da Linha

3,33

7.013

40.254

-

34.581

5.673

Edifícios e Dependências

2,00

12.686

24.142

-

11.934

12.208

Sinal. E Telecomunicação

3,33

23.191

106.390

-

86.742

19.648

Rede Aérea de Tração
Instalações Fixas/Energia Elétrica

3,33
3,33

3.588
5.120

16.824
23.379

-

13.976
19.038

3.028
4.341

88.031

250.808

-

169.619

81.189

-

1.128

471

SUB TOTAL
Equips. E Transportes Ferroviários
Locomotivas Diesel

4,00

470

1.599

Trens Unidades Elétricas

2,50

52.644

98.097

-

45.454

52.643

Carros

2,50

4.323

6.281

-

1.958

4.323

Vagões

3,33

882

2.159

-

1.277

882

Containers

5,00

1

3

-

2

1

58.320

108.139

-

49.819

58.320

SUB TOTAL
Outros Equips. de Tranportes
Veículos Rodoviários

20,00

-

197

-

197

-

5,00

-

2.266

-

2.266

-

-

2.463

-

2.463

-

Equips. Máquinas e Ferramentas

10,00

48

1.685

89

1.638

136

Outras Imobilizações

10,00

230

2.122

190

1.891

421

Imobilizações em Andamento

-

523

523

-

523

Obras em Andamento

-

656

656

-

656

Bens Móveis em Trânsito

-

Equips. Rodante Auxiliar
SUB TOTAL

TOTAL

750

750

148.558

367.146

O quadro acima para o balanço de 2018 e de 2019 foi modificado para
apresentar uma melhor classificação e entendimento de algumas contas do
imobilizado, a saber: Equips. Máquinas e Ferramentas englobam as contas
123110102, 123110103, 123110114, 123110120, 123110121 e 123110162.
Outras imobilizações englobam as contas 123110106, 123110112,
123110118, 123110119, 123110123, 124110101 e 123110801.
3.4.1 - Análise de recuperabilidade dos ativos (impairment test) e
estimativa de vidas úteis
A Companhia informa que não elaborou o teste de recuperabilidade de Ativo
para o exercício de 2019 e anteriores, para avaliar a necessidade de provisão
para redução do saldo contábil a seu valor de realização (“impairment test”),
de acordo com as disposições do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01
(R1) – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS e do disposto na
Lei nº. 11.638, de 28 de dezembro de 2007.
Além disso, a Companhia não efetuou a avaliação do seu ativo imobilizado
para determinação das taxas de vida útil remanescentes, de acordo com
as disposições do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 27 (R1) – ATIVO
IMOBILIZADO, cujas taxas de depreciação estão demonstradas no quadro
acima e correspondem às taxas fiscais determinadas pelo Regulamento do
Imposto de Renda.
3.4.2 - Imobilizado – Sistema de Bondes de Santa Teresa
Em atendimento à determinação do TCE/RJ, com orientação da CGE e
aprovação da Central através da Resolução de Diretoria Executiva nº 233/12
de 25/06/12, foram incorporados ao Permanente, os Ativos Operacionais do
Sistema de Bondes de Santa Teresa alienados à CENTRAL pela Companhia
de Transportes Coletivos CTC–RJ “em liquidação” no valor de R$ 3.786.,
conforme Proc. E-10/300.171/2012 e contrato assinado em 20/12/02.
3.4.3 - Imobilizado – Flumitrens
Conforme deliberação aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral
Extraordinária Conjunta- Flumitrens/Central - realizada em 30 de abril de
2013 foi transferido, para Central os bens registrados no Imobilizado da
Flumitrens, remanescentes da Cisão Parcial da Flumitrens no valor líquido
de R$ 44.021., ver Nota VI – BENS RECEBIDOS POR MEIO DA CISÃO DA
FLUMITRENS.
4 – Provisões para Contingências
As demonstrações contábeis registram provisões para ações trabalhistas e
ações cíveis, no montante de R$ 412.584. e R$ 242.228. respectivamente,
atualizados até 31/12/2017 com base nas informações da GEJUR, para
cobrir possíveis contingências referentes às causas, cujos valores envolvidos
puderam ser estimados. Não foram enviadas pelo Jurídico as
atualizações para os exercícios de 2018 e 2019.
5 – Patrimônio Líquido
O Capital Social foi aumentado para R$ 1.096.356., conforme deliberado
na Ata da Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, realizada em 30 de
abril de 2013, ver NOTA VI–BENS RECEBIDOS POR MEIO DA CISÃO
DA FLUMITRENS, sendo que esta Ata foi registrada na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro em 08 de maio de 2013. O Capital Social é
representado por 72.884.769.814 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, assim distribuídas:
ACIONISTAS
Estado do Rio de Janeiro

