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A maior preocupação do Ministério da
Justiça é com o Rio de Janeiro. Sérgio
Braga, página 4

Filme mergulha na representatividade
do Candomblé na cultura afro-brasileira.
Paulo Alonso, página 2

Mês é considerado alta estação, e assim
tal evento vai contribuir pouco. Bayard
Boiteux, página 3

Tem avião
para ir à Índia,
mas falta para
oxigênio no AM

Aprendizagem
poderá ter
retrocesso de
até quatro anos

O governador do Amazonas,
Wilson Lima (PSC), anunciou
toque de recolher em todo o estado entre 19h e 6h. Esta é uma
das medidas para tentar conter a
disseminação do coronavírus em
meio ao caos que tomou conta de
Manaus.
Por falta de oxigênio nos hospitais, o governo estadual começou a transferir pacientes para o
Distrito Federal, Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do
Norte. A administração estadual
recorreu à Justiça para que a empresa White Martins seja obrigada
a fornecer todo o oxigênio hospitalar de que a rede pública de saúde do estado precisar.
“Há uma dificuldade em conseguir avião que possa carregar
oxigênio para Manaus, e o Ministério [da Saúde] negocia um avião
americano pra isso”, escreveu o
deputado federal pelo Amazonas
Marcelo Ramos no Twitter.
Na segunda-feira, o ministro da
Saúde, general Eduardo Pazuello,
esteve em Manaus e se encontrou
com prefeito da cidade, David Almeida (Avante), e com o governador Wilson Lima. Ele insistiu no
uso de remédios comprados em
larga escala pelo Governo Bolsonaro, como a cloroquina e a
ivermectina, que não têm eficácia
contra a Covid, como demonstram as pesquisas. Em documento
enviado à Secretaria de Saúde de
Manaus, o Ministério tratou como
“inadmissível” a não utilização
desses remédios.
“Estamos decretando o fechamento das atividades de circulação
de pessoas entre 19h e 6h da manhã, exceto de atividades e transporte de produtos essenciais à vida”, informou o governador nas
redes sociais. O toque de recolher
não atinge quem trabalha em atividades estratégicas e essenciais.
A demanda por oxigênio em estabelecimentos hospitalares públicos de saúde do Amazonas nesta
quarta-feira superou em mais de
11 vezes a média diária de consumo da terça-feira. Os hospitais
particulares também já enfrentam
dificuldades de abastecimento.
O Amazonas contabilizava, até
a tarde de quarta-feira, 219.544
casos confirmados da Covid-19
e 5.879 óbitos, com 540 pacientes internados com a suspeita de
terem sido infectados pelo novo
coronavírus.
A White Martins cogita importar oxigênio da Venezuela para
abastecer o Amazonas.

Pesquisa da Fundação Getulio
Vargas (FGV), encomendada pela
Fundação Lemann, mostra que a
educação brasileira pode retroceder até quatro anos nos níveis de
aprendizagem devido à necessidade de suspensão das aulas presenciais na pandemia, com o agravante da dificuldade no acesso ao
ensino remoto. Esse é considerado o pior cenário, em que os estudantes não teriam aprendido o
conteúdo durante o ensino remoto. O impacto é maior entre negros e alunos com mães que não
concluíram o Fundamental.
A pesquisa usa dados do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb). Em uma estimativa
intermediária, os componentes
curriculares teriam uma queda
equivalente ao retorno à proficiência brasileira de três anos. Mesmo no cenário otimista, em que os
alunos teriam aprendido por meio
do ensino remoto tanto quanto
aprendem no presencial, a educação também pode ter perdido três
anos em língua portuguesa.
Em outro modelo de apresentação de resultados, o estudo mostrou que tanto alunos dos anos
finais (do 5º ao 9º) do Ensino Fundamental quanto aqueles do ensino médio podem ter deixado de
aprender o equivalente a 72% do
aprendizado de um ano típico, em
língua portuguesa e matemática,
considerando o pior cenário. No
cenário intermediário, o percentual ficou em 34% e 33%, respectivamente. Considerando o cenário
otimista, a perda no aprendizado
ficaria em 14% e 15%.

Reação nas vendas
não chega ao Rio
Varejo mostra queda de 18% em 2020

O

comércio carioca registrou em 2020 o pior desempenho dos últimos
anos, com queda de 18% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2019, de acordo
com estimativa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município
(SindilojasRio), que leva em conta
os três meses de lojas fechadas
por conta da pandemia do coronavírus.
De acordo com Aldo Gonçalves, presidente das duas entidades,
que juntas representam mais de 30
mil estabelecimentos comerciais,
depois de mais de 100 dias de
portas fechadas por conta da Covid-19, o comércio carioca ainda
não deu sinais de reação. Exemplo
disso foi o Natal, que é responsável por 30% do faturamento anual

Aldo Gonçalves

do comércio, que registrou queda
nas vendas de cerca de 8%.
“Apesar de os institutos de
pesquisa mostrarem uma tímida
recuperação das vendas em algumas cidades do país, aqui no Rio o
comércio varejista não sentiu essa
melhoria. A forte redução no consumo, seja pela não circulação das
pessoas, seja pela queda generali-

zada do poder aquisitivo causada
pelo desemprego e por todos os
fatores que tão dramaticamente
afetaram não só a saúde financeira, como a própria sobrevivência
do comércio, continuam afetando diretamente o setor”, diz Aldo
Gonçalves.
“Dentre os mais prejudicados,
do ponto de vista da economia,
estão os micros, pequenos e médios empresários que se acham na
linha de frente das grandes vítimas do Covid-19, que passam por
momentos dramáticos, lutando
desesperadamente para sobreviver. Além disso a crise econômica
é anterior à pandemia. Revela-se
no elevado índice de desemprego,
assim como na desordem urbana,
na violência resiliente, na proliferação de camelôs, nas sequelas da
corrupção desenfreada de governos anteriores”.

Imposto sobre fortunas não afastou
investimento da Ford na Argentina
Mudança tributária demanda redução das desigualdades

O

fechamento das fábricas
da Ford no Brasil resulta da sequência de péssimas decisões tomadas nos últimos
anos, entre elas o descaso com
mudanças significativas no sistema
tributário, avalia, em nota, a Federação Nacional do Fisco Estadual
e Distrital (Fenafisco).
Com o fechamento das fábricas no Brasil, a Ford vai concentrar seus investimentos no México
e na Argentina. “Recentemente,
acompanhamos a aprovação do

Imposto sobre Grandes Fortunas
(IGF) na Argentina, que além de
tributar os super-ricos, receberá
investimentos de US$ 580 milhões da montadora. A opção da
Ford pelo vizinho sul-americano
demonstra que o IGF não afasta
investidores, mas, sim, a inoperância e a falta de políticas efetivas para fomento do ambiente de
negócios no país.”
Segundo a Fenafisco, a restruturação do sistema tributário,
com foco social e de redução de

desigualdades, vai possibilitar o
Brasil a saída da crise fiscal, acolhimento das famílias que se encontram na pobreza e abaixo da
linha da pobreza, além da melhora no ambiente de investimentos.
Com o exemplo concreto da vizinha Argentina, é possível deixar
claro que medidas de progressividade tributária não afugentam
investidores estrangeiros, e sim
a falta de uma agenda que de fato contribua para a retomada do
crescimento. Página 3
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Aglomeração na Covid-19 tem endereço psíquico
Por Priscila Valério
Desde que o mundo foi
acometido pelo coronavírus,
a humanidade não é mais a
mesma, e o velho mundo a
cada dia vai ficando para trás.
Mas será que na cabeça do
ser humano é como virar a
página do livro?!
Estamos muito longe
disso. E o que observo em
meus atendimentos online e
no consultório é uma adaptação abrupta; alguns sofrem, há sentimento de perda, dor, muita frustração,
impotência e negação da realidade. O luto pelos entes
queridos que partiram.
Gente suspirando de
saudade do que se foi, do
churrasco com os amigos,
tomar chope na mureta da
Urca e andar pelo calçadão
de Copacabana e Ipanema

sem máscara, ou qualquer
resquício que possa remeter
à perda de liberdade.
Angustiados e com anseios sobre a incerteza do
futuro. Fatores que perpassam pelo mercado de trabalho, sustento da família,
endividamento para salvar o
negócio e preocupações sobre as consequências a longo prazo de quem contraiu
a Covid-19 e sobreviveu.
A negação
Vivemos em uma sociedade cuja frustração e
dor são evitadas. Principalmente pelos jovens, que
gostam de ter seus pedidos
atendidos de forma instantânea. Nesse momento,
necessitam lidar com a frus-

tração do isolamento social
em flexibilização parcial.
Em alguns casos, os
próprios pais não preparam
o jovem para ouvir não. De
alguma forma, compensam
a ausência pela atribulação
profissional, por exemplo,
dando sim ao jovem. “Sim,
eu te dou um computador
novo”. “Sim, pode escolher
o carro que quiser”. Sim, o
mundo aos seus pés.
Dessa forma, como esse
jovem vai aceitar a frustração de não poder sair de
casa e aglomerar em bares
e restaurantes?! Ele vai,
não suporta a frustração, o
“não pode” e põe em risco
à própria saúde e a do próximo.
Negar a realidade é um
mecanismo de defesa psi-

cológico para evitar o sofrimento e/ou não precisar
lidar com o acontecimento.
O peso da responsabilidade
também tende ser reduzido
quando negamos a gravidade da situação. É complexo para a mente humana
lutar contra um vírus invisível que simboliza tantas
transformações a iniciar
por si.

que a Covid-19 só acontece
com o outro.
Então, o ser aglomera em
uma espécie de vida paralela, criando uma realidade
falseada, encobrindo às
mazelas trazidas pelo novo
coronavírus.
Camadas vieram à tona

Uma maneira de dizer
que desejo viver a vida,
aproveitar em todas as suas
formas, “custe o que custar”, que posso ir e vir, sou
livre, anestesiar a dor, faço
o que quero na esfera da
ilusão de imortalidade. Como se fosse imune ao vírus,

Se enfrentar e assumir
que precisávamos rever
o ritmo de vida tem sido
uma tarefa um tanto quanto
difícil para grande parte das
pessoas. O imediatismo e
os prazeres expressos oferecidos nos encontros com
o mundo atentam contra a
imperturbabilidade do íntimo.
Com a chegada do coronavírus e a iminência da

é um grande chamado ao rasa na sua interpretação.
diálogo inter-religioso. O
Flora Gil, diretora do
que ocorreu nos bastidores projeto, e Leticia Muhana,
do processo de criação do coordenadora, acompanálbum chegou agora ao pú- haram as gravações das
blico por meio desse belo músicas no estúdio de Cardocumentário, produzido linhos Brown, no Candeal,
em parceria com a Gege em Salvador.
Produções. O filme traz ceO filme mergulha na
nas inéditas do encontro de representatividade do Cangrandes nomes da música domblé dentro da cultura
popular brasileira que se afro-brasileira. Não só os
reuniram para celebrar não músicos envolvidos no álsó os 90 anos da Ialorixá bum foram ouvidos, mas
do Terreiro do Gantois, em também especialistas, como
Salvador, mas também a Dona Cici, mestra griô,
importância histórica e cul- educadora e contadora de
tural do Candomblé para o histórias. Seus depoimenBrasil.
tos são espetaculares, pela
O docprofunO filme mergulha na
umentário
didade do
é luminoque narra
representatividade do
so e esclae conta,
Candomblé
dentro
da
recedor,
pela simcultura afro-brasileira
e há um
plicidade,
misto de
pelo olhar
emoções
doce e, soquando se ouve as canções bretudo, pela meiguice nas
com um pensamento claro palavras.
dos valores do Candomblé
A trajetória da religião é
no mais famoso terreiro do contada no documentário,
Brasil. Indicado ao Gram- desde a sua fundação no
my Latino 2020, na catego- Brasil, onde aportou traria Melhor Álbum de Raízes zida por povos escravizaem Língua Portuguesa, o dos vindos da África. O
disco traz parcerias mar- protagonismo feminino
cantes. Ele proporcionou, na crença é ressaltado ao
por exemplo, o reencontro longo do documentário,
entre Gil e Ben Jor, 30 anos que revela, como por meio
após a gravação de “Gil & das primeiras libertas, por
Jorge: Ogum, Xangô”. O volta de 1830, a figura da
tropicalista, ainda, divide o mulher que se impôs comicrofone com Gal Costa, mo liderança nos terreiros
em Carmen. Gal, aliás, ar- e o matriarcado passou a

prevalecer a cada nova geração.
A Sociedade São Jorge
do Gantois, Terreiro do
Gantois ou Ilê Iyá Omin
Axé Iyá Massê, é um terreiro de Candomblé situado
no bairro da Federação, em
Salvador. Foi tombado nacionalmente, em 2002, pelo
Patrimônio Histórico. Essa
é outra grande casa de Candomblé Nagô (Aláketú),
que também nasceu da Casa
Branca do Engenho Velho,
fundado por Maria Julia
da Conceição Nazaré, em
1849.
O que diferencia o Gantois de outros terreiros
tradicionais da Bahia, como
o Ilê Axé Opô Afonjá, a Casa Branca do Engenho Velho e o Terreiro do Bogum
é que a sucessão se dá pela
linhagem e não através de
escolha pelo jogo de Búzios.
O Gantois é um Candomblé familiar de tradição hereditária consanguínea, em
que os regentes são sempre
do sexo feminino.
As sacerdotisas que lideraram o terreiro foram Maria Julia da Conceição Nazaré (1849-1910), Pulchéria
Maria da Conceição (1918),
Maria da Glória Nazareth
(1918-1920), Mãe Menininha do Gantois (19221986) e Mãe Cleusa Millet
(1989-1998). A partir de
2002, Mãe Carmen, com indiscutível carisma, assumiu