QUANT. DE AÇÕES
72.884.768.867

Cia de Transp. Coletivos do Est. do Rio de Janeiro – CTC
“em liquidação”
TOTAL

947
72.884.769.814

Apesar dos prejuízos acumulados, a continuidade da operação da companhia
é garantida pelo acionista controlador, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro.
5.1 – Redução do capital social
Conforme deliberação dos acionistas presentes em Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária da Central, realizada em 28 de dezembro de 2018,
cuja ata foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 01 de
fevereiro de 2019 e novo Estatuto Social registrado na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 11 de outubro de 2019 foi aprovada
por maioria dos votos a redução do capital social no valor de R$ 100.105.,
deliberada anteriormente durante a 258ª Reunião da Diretoria Executiva
de 22/11/2017, a decisão foi ratificada pela 156ª Reunião do Conselho
de Administração em 23/11/17. No entanto, o registro contábil da referida
redução de capital e a conseqüente baixa contábil dos bens remanescentes
da Flumitrens, mencionados na Nota VI - BENS RECEBIDOS POR MEIO
DA CISÃO DA FLUMITRENS, embora tenha sido aprovada em 2018 e
registrada em 2019, não foi efetuada até 31 de dezembro em 2019, tendo
em vista questionamentos feitos pela Contadoria do Estado, em resposta à
consulta feita pela Contabilidade da Central. Considerando que não houve
um consenso o registro de baixa ficou para o exercício de 2020.
V – CONTRATO DE CONCESSÃO
O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou os Termos Aditivos 6º,
7º, 8º e 9º ao contrato de concessão de Serviços Públicos de Transporte
Ferroviário, entre o Estado do Rio de Janeiro e a Supervia Concessionária
de Transporte Ferroviário. Também citado na nota III 2.2. A execução desses
termos causará reflexos, ainda não dimensionados, ao Patrimônio da
CENTRAL.
VI – BENS RECEBIDOS POR MEIO DA CISÃO DA FLUMITRENS
Conforme deliberação aprovada por unanimidade pela Assembléia Geral
Extraordinária Conjunta- Flumitrens/Central, realizada em 30 de abril
de 2013, presidida pelo representante do acionista majoritário das duas
Empresas, foram transferidos, para Central os bens remanescentes da Cisão
Parcial ocorrida em 31/05/2001, que ainda estavam de posse da Flumitrens,
com base no processo E-12/180.007/2009, tendo como contrapartida o
aumento do Capital Social da Central, conforme registro da ata na JUCERJA
em 08/05/13, no valor total de R$ 100.363., e consequentemente com reforma
parcial do Estatuto Social da Central. O registro contábil, efetuado pela
Flumitrens, foi inicialmente em 25/06/2013 e em 28/06/2013 estornado, em
decorrência de erro na contabilização, movimentando contas de resultado.
Após regularização contábil o lançamento definitivo ocorreu em 17/09/2013,
por parte da Flumitrens através de transferência entre Unidades Gestoras –
UG’s, integrantes do
SIAFE-Rio, sendo R$ 56.342. referente a Investimentos e R$ 44.021. de
Imobilizado, com valor já depreciado, e a contrapartida na conta de Capital
Social. No ato da transferência não havia sido efetuado o Inventário Físico
dos Bens transferidos, conforme já alertado (fls 84 e 202), no processo de

279

-

750

225.430

141.995

transferência, pela área Contábil da Central, a Diretoria da Central, após
tomar ciência do fato, por intermédio do Memº 77/DEFIN de 17/09/13,
solicitou a análise do processo E-12/180.007/09 pela Assessoria de
Patrimônio (fls 404), sendo constituída também através da Portaria
Conjunta Central/Flumitrens – “Em Liquidação” nº 007 de 09/12/2013
comissão para atestar os itens referentes a baixa patrimonial dos bens
remanescentes da Flumitrens (fls 04 Proc. 1546), em conseqüência foi
aberto o processo E-10/003.1546/2013 de 11/12/2013, sendo o Relatório
Conclusivo emitido em 24/03/2015 (fls 577 a 589). Por meio da Resolução
DIREX 0006/15 de 16/12/2015, retificada pela 0004/16 de 04/07/2016, a
Direção da Central autorizou a Coordenadoria de Patrimônio a realizar a
baixa patrimonial/contábil, no total de R$ 100.105. conforme relatório da
Comissão, sendo também autorizada pela Resolução 0001/16 de 27/01/16
do Conselho de Administração e encaminhado para conhecimento do
Conselho Fiscal conforme ATA da 175ª Reunião de 28/01/2016. A baixa
Patrimonial ocorreu conforme informado em 08/06/16 (fls 721).
O reflexo contábil da referida baixa, conforme nota explicativa 4.1, ainda
não foi registrada na Companhia.
VII – EVENTOS SUBSEQUENTES – COVID 19
Em dezembro de 2019, um novo agente de coronavírus (“COVID-19”) foi
relatada em Wuhan, China. A Organização Mundial da Saúde declarou
COVID-19 como uma “Emergência em Saúde Pública de Interesse
Internacional. A Companhia está monitorando de perto o impacto potencial
do COVID-19 em seus resultados de 2020, e sua principal prioridade
continua sendo a saúde e a segurança de seus colaboradores e clientes.
Além disso, a Companhia esclarece que, no momento, há grande incerteza
sobre os efeitos do COVID-19 na economia local e global, inclusive em
relação ao tempo necessário para conter o avanço da contaminação que
tem alcançado escalas relevantes em vários países e ainda terá o pico de
contaminação no Brasil ocorrendo nas próximas semanas ou meses.
Por isso, ainda não é possível passar uma expressão exata dos eventuais
impactos para a continuidade dos negócios da Companhia, que já está
comprometida e depende substancialmente de aportes do seu acionista
majoritário – Governo do Estado do Rio de Janeiro e/ou para estimativas
contábeis. No entanto, a Administração da Companhia não exclui a
possibilidade de que em razão do avanço da contaminação, especialmente
no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, poderão ser verificados efeitos
adversos nos seus negócios e atividades, sendo que conjuntamente com
o Governo do Estado do Rio de Janeiro seguirá atenta e diligente a toda
e qualquer informação ou evento relacionado ao COVID-19, de forma
a deixar seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de
mudanças de avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes
para os negócios e operações
CARLOS ALBERTO BUSS - Diretor Presidente, KENNEDY DE ASSIS
MARTINS - Diretor de Planejamento, IGOR BARIA - Diretor de Engenharia
e Operação, HEITOR LUIZ MACIEL PEREIRA - Diretor de Administração e
Finanças, JULIO CESAR PEREIRA MAGINA - Contador CRC/RJ 25923-0
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da COMPANHIA ESTADUAL DE
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
Rio de Janeiro - RJ
Opinião com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA ESTADUAL
DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis
e demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do
assunto descrito no parágrafo “Base para opinião com ressalva” as de
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E
LOGÍSTICA – CENTRAL em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião com ressalva
Conforme descrito nas Notas Explicativas n. III (2.5) e IV (3.3) a Companhia
apresenta no balanço patrimonial o montante de R$ 1.459.275.879,72
(idem em 31 de dezembro de 2018) referente a Investimentos relacionados
aos bens concedidos à SuperVia Concessionária de Transporte
Ferroviário S.A. através de edital de Concessão, bem como os relativos
aos Investimentos realizados no exercício de 2013 mediante empréstimo
do BIRD e contrapartida do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não
obstante, ao aplicarmos nossos procedimentos de auditoria para análise
da eficiência dos controles da Companhia sobre esses investimentos,
constatamos que os controles não são efetivos, sendo que nos encontramos
impossibilitados de certificar quanto à integridade dos valores registrados
nessa rubrica, bem como seus possíveis reflexos nas contas patrimoniais,
considerando que: i) a Companhia não dispõe de controles patrimoniais
efetivos relacionados a esses investimentos que correspondam ao
saldo contábil registrado em 31 de dezembro de 2019; ii) devido à
inexistência de controles efetivos sobre esses saldos, não foi possível
mensurar eventuais ajustes decorrentes de perdas por desvalorização,
obsolescência ou inoperância dos referidos bens que foram objeto da
concessão; e iii) conforme 8º termo aditivo ao contrato de concessão
datado de 29 de novembro de 2010, os bens que dão origem ao saldo
registrado na conta Investimentos e que são objeto de concessão, serão
reversíveis ao poder concedente ao término da concessão. No entanto,
conforme Nota Explicativa n. V, bem como devido às características do
referido contrato que prevê a devolução dos bens concessionados, não há
como mensurar com base nas informações disponíveis na Companhia os
efeitos do referido contrato nas suas demonstrações contábeis, bem como
certificar com base nas informações disponibilizadas pela contabilidade
que o saldo registrado na conta investimentos corresponde ao seu
valor de realização em 31 de dezembro de 2.019. Conforme descrito na
Nota Explicativa n. (IV) 3.3 os ativos imobilizados da Companhia estão
apresentados no balanço patrimonial ao custo contábil líquido de R$
142.004.875,87 (R$ 148.557.680,22 em 31 de dezembro de 2018). Ao
aplicarmos nossos procedimentos de auditoria para análise da eficiência
dos controles da Companhia sobre esses bens, constatamos que os
controles não são efetivos, sendo que nos encontramos impossibilitados