Aglomerar é uma maneira

finitude, observo um retorno para dentro. Para a
permanência, construção,
resgate de afetos e realinhamento do que foi perdido
nesse longo processo sem
data para chegar ao fim.
Estamos distantes de sermos uma sociedade adepta
aos cuidados com a saúde
mental e emocional. Todavia, percebo um movimento de início à caminhada
de compreensão dos sentimentos e ser melhor consigo. Somente assim, seremos mais empáticos com
o outro.
Quem sabe possa ser um
dos grandes aprendizados
que o coronavírus trouxe?!
Deixo a reflexão.
Priscila Valério é psicóloga.

Flora Gil e a magia do Obatalá
Por Paulo Alonso
O documentário Obatalá
– O pai da criação, lançado
no último domingo, mostra
os bastidores da gravação
do disco Obatalá – uma homenagem à Mãe Carmen, ocorrido em 2019. O álbum foi
idealizado para festejar os
90 anos de Carmen Oliveira da Silva, ialorixá baiana,
nascida em 28 de dezembro de 1928, e conhecida,
nos terreiros de Salvador,
como Mãe Carmen, filha da
lendária Mãe Menininha do
Gantois.
Aos 92 anos, lúcida e
sempre cândida, Mãe Carmen foi a figura que conseguiu mobilizar um elenco
de estrelas de primeiríssima
grandeza, reunindo Gal
Costa, Alcione, Carlinhos
Brown, Daniela Mercury,
Gilberto Gil, Ivete Sangalo,
Jorge Ben Jor, Lazzo Matumbi, Margareth Menezes,
Marisa Monte, Mateus Aleluia, Nelson Rufino e Zeca
Pagodinho, para participar
do disco viabilizado, sob
a competente direção de
Flora Gil e direção musical de Iuri Passos e Yomar
Asogbá.
Roteirizado e narrado
por Cristina Aragão, o documentário, de 55 minutos e
em preto e branco, apresenta depoimentos dessa constelação convidada para dar
voz às canções que saúdam
os orixás, na língua Iorubá.
O resultado desse trabalho

é absolutamente mágico,
emocionante e, sobretudo,
sedutor. Os cantores, quando entoam os cânticos reverenciando os orixás, empolgam com suas vozes e
interpretações.
O filme aborda a difusão
da cultura afro-brasileira no
Brasil, a partir do surgimento do Candomblé, uma religião na qual há crença em
um Ser Supremo, Olorum,
Mawu ou Nzambi, e ainda
culto dirigido a forças da
natureza personificadas na
forma de ancestrais divinizados, orixás, voduns ou
inquices.
Inicialmente, reprimido
pela sociedade escravocrata,
pela Igreja Católica, pelo
Estado e rejeitado pela sociedade, o Candomblé formava, até meados do século
XX, uma espécie de instituição de resistência cultural,
primeiramente dos africanos e, depois, dos afrodescendentes. Com o passar
do tempo, muita coisa foi
mudando e fazendo dessa
religião uma organização de
culto desprendida das amarras étnicas, raciais, geográficas e de classes sociais.
Dessa forma, os elementos
culturais que compõem o
Candomblé são, na atualidade, uma parte integrante
da cultura do próprio folclore brasileiro.
O disco Obatalá: uma
homenagem a Mãe Carmen
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a liderança do Axé.
Há mais de 30 anos, o
Instituto do Patrimônio
Artístico e Histórico Nacional reconhece os espaços sagrados dos terreiros
como patrimônio cultural
brasileiro. Assim, o órgão
do Governo Federal tombou os principais terreiros
em Salvador, Itaparica e
Cachoeira, todos no estado da Bahia: Ilê Axé Iyá
Nassô Oká (Casa Branca
do Engenho Velho, Salvador), Ilê Axé Opô Afonjá
(Salvador), Ilê Iyá Omin
Axé Iyamassé (Terreiro
do Gantois, Salvador), Ilê
Mariô Láji (Terreiro do
Alaketu, Salvador), Mansu
Bandukenké (Terreiro do
Bate-Folha, Salvador), Ilê
Oxumarê Axé Ogodô (Casa de Oxumarê, Salvador),
Ilê Agboulá (Itaparica) e
Zoogodô Bogun Malê Sejahundê (Roça do Ventura,
Cachoeira).
Flora Gil está de parabéns, pela obra que conseguiu
produzir, na realidade, um
documento histórico sobre
o qual estudiosos, pesquisadores e os adeptos dessa religião poderão se debruçar,
quando quiserem saber um
pouco mais sobre o Candomblé, seus orixás, seus
ritos e símbolos e suas canções.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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MTB abre três inquéritos civis
nas cidades onde a Ford atua
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Carnaval fora de época no
Rio: evento sem serventia!

C

ausou estranheza e perplexidade tanto na cadeia produtiva
do Turismo, como nas agremiações carnavalescas, a sanção
de um projeto de lei pelo governador Claudio Castro que institui
Carnaval fora de época, como evento oficial, no estado em julho.
Cabe primeiro lembrar que o mês é considerado alta estação,
e assim tal evento vai contribuir muito pouco. Por outro lado, deveria ter consultado o Conselho Estadual de Turismo. Fora que
incluiu a Secretaria de Cultura como órgão responsável, esquecendo a de Turismo e a Turis-Rio.

Perdas nas relações
internacionais
E o Brasil continua discutindo as eleições nos EUA, ainda
ventilando fraude e criando áreas de atrito com o atual presidente da Argentina. Há um clima cada vez maior de desconforto nos diplomatas brasileiros em relação inclusive ao atual
ministro das Relações Exteriores. A cada dia que passa, nossos embaixadores não têm como defender o indefensável em
posições que ferem os preceitos vitais do Itamaraty.

XVI RioHarp Festival
Inaugura nesta sexta-feira (15), com harpistas do Brasil,
Argentina, Peru, Colômbia, Paraguai, República Dominicana,
além de orquestras de comunidades brasileiras, o Rio Harp
Festival, que faz parte do Música no Museu, dirigido por Sergio da Costa e Silva. O projeto, apoiado pela Lei Aldir Blanc,
promete de forma virtual ser mais um sucesso de público.

Veiga de Almeida
A Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro,
tem nova coordenadora no curso de Comunicação Social.
A professora Ana Cristina Rosado, conceituada e atuante
jornalista e assessora de imprensa, promete uma verdadeira revolução. Parabéns!

Estado de emergência
em Portugal
Portugal entra novamente em quarentena nesta sextafeira, em virtude do aumento de novos casos, devido ao
relaxamento das medidas de restrição no Natal. Às vésperas das eleições, a decisão de manter as escolas abertas
tem dividido opiniões e gerado incertezas para as famílias,
que nos últimos dias estão mantendo as crianças em casa.

Fotos à venda
O premiado fotógrafo carioca Mauro Boiteux está
comercializando parte de seu acervo de fotos abstratas. A
loja virtual funciona no endereço mauroboiteux.com.br

Prêmio Cieth de Turismo
A Escola Técnica de Turismo Cieth realiza no dia 30 de
janeiro, no formato online e transmitido pelo YouTube, seu
prêmio anual de incentivo ao Turismo. O evento está sendo
coordenado pelo curso de Gestão de Eventos. A premiação, que acontece por voto popular, terá seus agraciados
divulgados apenas no dia do evento.

O

Ministério Público do Trabalho
(MPT) realizou
nesta quinta-feira reunião
com representantes da
Ford com objetivo de dialogar, coletar dados sobre
desmobilização anunciada
pela empresa e consignar
preocupação com danos
sociais decorrentes do fim
das atividades da montadora nas fábricas da empresa
situadas em Taubaté (SP),
Camaçari (BA) e Horizonte
(CE).
A reunião também informou da existência de

três inquéritos civis abertos pelo MPT nessas regiões e contou ainda com a
participação do secretário
especial da Previdência e
Trabalho, Bruno Bianco
Leal, e o secretário de Trabalho, Bruno Dalcolmo,
ambos do Ministério da
Economia.
O procurador-geral do
MPT, Alberto Balazeiro,
demonstrou preocupação
com os reflexos sociais e
com a empregabilidade
dos trabalhadores da empresa após o fim das atividades nas três unidades

da empresa. Foi ressaltado
também que existe toda
uma cadeia produtiva do
entorno da empresa que
também será atingida. Balazeiro destacou, ainda,
que a audiência teve como
foco abrir um canal de diálogo com a Ford. Participaram da reunião o diretor jurídico da Ford, Luís
Cláudio Casanova, o gerente de Relações Governamentais da montadora,
Eduardo Freitas, além de
três advogados da empresa.
Com base nos três inqué-

ritos civis instaurados pelo
MPT, foi criado um Grupo
Especial de Atuação Finalística (Geaf) que atuará de forma coordenada e estratégica
para mitigar os impactos decorrentes do encerramento
das atividades nas três fábricas da Ford no Brasil.
Os representantes da
Ford repetiram os argumentos que a empresa vem
sustentando para justificar
sua saída do Brasil. Também se comprometeram
em encaminhar ao MPT e
ao governo os dados a serem requisitados.

Fed ainda estuda mudança sobre compras de títulos
É cedo para o Federal
Reserve (Fed, banco central
dos Estados Unidos) discutir uma mudança no que diz
respeito às compras mensais
de títulos, afirmou o chair da
instituição Jerome Powell,
nesta quinta-feira. “Agora
não é a hora de estarmos
falando sobre saída”, dos
US$ 120 bilhões em títulos
do governo que o Fed está
adquirindo a cada mês, disse em um simpósio online
mediado pela Universidade
de Princeton.
Ele disse que o Fed avisaria com bastante antecedência eventual redução
das atuais compras de títulos. Powell explicou que o

momento de se aumentar
as taxas de juros também
“não é em breve” devido
a continuidade dos problemas econômicos relacionados à pandemia de
Covid-19.
“Uma lição da crise financeira global é ter cuidado para não sair (de estímulos) muito cedo e, a
propósito, tentar não falar
sobre sair o tempo todo se
estiver enviando esse sinal,
porque os mercados estão
ouvindo.”
“A economia está longe de nossos objetivos... e
estamos fortemente comprometidos... em usar nossas ferramentas de política