de certificar quanto à integridade dos valores registrados nessa rubrica, bem
como seus possíveis reflexos nas contas patrimoniais, considerando que:
i) os saldos apresentados nos controles patrimoniais não correspondem ao
saldo contábil registrado em 31 de dezembro de 2019; ii) não foi possível
certificar que todos os bens estão sendo devidamente depreciados; iii) não
foi possível certificar que os saldos da depreciação acumulada dos bens
está corretamente registrado; e iv) devido a inexistência de evidências de
que tais ativos foram devidamente inventariados no exercício corrente e nos
anteriores, não é possível certificar a existência da totalidade dos bens que
compõem os saldos registrados no ativo permanente em 31 de dezembro
de 2019. Adicionalmente, conforme mencionado na nota explicativa nº
3.3.1 – Análise de recuperabilidade dos ativos (impairment test) e estimativa
de vidas úteis, a Companhia deprecia seu o Ativo Imobilizado de acordo
com as taxas fiscais de depreciação determinadas pela Secretaria da
Receita Federal – SRF. Conforme regulamentado pelo Conselho Federal
de Contabilidade através da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica NBC TG 27 (R3) – Ativo Imobilizado (Pronunciamento Contábil CPC 27), a
depreciação deve ser calculada com base em taxas que levam em conta
a expectativa de vida útil dos bens. Em decorrência dessas deficiências,
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente
sobre o valor residual dos bens que compõem o saldo do ativo imobilizado
bem como o respectivo valor contábil da despesa de depreciação em 31
de dezembro de 2019. Conforme descrito na Nota Explicativa n. IV (3.3.1),
a Companhia não preparou a análise periódica quanto à capacidade de
recuperação dos valores registrados no ativo (análise de “impairment”),
conforme regulamentado pelo Conselho Federal de Contabilidade através da
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica - NBC T 19.10 Redução ao Valor
Recuperável dos Ativos (Pronunciamento Contábil CPC 01 (R1)). A ausência
dessa análise constitui em limitação do escopo de nossos trabalhos e dessa
forma não temos como avaliar a existência de possíveis perdas de ativos
registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou
alienação relativo ao ativo aplicável em 31 de dezembro de 2019. Conforme
descrito na Nota Explicativa n. IV (4) a Companhia mantém registrado no
Passivo não Circulante o montante de R$ 412.584.429,00 (idem em 31 de
dezembro de 2018), referentes à provisão para contingências trabalhistas
e R$ 242.228.552,63 (idem em 31 de dezembro de 2018), referentes à
provisão para contingências cíveis, cujos valores não foram atualizados
em 31 de dezembro de 2019. Tais valores não puderam ser mensurados
na sua totalidade devido volume e a impossibilidade de identificação das
ações, determinação de valores que envolvem as causas e inexistência de
análise do risco jurídico dessas ações. Não obstante, até a data de conclusão
de nossos trabalhos, não recebemos as respostas de circularização dos
Assessores Jurídicos da Companhia e consequentemente, não foi possível
nas circunstancias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de
auditoria (exame às informações contidas nos controles internos mantidos
pela administração da Companhia), concluirmos sobre a existência de
possíveis passivos e ativos contingenciais não reconhecidos, bem como os
possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Dessa forma, não há certeza
quando à razoabilidade dos montantes registrados a título de provisão
para contingências cíveis e trabalhistas durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2.018.Conforme descrito na Nota Explicativa n. IV (5), em
31 de dezembro de 2019, o Capital Social da Companhia está registrado
pelo montante R$ 1.096.356.964,24 (um bilhão noventa e seis milhões,
trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e
vinte e quatro centavos). Entretanto, por deliberação dos acionistas da
Companhia presentes em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Central, realizada em 28 de dezembro de 2018, cuja ata foi publicada no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 01 de fevereiro de 2019 e
novo Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro – JUCERJA em 11 de outubro de 2019, foi aprovada por maioria dos
votos a redução do capital social no valor de R$ 100.105.026,01, deliberada
anteriormente durante a 258ª Reunião da Diretoria Executiva de 22/11/2017,
cuja decisão foi ratificada pela 156ª Reunião do Conselho de Administração
em 23/11/17. No entanto, o registro contábil da referida redução de capital
e a consequente baixa contábil dos bens remanescentes da Flumitrens,
mencionados na Nota Explicativa n. VI - BENS RECEBIDOS POR MEIO DA
CISÃO DA FLUMITRENS, não foi registrada até 31 de dezembro em 2019.
Consequentemente, em 31 de dezembro de 2019, o Patrimônio Líquido da
Companhia está apresentado à maior em R$ 100.105.026,01, assim como
o valor do ativo não circulante (Investimentos) e o total do ativo do exercício
findo naquela data.
Outros assuntos sobre as demonstrações contábeis
Valores correspondentes ao exercício anterior
Anteriormente auditamos as demonstrações contábeis da Companhia para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 apresentadas para fins de
comparabilidade e emitimos nosso relatório em 24 de abril de 2019 contendo
ressalvas semelhantes àquelas apresentadas no parágrafo “Base para
opinião com ressalva”.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o
relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre
as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo,
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria
ou, de forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório
da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada
a relatar a este respeito. Responsabilidade da administração e da governança
pelas informações contábeis. A administração é responsável pela elaboração
e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomada em conjunto, estão livres de distorção relevantes,
independentemente se causada por fraude ou erro e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantermos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso: Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente se
causada por fraude ou erro, planejamento e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
uma incerteza significativa em relação e eventos ou circunstâncias
que passa causar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Comunicamo-nos
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com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Curitiba, 17 de junho de 2020.
Bazzaneze Auditores Independentes S/S, CRC-PR Nº 3.942/O-6; Ediclei
Cavalheiro de Ávila, CONTADOR CRC-PR 057250/O-9 T-RJ, CNAI Nº 5344;
Karini Letícia Bazzaneze, CONTADORA CRC-PR Nº 051.096/O-0, CNAI
Nº 6254.
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CENTRAL SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DO
ANO DE 2019
Srs. Acionistas, 1. Após análise e discussão realizadas na presente data,
com base nos Relatórios da Auditoria Interna, no Relatório da Auditoria
Independente, Bazzaneze Auditores Independentes, nos balancetes
trimestrais e nas notas explicativas solicitadas anteriormente por esta
congregação, elaborou-se o parecer conforme a seguir. 2. Preliminarmente,
este Conselho Fiscal endossa as ressalvas apresentadas pela Auditoria
Independente em seu relatório, considerando que se fazem necessárias, e
urgentes, as devidas ações apontadas a seguir: I. Ajustar o balanço patrimonial
em decorrência de eventuais perdas provocadas por desvalorização,
obsolescência ou inoperância de bens que foram objeto da concessão
e investimentos relacionados à concessão à SuperVia Concessionária
de Transporte Ferroviário S.A, bem como dos relativos aos Investimentos
realizados no exercício de 2013 mediante empréstimo do
BIRD e contrapartida do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em face da
reversibilidade dos bens ao Estado em caso de devolução ou caducidade da concessão, por exemplo, causa preocupação a urgência deste
ajuste diante do cenário atual proporcionado pelas incertezas da Pandemia
da COVID-19, fato surgido no ano em curso, uma vez que estes valores
podem impactar nos resultados contábeis em caso de cessação de
contrato e devolução dos bens. II. Ajustar os saldos do controle patrimonial

e disponibilizar informações atualizadas dos saldos de depreciação dos
ativos imobilizados da Companhia, empreendendo esforços na atualização
do inventário da totalidade dos bens e das respectivas depreciações.
III. Realizar a análise periódica quanto à capacidade de recuperação dos
valores registrados nos ativos da empresa (análise de “impairment”). IV.
Atualizar o passivo não circulante, a partir dos valores que não puderam
ser mensurados na sua totalidade, em decorrência da impossibilidade de
suas identificações, que envolvem as causas cíveis e trabalhistas ou sejam
resultado de análise do risco jurídico dessas ações. COMPANHIA ESTADUAL
DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL CNPJ/
MF No 04.585.463/0001-13 JUCERJA/NIRE:3330026863-4. V. Atualização
do capital social da companhia com o registro contábil da referida redução
de capital e a consequente baixa contábil dos bens remanescentes da
Flumitrens, mencionados na Nota Explicativa n. VI - BENS RECEBIDOS
POR MEIO DA CISÃO DA FLUMITRENS, o que reflete no Patrimônio
Líquido da Companhia, no valor do ativo não circulante (Investimentos) e
o total do ativo do exercício. 3. O Relatório dos Auditores Independentes
sobre as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2019, concluiu
que as demonstrações contábeis da empresa apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31
de dezembro de 2019, exceto pelo descrito no tópico “Base para opinião
com ressalva” do documento, que ensejou o resumo acima. 4. Com base no
exposto, nos esclarecimentos exarados nas notas técnicas da Auditoria Interna
sobre as inconsistências das contas contábeis, solicitadas anteriormente
por este colegiado, e nos relatórios apresentados, este Conselho Fiscal
decidiu pela aprovação das contas do exercício do ano de 2019 e acolhe as
ressalvas decorrentes de todos os fatos relatados nos relatórios da Auditoria
Independente 5. Todavia, os Conselheiros consideram importante registrar
a preocupação com a falta de fluidez e atualização de informações entre os
diversos departamentos à Auditoria Interna da empresa, com a inexistência
de um sistema informatizado moderno e atualizado que permita a agilidade
na obtenção de informações e apuração das inconsistências, com a falta da