Remédios oncológicos
mais caros com fim
da isenção do ICMS
O recuo anunciado pelo
governo do Estado de São
Paulo, que manteve alíquota do ICMS em 12% para
os medicamentos genéricos, não foi suficiente para
proteger os consumidores
de aumentos de preços na
cesta de saúde a partir de
15 de janeiro. A medida não
alcançou os medicamentos
para tratamentos de câncer,
doenças renais crônicas,
aids, doenças raras e gripe H1N1, que perderam o
subsídio na reforma tributária conduzida pelo governo Dória.
No caso dos medicamentos oncológicos, a alíquota
do ICMS passa de 0% para
12% na próxima sexta-feira.
Para os medicamentos de
marca, o salto será ainda
maior e o aumento da alíquota será de 18%.
Com o aumento do imposto, os pacientes que
estão em tratamento de

câncer vão sentir o efeito
no orçamento. O preço do
medicamento genérico Letrozol, usado no tratamento de câncer de mama, por
exemplo, terá um salto de
13,64% no preço. O preço
passa de R$ 140 para R$
159,09. Já o genérico Tamoxifeno, também usado
no tratamento de câncer
de mama, também será reajustado em 13,64% e salta
de R$ 55,14 para R$ 62,66.
Além de tentar convencer o governo, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos
Genéricos (PróGenéricos)
luta na Justiça para bloquear as medidas adotadas
pelo governo do estado e
que também colocam fim
ao subsídio para medicamentos oncológicos. A entidade atua como amicus
curiae em ação direta de
inconstitucionalidade proposta pelo Sindusfarma.

monetária até que o trabalho esteja bem e verdadeiramente feito”, disse
Powell, rejeitando recentes
sugestões de alguns de seus
colegas de que o Fed poderia considerar reduzir suas
compras de títulos ainda
neste ano.
Essas sugestões podem
ter contribuído, ainda que
ligeiramente, para um recente aumento nos yields
dos Treasuries.
Conforme a Reuters, a
discussão do Fed sobre reduzir as compras de títulos
após a crise financeira de
2007 a 2009 desencadeou,
em um ponto, mudanças
rápidas nos yields de títu-

los em todo o mundo, um
“tantrum” que as autoridades do Fed desde então
tem evitado ao sinalizarem
quaisquer mudanças em
relação à aquisição de ativos com bastante antecedência.
No mercado financeiro,
“tantrum” é um termo usado em referência a uma violenta reação de investidores
a mudanças em condições
de liquidez e de estímulos.
O episódio mais famoso,
que ficou conhecido como
“taper tantrum”, é de maio
de 2013, quando os yields
dos Treasuries dispararam
após o Fed sinalizar redução de estímulos.

Mercado: Até quando
André Brandão fica no BB?
O presidente Jair Bolsonaro evitou responder à pergunta de um apoiador na manhã desta quinta-feira sobre
a permanência do presidente do Banco do Brasil (BB),
André Brandão, no cargo. Na
saída do Palácio da Alvorada,
em encontro com adeptos,
disse estar com pressa, que
não poderia “gravar” e pediu
desculpas por ser breve.
Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Bolsonaro
decidiu demitir Brandão
pelo desgaste provocado
com o anúncio de fechamento de 112 agências,
com desligamento de 5 mil
funcionários do banco. No
entanto, segundo o Correio
Brasiliense, integrantes do
Palácio do Planalto tiveram

acesso prévio ao projeto de
demissões. O ministro da
Economia, Paulo Guedes,
entretanto, ainda tenta demovê-lo da ideia.
A exemplo de decisões
controversas anteriores, após
longa crise com o ministro
Paulo Guedes, Jair Bolsonaro
decidiu manter o presidente
do Banco do Brasil, André
Brandão, no cargo, mesmo
com informações de bastidores de que a decisão de
Bolsonaro pela demissão já
estava tomada e Guedes tentava revertê-la. O imbróglio
provocou fortes oscilações
nas ações do Banco do Brasil negociadas na B3, a bolsa
de valores de São Paulo, fato
que está provocando preocupação no mercado de capiais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
CONCESSÃO DE LICENÇA
29.138.328/0001-50
Karga Rio Armazéns Gerais LTDA – CNPJ: 31.533.334/0001-54, torna público que recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento – SMMAAA a renovação da
Licença de Operação de nº: 116/2020, emitida em 18 de Dezembro de 2020. Esta licença é valida
até 18 de Dezembro de 2025. Autoriza a empresa para atividade de armazenamento de produtos
alimentício, materiais não perigosos e produtos químicos exceto comestíveis, explosivos, detonantes,
pólvoras e artigos pirotécnicos, localizado na Rodovia Washington Luiz, nº 5049, Parte, Vila São
Sebastião, 1º Distrito do Município de Duque de Caxias – RJ, referente ao processo nº 51744/2016.
Cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da
SOCIEDADE HEBRAICA DE NITERÓI. Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício de suas funções estatutárias,
comunica o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
convocada para o dia 17 de janeiro corrente devido à perda de
objeto para sua realização. Por outra, está mantida a AGO de eleição
da nova Diretoria do Clube em consequência da apresentação de chapa. Confirma-se que a mesma será feita em modo misto, presencialvirtual. Todos os sócios proprietários receberão senha e link de acesso a votação virtual por SMS e email . Será utilizada listagem de celulares e e-mails registrados na SHN.
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Alerj: novos deputados
mudam composição da Mesa

C

om sua reeleição garantida, o presidente da Alerj,
deputado André Ceciliano (PT), começou a semana
se reunindo, inclusive de forma virtual, com as bancadas
partidárias da Casa para definir a composição da nova Mesa
Diretora. Com a posse de sete novos deputados semana
passada, houve mudança na representatividade dos partidos, o que é levado em conta na composição da Mesa. São
12 cargos em disputa. Tradicionalmente, as maiores bancadas ficam com os melhores assentos, mas, segundo Ceciliano, o diálogo vem sendo mantido.

Disputa por comissão permanente
As discussões para formação da nova Mesa Diretora
da Alerj inclui a presidência das comissões permanentes
da Casa. Algumas dão grande visibilidade política a seus
titulares, como é o caso das comissões de Constituição e
Justiça, Defesa do Consumidor, Direitos da Mulher, Meio
Ambiente, Transportes e Direitos Humanos. Esta última,
por exemplo, o Psol, uma das maiores bancadas da Alerj,
não abre mão de indicar um dos seus para presidente.

Câmara acompanha Prefeitura
Na Câmara do Rio, três
comissões foram formadas
e já começaram a se reunir.
Uma delas discute o papel
da Câmara Municipal para o
desenvolvimento econômico e tributário da cidade
do Rio; outra acompanha o
retorno às aulas na cidade;
e a terceira acompanha as
ações de combate da Covid-19 implementadas pelo
Executivo. O novo presidente da Casa, vereador
Carlos Caiado (DEM), quer

Carlos Caiado

se manter informado sobre
as medidas adotadas por
Eduardo Paes neste início
de governo.

Homenagem a Fernando William
Morto semana passada, vítima da Covid-19, o exvereador Fernando William dará nome à sala da Divisão
Médica do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio. Fernando William cumpriu quatro mandatos
como vereador da cidade do Rio de Janeiro, pelo PDT, e
não tinha sido reeleito.

Reforço de campeão paralímpico
O medalhista paralímpico Clodoaldo Silva foi convidado para ser o embaixador da Secretaria da Pessoa com
Deficiência da Prefeitura do Rio. O ex-atleta irá auxiliar
na elaboração de políticas públicas da secretaria. Desde
que se aposentou, Clodoaldo tem dedicado seu tempo
para a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com
deficiência.

Ação para evitar roubo de vacinas
O Ministério da Justiça vai apresentar um plano de segurança para a vigilância dos estoques e a logística do transporte
e distribuição das vacinas contra Covid-19. A operação será
conjunta entre a Polícia Federal e as secretarias estaduais de
Segurança Pública. O roubo de cargas, especialmente no Rio
de Janeiro, é a maior preocupação. Em 2019, um carregamento de 90 mil doses de vacina contra gripe, avaliado em R$ 1,5
milhão, foi roubado por bandidos.

Inovação no carregamento
compartilhado de baterias
Hyupp já tem 40 máquinas em diversos estabelecimentos de SP

J

á precisou usar seu
smartphone, mas ficou
sem bateria no meio da
rua? Esse era um problema recorrente na vida dos
brasileiros, que a Hyupp
– startup de recarga rápida
recém-lançada em São Paulo – vai ajudar a resolver. A
empresa oferece inovação,
praticidade e mobilidade
ao usuário, com o serviço
de compartilhamento de
baterias portáteis (Powers
Banks).
Atualmente existem 40
estações de recargas espalhadas em estabelecimentos
comerciais na capital paulista, e expectativa é chegar
a 140 máquinas instaladas
até fevereiro; 400 até julho e, 800 em setembro. O
crescimento estimado é de
1.800% em 2021, segundo
Ahmed Kadura, CEO e
sócio fundador da Hyupp.
“De outubro em diante,
nossa meta é avançar para
fora de São Paulo e fechar
2021 com faturamento de
1,7 milhão”, diz. Além de
Kadura, a startup tem como sócio Iasser Kadourah,
que ficará responsável pelo
marketing da empresa.
Os investimentos na startup não são revelados, mas
foram muitos os esforços para chegar a uma solução que
atendesse o mercado brasilei-

ro. “Trouxemos um modelo
chinês que não teve sequer
um dispositivo aproveitado.
Tudo precisou ser repensado
e levou bem mais tempo e
mais recursos do que prevíamos”, conta. Os componentes, as máquinas e os carregadores são importados.
Os resultados da dedicação valeram a pena. Quando precisam, os usuários
podem localizar as baterias
disponíveis através do aplicativo e desbloqueá-las. A
cobrança também é feita
diretamente pelo app, via
cartão de crédito, que serve
de garantia de devolução. O
carregador portátil já possui
os cabos de conexão com
aparelhos iOs e Android
integrados. “As máquinas
sempre possuem bateria
porque ficam disponíveis
em pontos próprios de carregamento para serem usados e podem ser devolvidos
em qualquer outra máquina”, afirma Kadura.
O potencial de negócio
é bom. O Brasil é um país
extremamente conectado
por celulares: há hoje 230
milhões de celulares ativos
no país. Já o número de
computadores, notebooks
e tablets em uso no Brasil é
de 180 milhões. Houve um
aumento de 10 milhões no
número de smartphones

O carregador portátil já possui os cabos de
conexão com aparelhos iOs e Android integrados

ativos no último ano, segundo a 30ª Pesquisa Anual
de Administração e Uso de
Tecnologia da Informação
nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo (FGV-SP).
Kadura destaca ainda que
com os avanços na tecnologia e o leilão para ocupar a
nova frequência de celular a
ser aberta no país, o 5G, previsto para 2021, a forma co-

mo se consome internet no
celular mudará, ainda mais,
o que demandará maior autonomia das baterias. Outro
sinal de mudança vem das
próprias fabricantes como a
Apple, que lançou o iPhone
12 sem carregador. A Samsung não fica atrás e cogita
lançar seu Galaxy S21 sem
o carregador. Tudo para
preservar o meio ambiente,
dizem.

Evento debate avanços do mercado livre de energia
O mercado livre de
energia, que deu seus primeiros passos no início
deste século, atingiu sua
maioridade,
catalisando
boa parte das expectativas de modernização do
setor elétrico brasileiro.
Para discutir os avanços
do mercado livre em 2020,
bem como suas futuras
perspectivas, a FGV Energia promove no dia 18 de
janeiro um webinar sobre
o tema, dentro da série
Energia em Foco.
A Associação Brasileira
dos Comercializadores de

Energia (Abraceel) divulgou nesta quarta-feira (13) a
agenda de 2021 a 2024 que
coloca o consumidor como
prioridade, fornecendo a
ele liberdade, flexibilidade
e preços competitivos. O
planejamento foi fruto de
discussões amplas no setor
elétrico.
Ficou claro durante a pandemia que o mercado livre de
energia se mostrou uma tendência melhor e natural em
detrimento do atual modelo,
disse recentemente o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 03 de FEVEREIRO de 2021, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ03-21 na forma online, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e
não reclamado por seu proprietário, classificados sucata
inservível identificados dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de
Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados
a leilão poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br.
A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Entre os pontos definidos pela agenda diz respeito à liberdade de escolha dos consumidores por
meio de medidas que simplifiquem o processo de
migração e a antecipação
do cronograma de abertura para que haja eficiência.
Já o segundo pretende refinar a constituição de preços de energia elétrica de
forma em que a operação
real esteja perto da precificação.
Estarão na pauta do encontro a descentralização
dos sistemas e o empo-

deramento dos clientes,
os avanços tecnológicos e
as novas modalidades de
comercialização, o financiamento da expansão e a
precificação da energia. O
evento terá a participação
de Élbia Melo, presidente da ABEEólica; Marcos
Madureira, da Abradee;
Paulo Pedrosa, da AbrceE;
Reginaldo Medeiros, da
Abraceel; e Rui Altieri, da
CCEE. Aberto ao público,
o webinar será moderado
pelo pesquisador sênior
da FGV Energia, Paulo
Cunha.
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INSTITUTO GNOSIS
CNPJ 10.635.117/0001-03