criação de processos que permitam a governança das informações de forma
a reduzir os riscos da empresa de não conseguir demonstrar a situação
contábil atualizada em situação urgente, como em caso de liquidação da
empresa , rescisão de contrato concessório, liquidação de bens etc. 6.
Em diversas reuniões deste colegiado, tem sido discutida a importância
de se promover o saneamento das pendências das contas contábeis a fim
de dar maior clareza no processo de aprovação de contas do exercício.
Para tanto, sugerimos que, doravante no exercício seguinte, haja o envio
de um balancete trimestral detalhado acompanhado das notas técnicas
solicitadas para que sejam recebidas tempestivamente e esta congregação
possa acompanhar a evolução das pendências de forma mais eficiente. 7.
A sugestão de implementação de um plano de ação para saneamento das
pendências das contas contábeis tem sido manifestada reiteradamente em
ATAs deste Conselho Fiscal e, da mesma forma, foi sugerido nos relatórios
de aprovação de contas do exercício anterior. Recomendamos, para êxito do
sugerido, a criação de um Grupo de Trabalho para organizar e implementar
as ações com vistas a melhoria dos processos, mitigação de riscos e solução
dos problemas apontados pela Auditoria Interna. COMPANHIA ESTADUAL
DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGISTICA - CENTRAL CNPJ/
MF N.º 04.585.463/0001-13 JUCERJA/NIRE:3330026863-4 8. Por fim,
sugerimos à Diretoria Executiva e a Central procederem com a divulgação
trimestral das demonstrações com relatório de auditoria, em cumprimento
a obrigatoriedade da CVM, adequando as informações às regras previstas
para elaboração e divulgação de informações intermediárias , com vistas a
divulgação em endereço eletrônico, obrigatoriedade que iniciou em 30 de
junho de 2018. Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020, André Luiz Siqueira
de Aguiar Conselheiro-Presidente , Rodrigo Rabelo de Matos Silva
Conselheiro, Manoela de Oliveira Epifânio Conselheira.

Rede D’Or São Luiz precifica maior oferta pública do Brasil em sete anos

O

grupo de hospitais Rede D’Or
São Luiz precificou nesta terça-feira oferta
inicial de ações a R$ 57,92
por papel. Trata-se do maior
IPO de uma companhia brasileira desde 2013, afirmaram à Reuters duas fontes
a par da operação. O início
das negociações dos papéis
no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para
a quinta-feira com o código
“RDOR3”.
Segundo informações
extra oficiais, a companhia
que possui 51 hospitais
pretende aplicar os recursos da oferta primária para
construção de novos hospitais, expansão de unida-

des existentes, bem como
aquisição de ativos que
agreguem know-how ou
permitam desenvolver novas linhas de negócios.
O valor de mercado do
grupo é estimado em R$
112,5 bilhões, o que o coloca entre as 10 empresas
brasileiras com maior valor
listadas na B3, na frente de
Banco do Brasil. A faixa de
preço estimada para o IPO
ficava entre R$ 48,91 e R$
64,35 por papel. A Rede
D’Or e seus acionistas, incluindo a empresa de private equity Carlyle e fundo
soberano de Cingapura
GIC, levantaram R$ 11,4 bilhões, de acordo com uma
das fontes.

Fundada em 1977 no
Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São
Luiz é hoje a maior rede
integrada de cuidados
em saúde no Brasil, com
presença nos estados do
Rio de Janeiro, São Paulo,
Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará,
Paraná e no Distrito Federal. Com 51 hospitais
próprios, um hospital
administrado e 39 clínicas oncológicas, além de
atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e
ambulatórios de diversas
especialidades.
A Rede D’Or São Luiz investe em inovação e pes-

quisa clínica, por meio do
IDOR – Instituto D’Or de
Pesquisa e Ensino, fundado em 2010. O IDOR se
dedica à geração de co-

nhecimento e à formação
de médicos, pesquisadores, e outros profissionais
de saúde, com o fim de
contribuir para o setor de

saúde em benefício não
apenas da companhia e
demais parceiros e apoiadores, mas da sociedade
como um todo.

tal, que todo dia se renova. Foi um grande avanço
trazer esse tema para a
agenda regulatória e conscientizar, tanto o mercado
quanto o corpo técnico da
CVM, da necessidade de
reflexão sobre o assunto”,
concluiu Barbosa.
A Rede Brasil do Pacto
Global é uma iniciativa das
Nações Unidas com foco
em mobilizar a comunidade empresarial na adoção
e promoção, em suas práticas de negócios, de 10
princípios universalmente
aceitos nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio
ambiente e combate à corrupção.
De acordo com Marcelo
Barbosa, a CVM é o primeiro regulador brasileiro a ser
admitido no Pacto Global e
passará a ter ferramentas que
contribuirão para ampliar o
envolvimento da autarquia
com os temas de sustentabilidade e com as discussões
na área. Também poderá
participar em programas
locais e internacionais. “As
ações serão conduzidas de
forma efetiva, reforçando
nosso compromisso como