2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
(Nota 4)
Contas a receber (Nota 5)
Desembolso para
ressarcimentos futuros (Nota 6)
Estoques
Adiantamentos (Nota 7)
Impostos a recuperar
Não Circulante
Recursos de Convênios a
receber (Nota 8)
Ativo de Contrato (Nota 9)
Depósitos judiciais
Imobilizado (Nota 10)
Intangível (Nota 11)
Total do ativo

2018

27.455.370 16.564.562
1.763.819

9.537.083

8.347.116

6.450.884

1.485.996
946.694
687.153 1.053.121
232.840
204.517
39.972.294 34.756.861
9.335.960

9.102.335

17.349.879 5.328.332
8.000
12.399
26.693.839 14.443.066
1.904.136 1.644.608
285.173
285.173
2.189.309 1.929.781
68.855.442 51.129.708

2019
2018
Passivo
Circulante
Fornecedores (Nota 12)
6.753.375 3.532.696
Empréstimos entre Contratos 8.347.116 6.450.884
(Nota 13)
Obrigações Trabalhistas
(Nota 14)
11.020.203 11.649.647
Obrigações Tributárias (Nota
15)
7.735.180 11.377.426
Outras Obrigações
43.179
33.855.874 33.053.832
Não circulante
Recursos para investimentos
952.758
480.000
Rendas diferidas (Nota 8)
9.335.960 9.102.335
Passivo de Contrato (Nota 9) 17.349.879
Provisão para Contingências
456.978
27.638.597 10.039.313
Patrimonio líquido
Patrimônio Social (Nota 17)
7.360.971 8.036.563
7.360.971 8.036.563
Total do passivo
68.855.442 51.129.708

Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 – (Em reais)

Em 31 de dezembro de 2017
Transferência para Patrimônio Social

Superávit (Déficit) do Exercício
(1.456.112)

Total
11.956.934

(1.456.112)

1.456.112

-

-

(3.920.371)

(3.920.371)

Em 31 de dezembro de 2018

11.956.934

(3.920.371)

8.036.563

Transferência para Patrimônio Social

(3.920.371)

3.920.371

-

-

(675.592)

(675.592)

8.036.563

(675.592)

7.360.971

Déficit do Exercício
Em 31 de dezembro de 2019

2019
Receita operacional
Receitas de Contratos e
Convênios (Nota 18)
Receitas de outras ações
(Nota 18)

2018

271.389.239

255.769.901

3.454

3.361

271.392.693 255.773.262
Custos e Despesas
(265.790.605)
(248.809.268)
Operacionais
Custo dos serviços
prestados (Nota 19)
Resultado Bruto
5.602.088
6.963.994
Despesas Operacionais
(7.393.543)
(5.610.734)
Despesas com pessoal
(5.600.718)
(2.508.087)
(Nota 20)
Despesas com serviços
(922.680)
(872.009)
prestados (Nota 21)
Despesas gerais e
(594.585)
(1.803.158)
administrativas (Nota 22)
Despesas com
(320.646)
concessionárias (Nota
(233.491)
23)
Despesas Tributárias
(42.069)
(106.834)
(Nota 24)
Resultado financeiro
(230.165)
(1.562.102)
líquido (Nota 25)
Outras Receitas e
1.346.028
(3.711.529)
Despesas (Nota 26)
Déficit Líquido do
(675.592)
(3.920.371)
Exercício
Notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras

Patrimônio social
13.413.046

Déficit do Exercício

Demonstração de Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 (Em reais)

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 - (Em reais)

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em reais)

Notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 - (Em reais)
Déficit do exercício
Outros resultados
abrangentes
Resultado abrangente do
exercício

2019
(675.592)

2018
(3.920.371)

-

-

(675.592)

(3.920.371)

Notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras

Notas explicativas as demonstrações financeiras (Valores expressos em Reais)
1- Contexto Operacional - O Instituto Gnosis foi constituído em 17/11/2008, é uma associação sem fins lucrativos com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro,
tendo sido constituída na forma preconizada no Código
Civil Brasileiro, e observando os ditames da Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 6.043/2011 e da Lei do Município do Rio de Janeiro nº 5.026/2009 para atuar
como Organização Social na Área de Saúde, foi criada
para atender os seguintes objetivos: a) A prestação de
serviço de saúde, incluída a assitência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de disgnósticos e terapia,
sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em
saúde disponíveis no mercado; b) A formação de recursos humanos para atuação na área de saúde; c) O
desenvolvimento do conhecimento voltado as práticas
de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo a
realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos; d) Incentivar e, se possível, viabilizar, a publicação de trabalhos próprios e de terceiros e
a divulgação de conhecimentos científicos relacionados
aos serviços de saúde, por meio eletrônico, de publicação de periódicos, livros, software, CD-ROM e outros
recursos; e) Firmar parcerias, com órgãos públicos e
privados possibilitando o desenvolvimento, aplicação e
gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros na área de saúde; f)
Desenvolver programas de estágio, estudos, aperfeiçoamento, prêmios, cursos e bolsas de estudo, voltados para estimular o desenvolvimento de tecnologia na
área de saúde; e g)Firmar contratos e convênios com
pessoa jurídica de direito público e de direito privado,
nacionais e internacionais, com a finalidade de viabilizar
a execução dos objetivos do instituto. As atividades desenvolvidas pelo INSTITUTO GNOSIS estão atreladas
a metas e prazos descritos abaixo nos Contratos de
Gestão e Aditivos firmados entre o Instituto e o Governo
do Estado do Rio de janeiro e a Prefeitura do Rio de
Janeiro. • Coordenadoria de Área Programática 2.2,
Contrato 007/2015 - SMS/RJ, com 6º termo aditivo, valor global estimado de R$ 43.000.000,00 (Quarenta e
três milhões de reais), aliando a experiência da própria
entidade na gestão de ambulatórios em hospitais gerais
com a experiência do corpo profissional montado e inserido na entidade, o Instituto GNOSIS implementa
ações na área de Saúde da Família na Cidade do Rio
de Janeiro por meio de sua gestão em 9 (nove) Unidades de Atenção Primária da Área de Planejamento 2.2.
A gestão do Instituto GNOSIS tem feito diferença em
qualidade e resultados nos bairros da Tijuca, Alto da
Boa Vista, Praça da bandeira, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Maracanã por meia década, sempre com o objetivo de levar a eficiência e agilidade do setor privado às
unidades de saúde municipais. • Coordenação de
Emergência Regional – Centro e Hospital e Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda - Contrato
034/2015 - SMS/RJ, com 6º termo aditivo, com valor
global estimado de R$ 78.000.000,00 (Setenta e oito
milhões de reais) o Coordenação de Emergência Regional – Centro a finalidade deste trabalho é a prestação de serviços aos usuários no modelo de atendimento de urgência e emergência. O Instituto GNOSIS
desenvolve no CER Centro um modelo de gestão que
respeita e considera todos os princípios do SUS, mas
sobretudo contribui para o aperfeiçoamento dos mesmos: universalidade, regionalização e hierarquização
da rede, autonomia dos gestores, coordenação entre
níveis de governo, transparência e controle social. O
Hospital e Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda é referência em partos humanizados no Rio de
Janeiro com mínimas intervenções no processo do parir
e gestar, representando um avanço na atenção materno-infantil devido às estruturas e protocolos clínicos
obstétricos e neonatais. A Maternidade realiza atendimento de urgência, internações obstétricas, neonatais e
pré-natal em gestação de alto risco, garantindo uma
assistência humanizada para as gestantes. • Hospital
Estadual da Mulher Heloneida Studart – Contrato
006/2018-SES/RJ, com 1º termo aditivo, com valor global estimado de R$ 91.000.000,00 (Noventa e um milhões de reais), em São João do Meriti, é o primeiro da
Rede Estadual de Saúde totalmente especializado no
atendimento as gestantes e bebês de médio e alto risco, principalmente unidade de referência para este tipo
de atendimento na Baixada Fluminense, entre os serviços disponíveis, a unidade oferece atendimento integral
à mulher no período gestacional de alto risco, colposcopia, mamografia, ultrassonografia e cardiotocografia. A
área construída é de 13.000 m², com dois pavimentos
assistenciais. Além disso, o hospital conta com 66 leitos
Alojamento Conjunto, 10 leitos de UTI Materna, 20 leitos de UTI e 29 UI Neonatal e conta com uma equipe de
profissionais especializados. Possui 02 salas PPP (Pré
Parto, Parto e Puerpério), 05 salas de Cirurgias, 04 leitos de RPA. • Hospital Estadual da Mãe de Mesquita
– Contrato 018/2018 – SES/RJ, com 1º termo aditivo,
com valor global estimado de R$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões de reais), é atualmente a principal referência no atendimento de gestantes do SUS
com perfil de baixa e média complexidades na Baixada
Fluminense. Com uma média de 700 partos realizados
por mês e uma das menores taxas de cesarianas da
rede pública estadual (25%), a unidade funciona com
ambulatório de atendimento pré-natal e maternidade,
com 100 leitos de alojamento conjunto, 15 leitos de UI
Neonatal e 10 leitos de UTI neonatal, 12 salas de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto (PPP), além de leitos de recuperação pós-anestesia, assistência a recém-nascidos e
centro cirúrgico, além de leitos de recuperação pós-anestesia (RPA), assistência a recém-nascidos e centro
cirúrgico. • Centro de Diagnóstico RIO IMAGEM, Contrato Nº 007/2017 – SES/RJ, em seu 4º termo aditivo,
com valor global estimado de R$ 23.000.000,00 (Vinte e
três milhões de reais), no Estado do Rio de Janeiro ganhou em dezembro de 2011 o primeiro Centro de Diagnóstico por Imagem, mais conhecido como Rio Imagem, que reúne em um só lugar equipamentos de última

geração para atender aos usuários do Sistema único de
Saúde (SUS), ao longo de 2019 o Instituto realizou um
total de 235.695 (duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco) exames nas diversas modalidades. 2 - Resumo das principais práticas contábeis As demonstrações contábeis em 31 de dezembro de
2019 e 2018, abrangem as operações dos seguintes
hospitais abaixo, sob a gestão do Instituto Gnosis. •
HMMABH – Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda • Hospital da Mãe (Clínica da Mulher) •
Hospital Estadual da Mulher • CER Centro • AP22 –
Área de Planejamento (Saúde da Família) • Rio Imagem
. Estas demonstrações financeiras apresentam o resumo dos registros decorrentes dos fluxos financeiros associados aos Contratos de Gestão das Entidades que
não possuem Patrimônio Próprio, realizando suas atividades operacionais em nome da Secretaria Estadual de
Saúde e da Prefeitura do Rio de Janeiro, que são proprietárias do patrimônio Físico (Edificações, equipamentos, etc.) através do qual são realizadas as atividades hospitalares sob gestão do Instituto Gnosis ao qual
obtém responsabilidade pelo ativo fixo no período de
sua contratação. 2.1 Base de preparação - a) Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil (BR GAAP), incluindo as disposições da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a ITG
2002 - Entidades sem Finalidade de Lucros, e consubstanciadas nos pronunciamentos técnicos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor
com exceção das aplicações financeiras apresentadas
a valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional
e moeda de apresentação - Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda
funcional do ambiente econômico onde o Instituto atua.
Todas as informações financeiras apresentadas em
Real foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d) Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige
que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre estimativas
e premissas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material nas demonstrações financeiras do próximo exercício financeiro, estão incluídas
nas seguintes notas explicativas: • Nota 16 – Provisão
para contingências. e) Data de aprovação das demonstrações financeiras - A autorização de emissão
dessas demonstrações financeiras ocorreu através de
Assembleia Geral Extraordinária datada de 23 de outubro de 2020. 3 - Principais políticas contábeis - As
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm
sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras.
a) Instrumentos financeiros - Ativos financeiros não
derivativos - O Instituto reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente
na data da negociação na qual se torna uma das partes
das disposições contratuais do instrumento. O Instituto
não reconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou
quando a mesma transfere os direitos ao recebimento
dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos. Eventual participação que seja criada
ou retida pelo Instituto nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou
passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial, somente quando,
o Instituto tenha o direito legal de compensar os valores
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
O Instituto tem o seguinte ativo financeiro não derivativo: ativos financeiros registrados pelo valor justo por
meio do resultado. Ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado - Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e tomam decisões de
compra e venda baseada em seus valores justos, de
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado
como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem saldos de caixa, contas correntes (depósitos bancários à vista) e investimentos de
curto prazo (aplicações financeiras) considerados de liquidez imediata ou conversível a qualquer momento em
um montante conhecido de caixa, com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação e que estão sujeitos a um risco insignificante
de alteração no valor, e são utilizadas na liquidação das
obrigações de curto prazo. Passivos financeiros não
derivativos - O Instituto reconhece títulos de dívida
emitidos inicialmente na data em que são originados.
Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente na data de negociação na qual se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento.
O Instituto baixa um passivo financeiro quando tem
suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou

vencidas. Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, tenha o direito legal
de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar
em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o
passivo simultaneamente. Tais passivos financeiros são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos.
b)
Imobilizado
e
Intangível
- Reconhecimento e mensuração - Registrado ao
custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis a um ativo. A depreciação/
amortização não é calculada. Por se tratar de um direito
para operar, onde o proprietário dos bens é a Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de janeiro e a Prefeitura do
Rio de Janeiro. Custos subsequentes - O custo de reposição de um componente do imobilizado/intangível é
reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro
do componente irão fluir para a Entidade e que o seu
custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é
baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. c) Provisões - Uma provisão é reconhecida, em
função de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico
seja exigido para liquidar a obrigação. As demonstrações financeiras refletem as seguintes provisões: Férias - Provisão constituída com base na remuneração
dos empregados do Instituto e dos empregados alocados nos hospitais sob gestão dessa Entidade e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, incluindo os encargos sociais correspondentes, mas não
reconhecida contabilmente. Provisão para contingências - Provisão não constituída com base na opinião
dos assessores jurídicos do Instituto em montante que
deveria ser considerado suficiente para cobrir as perdas
estimadas com as ações em curso. d) Apuração do
superávit/ déficit - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios e inclui, os rendimentos, encargos
e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas
oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e
não circulantes, incluindo, quando aplicável, os efeitos
de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização. e) Receitas e despesas financeiras - As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras, bem como a receita de descontos obtidos. As despesas financeiras
abrangem despesas com juros e multas e despesas
bancárias. f) Ativos circulantes e não circulantes Estoques - São avaliados pelo custo médio de aquisição que não excede ao valor de mercado ou ao valor
líquido de realização, ajustados por provisão para perdas, se necessária. Contas a receber - Representam o
saldo de repasses mensais a receber e déficits acumulados de exercícios anteriores, os quais a Administração da Entidade classifica como créditos a receber da
Secretaria de Estado de Saúde e da Prefeitura do Rio
de Janeiro, ao final do contrato, decorrentes do desiquilíbrio do contrato ao longo dos anos. g) Passivo circulante e não circulante - Reconhecidos no balanço
quando o Instituto possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas
quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida
em que são incorridos e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas de risco envolvidas. As notas fiscais dos fornecedores são registradas mediante a aprovação do contratante vinculadas com a apresentação
de regularidade fiscal do contratado e validação dos
serviços efetivamente prestados. h) Gerenciamento
do risco financeiro - A política da Administração é
manter uma sólida base de recursos para manter o desenvolvimento futuro do Instituto. A Administração monitora o retorno sobre os recursos aplicados considerando os resultados das atividades econômicas. As
políticas adotadas pela Administração para gerenciamento do risco de crédito, risco de liquidez, risco de
mercado e risco de taxa de juros estão apresentados na
Nota Explicativa nº 29. 4 - Caixa e equivalentes de
caixa 2019
2018
Fundo rotativo de caixa
Bancos conta movimento
12.775.022
14.445
Certificado de depósito
14.680.348 16.550.117
bancário - CDB
27.455.370 16.564.562
As aplicações financeiras referem-se à aplicação de
curto prazo Corporativo em Cotas de Fundo de Investimentos, mantidas no Bradesco e Banco do Brasil e
estão demonstrados os recursos pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes
apropriados até a data de balanço com base no regime
de competência.Os recursos recebidos em razão do
contrato são alocados em conta corrente criada especificamente para geri-los e aplica-los. O Instituto Gnosis
é responsável pela aplicação destes recursos e todos
eles estão sujeitos a restrições e/ou vinculação por força do contrato de gestão, inclusive o recurso em caixa.
5 - Contas a receber 2019
2018
Repasses contratos de Gestão
37.736 9.484.638
Secretaria de Estado de Saúde e 1.726.083
52.445
Defesa Civil - RI
1.763.819 9.537.083

2019
Fluxo de caixa das
atividades operacionais:
Déficit do exercício
Ajustes para reconciliar o
resultado do período com
recursos provenientes
de atividades
operacionais:
Provisão para Contingências
Redução (aumento) nos
ativos:
Contas a receber
Desembolso para
Ressarcimento
Estoques
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Recursos de Convênios a
Receber
Ativo de Contrato
Depósitos judiciais
Aumento (redução) nos
passivos:
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras Obrigações
Recursos para
Investimentos
Rendas Diferidas
Passivo de contrato
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
Fluxo de caixa das
atividades de investimentos:
Adições de bens ao
imobilizado e intangível
Caixa líquido consumido
pelas atividades de
investimento
Fluxo de caixa
das atividades de
financiamento
Empréstimos para
financiamentos
Caixa líquido usado
nas atividades de
financiamento
Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de
caixa no fim do exercício
Aumento líquido de caixa e
equivalente de caixa

2018

(675.592) (3.920.371)

(456.978)
(1.132.570) (3.920.371)
7.773.264 (2.627.581)
(1.896.232) (1.897.023)
(539.302)
365.968
(28.323)

(946.694)
(733.904)
(17.602)

(233.625)

-

(12.021.547)
4.399
19.999
(6.575.398) (6.202.805)
3.220.679
(629.444)
(3.642.246)
(43.179)

1.332.117
7.617.750
4.414.450
43.179

472.758

480.000

233.625
17.349.879
16.962.072 13.887.496
9.254.104

3.764.320

(259.528)

(437.596)

(259.528)

(437.596)

1.896.232

1.897.453

1.896.232

1.897.453

10.890.808

5.224.177

16.564.562 11.340.385
27.455.370 16.564.562
10.890.808

5.224.177

Notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2019, o Contas a receber do
Instituto refere-se basicamente aos repasses de valores realizados pela Secretaria de Estado de Saúde e
Defesa Civil (Rio Imagem). 6 - Desembolso para ressarcimentos futuros Empréstimo Entre Contratos
RIO IMAGEM
Empréstimo Entre Contratos
HMMULHER
Empréstimo Entre Contratos
MATERNIDADE
Empréstimo Entre Contratos
AP 2.2
Empréstimo Entre Contratos
HMÃE
Empréstimos entre contratos
- CER

2019

2018

3

3

-

10.800

9.175

-

1.397.429
356.562
6.583.947 6.440.081
8.347.116 6.450.884

O Instituto Gnosis mantém Contrato com a Prefeitura
do Rio de Janeiro firmado em 2015 007/2015 AP 22
e 0034/2015 HMMABH e CER CENTRO, assegurado
pelo 6º. Aditivo, firmado em 05 de julho de 2019, com
vigência de 12 (doze) meses. Ocorre que em alguns
meses existe atraso de repasse da Prefeitura para o
Instituto, quando isso ocorre é solicitado a Secretaria
Municipal de Saúde a utilização de parte da verba recebida de um Contrato em outro, ocasionando assim
empréstimos entre os Contratos. Esses empréstimos
são feitos de modo simples, transfere o valor de uma
conta para outra e quando da sua liquidação é feita a
transferência entre as contas bancárias mantidas, não
sendo cobrado qualquer tipo de encargos sobre os valores emprestados e os mesmos são informados na
prestação de contas firmada com a Prefeitura mensalmente. Quando o empréstimo ocorrer entre a HMMABH
e CER CENTRO, não precisa de autorização da Prefeitura, pois ambos fazem parte do mesmo Contrato.
Não existe um prazo para liquidação, normalmente se
dá quando da regularização dos repasses da Prefeitura para o Instituto Gnosis. 7 - Adiantamentos - Em 31
de dezembro de 2019, esta rubrica está representada
basicamente por adiantamentos a fornecedores de materiais e medicamentos, na qual a Entidade apresenta
saldo de R$ 687.153 (R$ 1.053.121 em 31 de dezembro
de 2018). 8 - Recursos de Convênios a receber
2019
2018
Convênio a receber - CER 2016 1.485.591 1.485.592
Convênio a receber - HMMABH
982.462 982.462
2016
Convênio a receber - CER 2017 1.212.037 1.212.038
e 2018
Convênio a receber - HMMABH 5.422.243 5.422.243
2017
Convênio a receber - HMMABH
182.335
2018
Convênio a receber - CAP22
51.292
2017
9.335.960 9.102.335
O Instituto Gnosis mantém registrado em 31 de dezembro de 2019, na conta Recursos de Convênios a Receber, o montante de R$ 9.335.960 referente a valores
não repassados nos exercícios de 2016, 2017 e 2018
pela Prefeitura do Rio de Janeiro referente a gestão do
CER Centro e do Hospital Maternidade Maria Amélia
Buarque de Holanda, bem como do Centro de Atenção
Primária. O direito a receber dos exercícios de 2016 e
2017, está atrelado ao processo 09/61/000.497/2017
conforme relatório da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA). 9 - Ativo de Contrato 2019
2018
Convênio a receber HMMABH e CER 2019
4.685.601
(182.335)
Convênio a receber CAP22 2017

12.664.278 (5.145.997)
17.349.879 (5.328.332)

Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade possui direitos
a receber que são registrados em suas Demonstrações
Contábeis para fins de transparência em seus atos perante a gestão de recursos públicos, evidenciando seus
recebimentos previstos com base nos cronogramas
de repasse dos contratos pactuados com a Secretaria
Municipal de Saúde do município Rio de janeiro. Como
há o interesse da gestão do Instituto Gnosis em reaver o saldo em aberto destes contratos, os mesmos
estão demonstrados com base em valores históricos
referente aos contratos 007/2015 (Cap 2.2) e 034/2015
(HMMABH/CER), dos anos de 2016 à 2019. 10 - Imobilizado
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INSTITUTO GNOSIS
CNPJ 10.635.117/0001-03
DESCRIÇÃO
Máquinas e Equip.
Mobiliário Geral
Equipamento Geral
Equipamento Médico
Equipamentos de TI
Móveis e utensílios
DESCRIÇÃO
Máquinas e Equip.
Mobiliário Geral
Equipamento Geral
Equipamento Médico
Equipamentos de TI
Móveis e utensílios

Valor residual
31/12/2018
68.726
562.891
13.672
791.717
203.776
3.826
1.644.608
Valor residual
31/12/2017
557.911
13.672
471.158
164.271
1.207.012

Aquisições
205.763
4.169
31.858
17.738
259.528

Baixas

Aquisições
68.726
4.980
320.559
39.505
3.826
437.596

Baixas

-

-

Depreciação
Depreciação
-

Valor residual
31/12/2019
274.489
562.891
13.672
795.886
235.634
21.564
1.904.136
Valor residual
31/12/2018
68.726
562.891
13.672
791.717
203.776
3.826
1.644.608

11 - Intangível
Descrição
Software - Direito de uso
Descrição
Software - Direito de uso

Valor residual
31/12/2018 Aquisições Baixas
285.173
285.173
Valor residual
31/12/2017 Aquisições Baixas
285.173
285.173
-

Amortização
Amortização
-

Valor residual
31/12/2019
285.173
285.173
Valor residual
31/12/2018
285.173
285.173