regulador e apoiando os 10
princípios universais enfatizados pelo Pacto com relação a direitos humanos,
trabalho, meio ambiente e
anticorrupção”, comentou.
Já são mais de 16 mil
participantes na iniciativa, em quase 170 países,
contando com mais de
1,1 mil membros no Brasil (rede local que mais
cresceu em 2020).
Temas em debate
Nesta quarta-feira, o
evento debaterá a ampliação dos horizontes do mercado de capitais. O presidente e chefe-executivo da
CFTC, Heath Tarbert, será
o keynote speaker (palestrante especial do evento).
O Superintendente de
Proteção e Orientação aos
Investidores da CVM, José
Alexandre Vasco, irá moderar o painel Olhar de futuro
sobre a educação financeira, que destacará a relevância do conhecimento financeiro para minimizar
os efeitos da crise sócio-econômica provocada pela
Covid-19 e como o Brasil e
o mundo tem enfrentado o
tema.

CVM anuncia entrada no Pacto Global da ONU
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da
Covid-19,
impactando
a economia no mundo
e revelando, de maneira
muito significativa, a importância de se discutir o
papel dos critérios ESG
(Governança Ambiental,
Social e Corporativa – traduzido do inglês), que ajudam a determinar melhor
o desempenho financeiro
futuro das empresas. Esse conjunto de questões
compôs, nesta terça-feira,
a pauta do 1º dia da série
de eventos “A Retomada
da Economia e o Papel
do Mercado de Capitais”,
organizado pela Comissão
de Valores Mobiliários
(CVM) em parceria com
a AMEC Brasil e o CFA
Institute, que se realiza
até esta quinta-feira.
A novidade logo na abertura do evento foi o anúncio da entrada da autarquia
no Pacto Global da Organização das Nações Unidas
(ONU). O Pacto Global
é uma iniciativa proposta
pela Organização das Nações Unidas para encorajar
empresas a adotar políticas

de responsabilidade social
corporativa e sustentabilidade.
O presidente da CVM,
Marcelo Barbosa, ressaltou
a importância de se debater
a emergência do ESG no
mundo pós-pandemia. Ele
participou da abertura do
encontro, ao lado de Fábio
Coelho, presidente-executivo da Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC), e de Felipe
Nogueira, presidente do
CFA Society Brazil.
“Serão três dias de diálogo, com olhar bastante
profundo sobre o mercado de capitais no Brasil,
colhendo, também, um
pouco da experiência internacional”,
ressaltou
Barbosa. Ele destacou
que entre os muitos temas
que serão discutidos está
o debate sobre o futuro
do mercado de capitais,
“lançando algumas provocações necessárias, já
que o mercado de capitais
sempre sofre as consequências do avanço da sociedade, da cultura e das
tecnologias. Para manter
o mercado de capitais

atrativo e competitivo, é
preciso estar em constante evolução, com olhar
atento a essas mudanças”,
citou.
“Precisamos ter em
mente que essa é uma
agenda que, nem de longe, mostra ser uma tendência ou modismo. É
uma agenda que permeia
todos os mercados em
diferentes estágios de desenvolvimento e reflete
valores contemporâneos
que ganharam muita força. Os investidores, sejam
os mais sofisticados ou os
de varejo, exigem transparência com relação a essas
informações e tomam suas decisões de investimento de alocação de recursos
com base nas respostas
que os emissores dão a
esses fatores. E nós da
CVM, como regulador,
estamos trabalhando para
possibilitar a transparência dessas informações”,
frisou Barbosa.
Na segunda-feira, a
CVM comunicou o lançamento da Audiência Pública para revisão da Instrução CVM 480. “Nosso

objetivo é promover a revisão dos termos do formulário de referência e o
aprimoramento do conteúdo desse formulário,
alinhando com questões
ESG, oferecendo maior
transparência e amplitude
sobre esse termo. Temos
certeza de que o resultado
dessa audiência será muito rico, gerando uma regra
com diversos avanços”,
informou.
Em 2019, essa mesma
instrução passou por uma
audiência pública. “Agora,
com melhor conhecimento, reflexão e com a redução do custo de observância no radar normativo, a
Autarquia observou nova
necessidade de ajustes:
chegamos à conclusão de
que há informações que
podemos receber de outra forma, não receber ou
que não têm necessidade
para o próprio mercado.
Não abrir mão da transparência e proteção do investidor e manter os custos de observância em um
nível que não seja além do
necessário é um equilíbrio
desafiador e fundamen-