Refere-se ao direito de operar sobre os bens móveis e
imóveis que são utilizados na operação dos Hospitais
citados na nota explicativa 2, que por sua vez não foram reconhecidos no balanço da Entidade. Conforme
Cláusula específica do Contrato de Gestão, que trata
da Permissão de Uso de Bens Públicos, os bens móveis e imóveis são transferidos para responsabilidade
do Instituto, através de Termo de Permissão de Uso,
onde a destinação destes bens se dá antes do inventário físico e da avaliação dos mesmos. O Instituto Gnosis
é responsável pela guarda e vigilância dos bens, cujo
uso lhe é permitido, mantendo-os em perfeito estado
de conservação, asseio, higiene e limpeza, com a obrigação de devolvê-los no estado em que os recebeu.
12 - Fornecedores
2019
2018
TR Refeições Industria
Ltda.
(1.505.495)
Light Serv de Eletricidade
S/A
(704.512)
(674.840)
VLS SURGICAL
EQUIPAMENTOS
(138.200)
MEDICOS LTDA
BioXXI Servicos de
Esterilizacao Ltda
(88.902)
(91.784)
Medical Suture Com de
Mat Hospitalar
(665)
(91.380)
Olimpia Rio Com de Mat e
Equip Ltda
(251.976)
(91.339)
Star 5 Service Com.
Consv. e Limpeza ltda
(624.666)
(88.355)
CARDIOVENT
COMÉRCIO E SERVIÇOS
(83.440)
DR.Urbano de Gouvea e
Silva Filho Analises Clinic
(174.202)
(81.676)
Expressa Distribuidora de
Med Ltda
(80.045)
Linde Gases Ltda
(466.357)
(74.960)
Residuo All Cop. Serv. De
Bio Segurança LT
(44.657)
(72.715)
OMEGA PHARMA
(65.161)
LUCIA DE CASSICA DOS
REIS BATISTA
(40.500)
(56.040)
MATOS DAIXUM
ADVOGADOS
(46.722)
ULTRA RIO X SERVICOS
(45.142)
TOTVS S.A
(3.617)
(34.076)
Fetranspor
(33.582)
LINEA - RJ COMERCIO
EIRELI
(31.206)
FENIX DISTR MAT
MEDICO HOSP LTDA
(8.643)
(30.251)
Cedae
(550.541)
(30.036)
THYSENKRUPP
ELEVADORES S/A
(1.526)
(26.936)
Gan Rio Apoio Nutricional
Ganutre Ltda
(51.792)
(26.320)
2TLB Comercio e Servicos
Eirele EPP
(24.890)
Astra Farma Comercio de
Material Medico
(21.963)
Top Info Consultoria Ltda
(26.804)
(20.875)
Nova Service Man Equip
Eletronico
(115.100)
(13.000)
Halex Istar Ind
Farmaceutica SA
(10.842)
RTS Rio S/A
(7.525)
SODEXO PASS DO
BRASIL SERV E
(5.034)
Neo Stock Brasil Prod para
Saude Ltda
(46)
Vip Service Transportes e
Locacoes ltda
(234.014)
(1.859.408) (1.434.314)
Outros
(6.753.375) (3.532.696)

suas obrigações sociais. 14 - Obrigações trabalhistas
2019
2018
Salários
(7.065.697) (7.499.573)
Provisão multa rescisória
(152.272) (1.836.143)
FGTS
Provisão de férias
(1.440.583) (1.210.280)
Provisão para rescisões
(2.325.994) (1.027.953)
Autônomos
(25.960)
(36.685)
Rescisões a pagar
(3.865)
(30.974)
Pensão alimenticia a pagar
(5.832)
(8.039)
13o. Salário a pagar
(11.020.203) (11.649.647)

13 - Empréstimos entre Contratos 2019
Empréstimos entre
(381.251)
contratos - RIO IMAGEM
Empréstimos entre
contratos - HMMABH
(7.965.862)
Empréstimo - Sede
(3)
(8.347.116)

(a) O saldo de custo com medicamentos e materiais
tem a seguinte composição:
2019
2018
Fornecimento de
(13.647.965)
(10.231.423)
alimentação

2018
(6.440.081)
(10.803)
(6.450.884)

O Instituto controla suas contas de empréstimos
atra-vés de contas de compensação, na modalidade
capital de giro com fluxo de pagamentos, iguais,
mensais e sucessivos, servindo o mesmo para a
manutenção das

Durante o exercício de 2019, o Instituto Gnosis realizou
novas provisões para rescisões, na qual impactou significativamente as obrigações trabalhistas do período.
15 - Obrigações tributárias
2019
2018
IRRF sobre folha de
(2.138.879) (2.978.687)
pagamento
INSS sobre a folha de
(3.173.602) (5.879.745)
pagamento
FGTS a recolher
(1.288.080) (1.182.125)
INSS terceiros
(348.216)
(350.608)
Parcelamento INSS
(257.292)
PIS, Cofins e CSLL
(245.895)
(245.010)
Retidos
PIS sobre folha de
(183.098)
(238.094)
pagamento
ISS a recolher
(184.244)
(88.322)
IRRF terceiros
(70.163)
(80.097)
Outros
(103.003)
(77.446)
(7.735.180) (11.377.426)
16 - Provisão para contingências - Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade figura como ré em demandas
judiciais de naturezas diversas, contudo, a administração, com base na opinião de seus assessores jurídicos,
não constitui provisão pelo fato das causas serem prováveis de êxito. 17 - Patrimônio Social - Patrimônio
social - O patrimônio social incorpora os resultados
apurados em cada exercício aprovado pela Assembleia
Geral, até o findar do contrato de gestão, após, é reconhecido em contas de ativo ou passivo. Superávit/
Déficit acumulados - Registra o valor do superávit/
déficit do último exercício a ser submetido à apreciação
da Assembleia Geral para destinação da redução/aumento do patrimônio social até a finalização do contrato
de gestão, onde posteriormente, será transferido para
contas de ativo ou passivo, respectivamente, ou seja,
se direito a receber ou obrigação a pagar.
18 - Receita operacional líquida
2019
2018
Receitas de Contratos e
Convênios
Secretaria de Estado de
144.446.836
Saúde do Rio de Janeiro
Prefeitura do Rio de
112.417.722
Janeiro
256.864.558
Receitas de Outras
Ações
Receita de Doações
3.454
3.361
3.454
3.361
Impostos sobre
Serviços
ISS sobre serviços
(1.187.428)
(1.094.657)
(1.187.428) (1.094.657,00)
255.773.262
19 - Custos de Serviços Prestados
2019
2018
Custo de
medicamentos e
(25.736.535) (22.358.188)
materiais (a)
Custo de pessoal (b)
(172.584.462) (155.427.278)
Custo de serviços
(65.919.128) (69.545.990)
técnicos (c)
Custo com
(1.550.480)
(1.477.812)
concessionárias (d)
(265.790.605) (248.809.268)

Material de consumo
médico-cirurgico
Medicamentos
Consumos diversos
Material de expediente
Outros

(5.358.973)

(5.236.295)

(3.843.610)
(1.404.801)
(1.013.011)
(468.175)
(25.736.535)

(3.201.031)
(1.817.430)
(1.655.524)
(216.485)
(22.358.188)

(b) O saldo de custo com pessoal tem a seguinte
composição:
2019
2018
Salários
(86.846.578)
(74.894.121)
INSS
(31.081.614)
(30.985.909)
FGTS
(10.378.682)
(8.558.845)
13o. Salário
(9.361.213)
(8.709.681)
Férias
(8.128.302)
(6.893.625)
Gratificação
(6.318.152)
(5.924.140)
Adicional de
(5.888.360)
(4.313.637)
insalubridade
Adicional noturno
(4.296.761)
(2.945.579)
Plantão
(2.875.032)
(1.147.432)
Vale transporte
(2.572.053)
(2.735.047)
Vale refeição
(2.179.790)
(2.144.335)
Aviso prévio
(1.726.728)
(1.179.180)
Pro-labore
(225.000)
Outros
(931.197)
(4.770.747)
(172.584.462) (155.427.278)
(C) O saldo de custo de serviços técnicos tem a seguinte composição:
2019
2018
Serviços médicos
(33.365.677)
(18.448.779)
Serviços prestados PF
(733.161)
(16.242.751)
Serviços Prestados PJ
(12.624.345)
Conservação, limpeza (14.035.601)
(8.832.923)
e coleta
Portaria e limpeza
(9.437)
(1.154.629)
Vigilância monitorada
(6.194.757)
(4.532.177)
Manutenção em geral
(4.683.331)
(2.838.461)
Locação
(4.113.348)
(2.463.742)
Serviços técnicos de
(1.436.112)
(1.230.081)
informática
Serviços
(870.166)
(482.985)
administrativos
Manutenção predial
(274.308)
Outros
(477.538)
(420.809)
(65.919.128)
(69.545.990)
(d) O saldo de custo com concessionárias tem a seguinte composição:
2019
2018
Luz
(596.198)
(751.396)
Água
(493.812)
(374.105)
Gás
(278.674)
(59.841)
Telefonia móvel
(181.796)
(292.470)
Telefonia fixa
(1.550.480)
(1.477.812)
20 - Despesas com pessoal
Salários
INSS
FGTS
PIS sobre folha de
pagamento
Vale alimentação
Sindicatos
e
associações
FGTS
Recisão
Rateio

2019
(4.378.345)
(903.221)
(113.140)
(15.214)

2018
(2.021.130)
(284.146)
(33.896)
(8.327)

(125.261)
(290)

(154.816)
(5.772)

(65.247)

-

(5.600.718)

(2.508.087)

21 - Despesas com serviços prestados
Materiais, tecnologia e
sistemas
Informática
Advocacia
Conservação e
limpeza
Contabilidade
Entregas e
correspondências
Locação
Manutenção
Graficos

2019
(120.263)

2018
(363.333)

(305.045)
(230.312)
(9.266)

(152.122)
(115.428)
(87.011)

(98.320)
(103.771)

(70.204)
(61.311)

(45.199)
(3.530)
(6.974)
(922.680)

(21.294)
(1.306)
(872.009)

22 - Despesas gerais e administrativas
Manutenção predial
Condomínio
Aluguel de veículo
Caixinha
Aluguel de imóveis
Material de
informática
Programa de saúde
ocupacional
Serviços com
propaganda e
publicidade
Material de escritório
Aluguel de
computadores
Bens para doação ao
Município
Bens para doação ao
Estado
Uniformes
Seguros
Gêneros alimentícios
Outros

2019
(382)
(265.866)
(30.771)
(8.878)

2018
(579.012)
(172.902)
(124.435)
(119.246)
(103.125)
(86.868)

-

(84.343)

(62.989)

(66.600)

(38.511)
(4.238)

(80.455)
(56.082)

-

(53.159)

(7.820)

(42.751)

(1.839)
(81.993)
(91.298)
(594.585)

(40.332)
(37.885)
(19.304)
(136.659)
(1.803.158)

23 - Despesas com concessionárias
2019
Telefonia, internet e
TV a cabo
Luz
Água
Gás

2018

(122.949)

(117.909)

(98.202)
(12.257)
(83)
(233.491)

(76.435)
(71.793)
(54.509)
(320.646)

24 - Despesas tributárias
IPTU
Taxas e
emolumentos
Outros

2019
(24.366)
(13.557)

2018
(86.720)
(5.325)

(4.146)
(42.069)

(14.789)
(106.834)

25 - Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Receita sobre aplicação
financeira
Descontos auferidos
Despesas financeiras
IR sobre aplicações
financeiras
IOF sobre aplicações
financeiras
Juros de fornecedores
Multa e juros sobre impostos
Despesas bancárias

2019

2018

1.040.090

852.475

39.311
1.079.401

32.872
885.347

(216.119)

(178.700)

(19.372)

(26.748)

(4.637)
(193.509)
(856.321) (1.866.996)
(213.117)
(181.496)
(1.309.566) (2.447.449)
(230.165) (1.562.102)
26 - Outras receitas e despesas - Esta rubrica refere-se, basicamente, pelos ajustes contábeis realizados
para melhor apresentação das Demonstrações Contábeis da Entidade, incluindo recuperações de despesas
durante o exercício, no montante de R$ 1.346.028, em
31 de dezembro de 2019 (R$ 3.711.529 em 31 de dezembro de 2018). 27 - Seguros - A Entidade adota a
política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, contudo, os Contratos de Gestão
não estabelecem a obrigação do gestor (Instituto Gnosis) a contratar cobertura de seguros para os principais
ativos físicos do Hospitais, compatíveis com os riscos
associados com o porte e natureza dos ativos e das
operações. As premissas de risco adotadas, dada a
sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. 28 - Instrumentos financeiros - O Instituto
mantém operações com instrumentos financeiros não
derivativos onde, os resultados obtidos, são consistentes com as expectativas da Administração e as transações com instrumentos financeiros são reconhecidas
no resultado. O Instituto não possui políticas ou estratégias específicas para gerenciamento dos instrumentos
financeiros visto que a Administração entende que não
existe risco significativo de perdas associados a esses
instrumentos. A Entidade não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros
ativos de risco. Aplicações financeiras - As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários e fundos de renda fixa,
com remuneração equivalente a 97% da taxa média do
Certificado de Depósito Interbancário (CDI) de um dia,
estão sendo apresentadas pelo seu valor justo dada a
classificação de valor justo através do resultado, conforme demonstrado anteriormente. 29 - Gerenciamento
de risco financeiro - O Instituto está exposto aos seguintes riscos: a. Risco de crédito - Risco de crédito
é o risco de prejuízo financeiro da Entidade caso um
contratante ou contraparte ou de instituições financeiras
depositárias de recursos de investimentos financeiros
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que
surgem principalmente dos recebíveis do Instituto e em
títulos de investimento. A Administração não espera que
nenhuma contraparte falhe em cumprir com suas obrigações. b. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o
risco em que o Instituto irá encontrar dificuldades em
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos
à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da
Entidade na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente
para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob
condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do
Instituto. c. Risco de mercado - As políticas de gestão
de riscos do Instituto incluem, entre outras, o desenvolvimento de estudos e análises econômico-financeiras
que avaliam o impacto de diferentes cenários nas posições de mercado, e relatórios que monitoram os riscos
a que estamos sujeitos. Risco de mercado é o risco que
alterações nos preços de mercado, tais como as taxas
de câmbio e taxas de juros têm nos ganhos do Instituto.
Esse risco é mitigado uma vez que o principal componente do custo se refere ao custo de pessoal fixado em
moeda nacional e de acordo com o dissídio das categorias. Com relação às taxas de juros, visando à mitigação desse tipo de risco, o Instituto centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade
que acompanham a variação do CDI em certificado de
depósito interbancário e fundos renda fixa. Nas taxas
de câmbio o risco também é mitigado uma vez que o
Instituto praticamente não realiza operações em moeda
estrangeira. 30 - Eventos Subsequentes - Conforme
mencionado na nota explicativa n° 1, a Entidade possui
aditivos aos Contratos de Gestão com o Governo - Secretaria de Estado de Saúde e com a Prefeitura do Rio
de Janeiro conforme segue:
a. Governo - Secretaria de Estado de Saúde
Rio Imagem - 4º. Termo Aditivo
- 14/03/2019 a
13/03/2020.
- Rio
- Contrato de
- 07/08/2020 a
Imagem
Gestão 014/2020
06/08/2021.
- Hospital
- Contrato de
- 07/08/2020 a
da Mãe
Gestão 018/2020
06/08/2021.
- Hospital
- 2º. Aditivo
- 02/02/2020 a
da Mulher Contrato 006/2018
01/02/2021.
b. Prefeitura do Rio de Janeiro
- Maternidade
– 6º. Termo
- 07/07/2019
Maria Amélia
Aditivo do
a 06/07/2020.
Buarque de
Contrato de
Holanda e
Gestão nº 034/15
Clínica da
Mulher
- CAP 22

- 9º. Termo
Aditivo

- 01/03/2020
a 29/02/2021.

- AP 4.0

- Contrato de
Gestão 008/2020

- 27/07/2020
a 26/07/2022.

Anderson D. Vargas
Contador
CRC 081.558/0-3

Miguel Vieira Digo
Diretor Executivo
CPF 771855.957-20

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Membros da Diretoria Executiva do Instituto Gnosis - Rio de Janeiro - RJ
Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Gnosis (“Entidade”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis e outras informações elucidativas. Em nossa opinião,
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos mencionados no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Gnosis 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 - O INSTITUTO GNOSIS apresenta saldo de Convênios e Contratos referentes ao período de 2015 a 2019, referente às rubricas Desembolso para Ressarcimento e Empréstimos para Financiamentos,
no ativo circulante e no passivo circulante, respectivamente, no montante de R$ 8.347.116, referente aos mesmos
Convênios e Contratos, sem possuir dossiês internos que possam evidenciar a realização desses valores e documentos atestando a sua prestação de contas. Devido a este fato, fragilidade de controles existentes e a falta de documentação comprobatória, não nos foi possível aplicar procedimentos alternativos de auditoria. Em vista disso não temos
como opinar sobre os possíveis efeitos que ocasionam no ativo e passivo circulante, patrimônio social e resultado do
INSTITUTO. Pelo fato de termos sido contratados pelo Instituto Gnosis após o encerramento do exercício de 2019,
não acompanhamos o inventário físico dos estoques, no montante de R$ 1.485.996. Devido a impossibilidade de
atestarmos a integridade do saldo através de procedimentos alternativos de auditoria, não foi possível concluirmos
quanto à adequação dos seus registros na referida data base, bem como sobre os possíveis impactos nos custos
operacionais. O INSTITUTO apresenta em seu ativo imobilizado, aquisições ao longo de sua existência de operações, ao custo de R$ 1.904.136, não depreciados. Pela falta de controle físico e financeiro desses bens, não se tem
como aplicar a avaliação da vida útil-econômica estimada para cálculo de depreciação, como também por não possuir
sistema de controle patrimonial que respalde a existência e os saldos apresentados na contabilidade, impossibilitando
a realização de inventário físico necessário que lhes dão respaldo. Diante disso, mesmo após vários procedimentos
alternativos de auditoria nas diversas contas de imobilizado, não temos como opinar. Devido a esses fatos não podemos mensurar os possíveis efeitos na avaliação da vida útil remanescente, quanto a existência física desses bens,
como também eventuais ajustes quando for possível a aplicação da Resolução CFC nº 1.292/2010, NBC TG 01 –
Redução ao Valor Recuperável de Ativos. O INSTITUTO não apresentou no Ativo Intangível, direito de uso de operação referente aos bens móveis e imóveis transferidos para a sua responsabilidade durante a vigência do Contrato de
Gestão. Pela falta de reconhecimento contábil desses bens, não se tem como aplicar a avaliação do valor justo do
sistema de controle patrimonial de tais ativos que respalde a existência e funcionalidade do mesmo, impossibilitando
a realização de inventário físico necessário que lhes dão respaldo. Diante disso, não temos como opinar sobre a valoração do direito de uso. Devido a esses fatos não podemos mensurar os possíveis efeitos do valor de custo desses
bens, bem como a existência física dos mesmos, como também eventuais ajustes quando for possível a aplicação da
Resolução CFC nº 1.292/2010, NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos. A Entidade possui registrado
na rubrica de Obrigações Trabalhistas, na data base de 31 de dezembro de 2019, o montante de R$ 1.440.583 correspondente a provisão de férias, contudo pela ausência de controles analíticos, não nos foi possível concluir sobre
os saldos apresentados. Dessa forma, não podemos opinar sobre 0 montante registrado. A Entidade deixou de registrar em 31 de dezembro de 2019, na rubrica INSS Terceiros, no passivo circulante, o montante de R$ 396.286, a título de retenção de INSS não recolhidos pelo tomador de serviços. Não foi possível nos certificarmos quanto à
adequa-ção do referido registro contábil devido à não contabilização de tais valores. Ênfase - Continuidade
Operacional da entidade - Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, os recursos destinados ao custeio das
atividades desenvolvidas pelo Instituto Gnosis são providos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela
Prefeitura do Rio de Janeiro, os quais estão atrelados à Contratos de Gestão, com vigências máximas de 12 (doze)
meses para a administração do Institu-to Gnosis. Consequentemente, a Entidade depende do recebimento desses
recursos e das políticas e diretrizes tra-çadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura do Rio

de Janeiro para a manutenção de suas atividades e de seu equilíbrio econômico-financeiro. Nossa opinião não
contém modificação sobre esse assunto. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações
financeiras - A Administração da Entidade é res-ponsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil assim como pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permi-tir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erros. Na elaboração das demonstrações
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da ca-pacidade de a Entidade 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 Entidade
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Responsabilidade dos auditores independentes - 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 bra-sileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em respos-ta 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 procedi-mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-cia dos controles internos da Entidade. • 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 obti-das, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-mos 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 fundamen-tadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 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. •
Obte-mos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos
responsáveis pela di-reção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de
auditoria.Comunica-mo-nos com a administração 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.
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020.
JSV Auditoria Independente - CRC RJ -008514/0
Jorge Chaves Lúcio - Contador CRC RJ - 083.083/0-8
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Marco legal de startup e do empreendedorismo chega ao Senado
Beneficiado deve ter receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior

O

Senado deve votar o marco legal
das startups e do
empreendedorismo inovado. A matéria foi aprovada
em dezembro pela Câmara
dos Deputados. O Projeto de Lei Complementar
(PLP) 146/2019 apresenta medidas de estímulo à
criação de startups e estabelece incentivos aos
investimentos por meio
do aprimoramento do ambiente de negócios no país.
No Senado, a matéria será relatada pelo senador Carlos Portinho
(PL-RJ). De acordo com a
proposta, são enquadradas
como startups as empresas, mesmo com apenas
um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na
inovação aplicada a produtos, serviços ou modelos
de negócios.
O texto estabelece que
startups devem ter receita bruta de até R$ 16 milhões no ano anterior e
até dez anos de inscrição
no CNPJ. Também é necessário declarar em seu
ato constitutivo, o uso de
modelos inovadores ou se
enquadrarem no regime
especial Inova Simples,
previsto no Estatuto das
Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/06). Porém, para
entrar no Inova Simples,
a empresa precisa estar
enquadrada nos limites do
estatuto, em que a receita
bruta máxima é de R$ 4,8
milhões.

Investidores
As startups poderão admitir aporte de capital por
investidores que poderá
resultar ou não em participação no capital social,
a depender da modalidade
de investimento escolhida pelas partes. A pessoa
física ou jurídica somente
será considerada quotista,
acionista ou sócia da empresa após a conversão do
instrumento do aporte em
efetiva e formal participação societária.
Além disso, os investidores não responderão
qualquer dívida da startup,
inclusive em recuperação
judicial, exceto em casos de
dolo, fraude ou simulação
de investimento.
Para o investidor pessoa
física, o texto permite restituir os prejuízos acumulados na fase de investimento
com o lucro da venda de
ações obtidas posteriormente mediante o contrato
de investimento. Assim, a
tributação sobre o ganho
de capital incidirá sobre o
lucro líquido, e o investidor
deverá perdoar a dívida da
startup.
Investidor-anjo
O investidor-anjo não
é considerado sócio nem
tem qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa, não
responde por qualquer
obrigação da empresa e
é remunerado por seus

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF- nº 08.914.167/0001-70 - NIRE nº 33.3.0028268-8
ATA DA AGE REALIZADA EM 17/12/2020.
Hora e Local: às 16h, por meio digital. Quorum: Acionistas que representam 83,04
% do Capital Social com direito a voto. Convocação: Convocações no Monitor
Mercantil nos dias 10, 11 e 12/12/2020 e no DORJ nos dias 10, 11 e 14/12/2020.
Mesa: Mauro Koogan Lorch, Presidente; Francisco Bilac Moreira Pinto Filho,
Secretário. Ordem do Dia: 1) Nos termos do Art. 13, inciso VI do Estatuto da Cia.
autorizar a incorporação do Curso Fórum Ltda. e 2) Outros assuntos de interesse geral.
Documentos Constantes da Ata, Lidos e Autenticados pela Mesa: Convocações
para esta assembleia no Monitor Mercantil nos dias 10, 11 e 12/12/2020 e no DORJ
nos dias 10, 11 e 14/12/2020; ARD; Laudo de Avaliação; Proposta e Justificativa
da Incorporação; Protocolo de Incorporação e Demonstrações Financeiras da
incorporada. Deliberações: As deliberações foram tomadas por unanimidade de
votos dos presentes, com a abstenção dos legalmente impedidos: foi aprovada
a lavratura da presente ata da AGE na forma sumária, como faculta o §1º do Art.
130, da Lei 6.404/76, e alterações posteriores (“LSA”). Deliberações em AGE:
(1) Nos termos do Art. 13, inciso VI do Estatuto da Cia. autorizar a incorporação
do Curso Fórum Ltda. (1.1) A incorporação do CURSO FÓRUM LTDA. pela Cia.
tem o objetivo de redução de custos administrativos e operacionais do grupo que
ambos fazem parte e terá como consequência a extinção do CURSO FÓRUM
LTDA. A extinção será procedida de forma que o GEN receba, pelos respectivos
valores contábeis, a totalidade dos bens, direitos e obrigações do CURSO FÓRUM
LTDA.; (1.2) Patrimônio a ser absorvido. Em razão da incorporação do FÓRUM,
a Cia. deverá consolidar a posição negativa do patrimônio do CURSO FÓRUM
LTDA. em R$2.341.376,24, mantida nas Demonstrações Financeiras; (1.3) Demais
deliberações e documentos. Os demais instrumentos necessários à incorporação
são: a ARD; Laudo de Avaliação; Proposta e Justificativa da Incorporação; Protocolo
de Incorporação e Demonstrações Financeiras da incorporada; (1.4) Autorização.
Os acionistas autorizam a Diretoria da Cia. a proceder com todos os atos necessários
ao registro da incorporação autorizada, inclusive ratificando atos já realizados;
(1.5) Sr. Rafael Payá questionou acerca de passivos trabalhistas e foi esclarecido
que não há ações judiciais em curso. Questionou também acerca de empréstimos
de instituições financeiras e foi esclarecido que não há; (2) Outros assuntos de
interesse geral. Não houve. Presentes à Assembleia: Mauro Koogan Lorch,
Geny Koogan Lorch, p.p. Mauro Koogan Lorch; Breno Koogan Lorch; Isa Koogan
Breitman, André Koogan Breitman, Claudia Koogan Breitman; Francisco Bilac
Moreira Pinto Filho; Zinco Holding LTDA., rep. Ana Luzia Zincone; Silvio Araújo Faria,
Rui Santos, ZAP A2 Ltda., rep. Aluísio Trindade Affonso; André Araújo Silva; Roberta
Payá e Rafael Payá. Esta ata corresponde ao inteiro teor da reunião realizada.
Mauro Koogan Lorch - Presidente. Francisco Bilac Moreira Pinto Filho - Secretário.
Jucerja nº 3995282, em 08/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

aportes. De acordo com
regulamento da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), serão denominados “investidores-anjos”,
pessoa física, pessoa jurídica ou fundos de investimento.
O tempo para o retorno
dos aportes passa de cinco
para sete anos; e as partes
poderão pactuar remuneração periódica ou a conversão do aporte em participação societária. O texto
concede prioridade de análise para pedidos de patente
ou de registro de marca perante o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial
(INPI), por meio do portal
de simplificação de registro
(Redesim).
Recursos de fundo
As empresas que possuem obrigações de investimento em pesquisa,
desenvolvimento e inovação ficam autorizadas a
cumprir seus compromissos com aporte de recursos em startups por meio
de fundos patrimoniais
(Lei nº 13.800, de 2019)
destinados à inovação. Os
recursos podem ser com
Fundos de Investimento
em Participações (FIP) nas
categorias capital semente;
empresas emergentes e
empresas com produção
econômica intensiva em
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Entretanto,
não se aplica aos percentuais mínimos legais ou

contratuais estabelecidos
para serem aportados em
fundos públicos.
As diretrizes serão definidas pela entidade setorial
responsável por fiscalizar
o uso dos recursos financeiros e o Poder Executivo federal regulamentará a
forma de prestação desses
fundos.
Incentivo fiscal
Quando as empresas
aplicarem o dinheiro nos
fundos de investimento
(FIP-Capital
Semente),
elas poderão descontar o
valor da base de cálculo
do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL).
Esse incentivo fiscal está previsto no Repes, um
regime especial de tributação para a exportação de
serviços de tecnologia da
informação.
Caberá ao gestor do fundo acompanhar, controlar
e examinar a prestação de
contas das startups beneficiadas com os recursos gerenciados pelo FIP. Se houver irregularidades, o gestor
desse tipo de fundo é que
ficará responsável por acertar as contas com o Fisco,
pagando o que a empresa
investidora deixou de recolher de tributos.
Essa cobrança dos tributos por irregularidade de
aplicação deverá ser proporcional ao investimento
realizado na empresa envolvida no desvio de finalidade.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de
representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD, nos termos do
Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das
S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia
Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 29/01/21, às 16h, sendo o
acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados
nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em
AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes
matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários
para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, até a data da AGD,
no âmbito do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.000105, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ (“Processo
da Supervia”), assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário,
do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual
disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@
pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia,
tendo em vista a decisão judicial exarada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser
escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das
deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança
de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da
plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.
com.br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Debenturista. RJ, 15/01/21. Pentágono S.A. DTVM.

Sandbox regulatório

Complementar.

A proposta autoriza que
os órgãos e as entidades
da administração pública
com competência de regulamentação setorial poderão, individualmente ou
em colaboração, no âmbito
de programas de ambiente regulatório experimental
(sandbox regulatório), afastar a incidência de normas
sob sua competência em
relação à entidade regulada
ou aos grupos de entidades
reguladas.
O funcionamento do
sandbox deverá estabelecer
os critérios para a seleção
ou qualificação da empresa, a duração e o alcance da
suspensão da incidência das
normas e as normas propriamente abrangidas.

Opção de compra

Licitação
As licitações e os contratos têm como objetivo
resolver as demandas públicas que exijam solução
inovadora com emprego
de tecnologia e promover a
inovação no setor produtivo por meio do uso do poder de compra do Estado.
A administração pública
poderá contratar pessoas
físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio,
para o teste de soluções
inovadoras por elas desenvolvidas ou a ser desenvolvidas, com ou sem risco
tecnológico, por meio de
licitação na modalidade especial regida por esta Lei

Uma das formas que os
participantes da startup
poderão usar é a chamada
opção de compra de ações
(stock options). Uma pessoa
poderá trabalhar com um
salário menor e receber um
complemento do acertado
em ações no futuro.
Para fins de tributação
pelo INSS (previdência)
e pelo Fisco (imposto de
renda), somente quando
ocorrer realmente a conversão da compra é que o
rendimento será considerado para o pagamento desses
tributos como rendimento
assalariado. Nesse momento é que ocorrerá a tributação (IR e INSS), que não
incidirá sobre dividendos
distribuídos pela valorização das ações.
Segundo o marco legal das
startups, essa regra de tributação valerá também para a
opção de compra concedida
por empresa domiciliada no
Brasil ou no exterior a empregados e similares de outra
empresa ligada a ela.
Essa empresa contratante dos empregados que
poderão exercer a opção
de compra de ações poderá deduzir do lucro real o
valor recebido pela opção
no exercício em que ela
ocorrer. Com a diminuição
do lucro real, a tributação
(IR e CSLL) é menor.
Com agências Brasil e Senado

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 5ª SÉRIE DA 2ª
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), cuja
cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração, Projetos
e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/000105 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI para a
Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se
realizar no dia 22/01/2021, às 14 horas. Conforme autorizado pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/
SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta
Formal”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar pela concessão de carência de amortização
e juros dos CRI, por 12 (doze) meses, a contar da parcela de 20 de dezembro
de 2020, de forma retroativa, sem que seja concedida carência no pagamento
dos créditos imobiliários (“Carência”), com cash sweep mensal (amortizações
extraordinárias dos CRI), limitadas, cada uma delas, ao valor que seria devido
mensalmente à título de juros dos CRI, no fluxo de amortização original, sem
pagamento de prêmio ou multa pela Cedente; (ii) Deliberar quanto ao aumento
da taxa de juros dos CRI, de 9% a.a. para 10,5% a.a., sendo mantida a correção
monetária atual dos CRI; (iii) Deliberar pela repactuação do prazo de vencimento
final dos CRI, que será dilatado em 24 meses, com o vencimento final passando
para 20/10/2026; (iv) Deliberar pela substituição da SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda, pela Planner Corretora de Valores S/A., como agente fiduciário e
custodiante dos CRI; Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da
assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída
com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais,
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos
signatários, e encaminhada, até o dia 22/01/2021 aos cuidados do agente
fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.
br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria
simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas,
as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A
Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias
constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências
necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não
se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização,
instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), podendo ainda solicitar que a B3
altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário.
A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua
publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem
do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@
reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos
será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 25 de janeiro de 2021.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021. Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários s.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª série da 2ª
emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 22 de
janeiro de 2021. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia,
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao
item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira
convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.
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BNDES libera R$ 3,9 bi para
geração de energia no Porto do Açu
Termelétrica vai gerar energia para abastecer 7,8 mi de residências

O

Banco Nacional
do
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
o financiamento de R$ 3,93
bilhões à UTE GNA II Geração de Energia S.A. para
a implantação da usina termelétrica de mesmo nome
localizada no Porto do Açu,
no município de São João
da Barra, na região Norte do
Estado do Rio de Janeiro. O
projeto faz parte do parque
termelétrico a gás natural que
a GNA está construindo no
Porto do Açu. A usina termelétrica tem previsão de
início de operação comercial
este ano, destacou o BNDES
em comunicado nesta quinta-feira.
O financiamento se dará
por meio do BNDES Finem,
programa de financiamento acima de R$ 10 milhões
voltado a projetos de investimento em geral. O banco
de fomento explicou que o
apoio se estende a praticamente todos os segmentos
econômicos, tendo como
um dos principais critérios
de avaliação os benefícios
sociais destas iniciativas. As
condições financeiras oferecidas também estão associadas às prioridades de apoio
do BNDES.
A termelétrica contará
com quatro conjuntos geradores, três movidos a gás

natural e um a vapor. A capacidade instalada total será de
1.673 MW, energia suficiente
para o abastecimento de 7,8
milhões de residências. Durante a construção, deverão
ser gerados cerca de 5.000
empregos, com a previsão de
outros 500 postos de trabalho quando a usina entrar em
operação, contribuindo para
o desenvolvimento da economia local.
“Hoje é um dia muito
importante para a GNA. A
aprovação do financiamento junto ao BNDES viabiliza a realização de um investimento muito significativo
no Brasil e no Estado do
Rio, um sinal de confiança
para a retomada da economia no pós-pandemia.
Além disso, a presença do
BNDES no financiamento
da UTE GNA II demonstra a sua confiança na visão
estratégica da GNA para a
criação de um hub de gás
no Porto do Açu”, afirma
Bernardo Perseke, diretorpresidente da GNA.
A primeira usina, a UTE
GNA I, de 1.338 MW de
capacidade instalada, também contou com o apoio
financeiro do BNDES.
A usina está em fase final
de construção e entrará em
operação comercial no primeiro semestre de 2021. Suas
instalações de recebimento,

processamento e transporte
de gás natural líquido (GNL)
serão compartilhadas com a
UTE GNA II. O GNL adquirido será armazenado em
uma unidade flutuante (Floating Storage Regasification
Unit – FSRU) permanentemente atracada, e será convertido em estado gasoso
por um terminal de regaseificação e finalmente enviado
para as duas usinas por um
sistema de dutos.
Financiamento
“O financiamento conta também com um componente de inovação, uma
estrutura de crédito que assegura as fontes de recursos
de longo prazo necessárias
para a implantação projeto,
mas também proporciona
ao cliente a opção de escolha de outro financiamento
e o melhor momento para a
sua captação”, explica Carla
Primavera, Superintendente
da Área de Energia do BNDES. “A inovação está em
linha com a estratégia do
BNDES de incentivar o desenvolvimento do mercado
de crédito a projetos de infraestrutura no Brasil, buscando também inovações
que permitam o compartilhamento de riscos”, destaca a executiva.
O Parque Termoelétrico

do Porto do Açu é uma decisão de investimento da Prumo Logística S.A., controlada pela EIG Global Energy
Partners, da Siemens AG e
da bp. O Porto do Açu é um
ponto de chegada, entre outros, de campos de produção
de petróleo e gás natural do
pré-sal brasileiro.
GNA
A GNA – Gás Natural
Açu é uma joint venture
formada pela Prumo Logística, a BP e a Siemens, dedicada ao desenvolvimento, implantação e operação
de projetos estruturantes
e sustentáveis de energia e
gás. A empresa constrói no
Porto do Açu (RJ) o maior
parque termelétrico a gás
natural da América Latina.
O projeto compreende a
implantação de duas térmicas
movidas a gás natural (GNA I
e GNA II) que, em conjunto,
alcançarão 3 GW de capacidade instalada. Juntas, as duas térmicas irão gerar energia
suficiente para atender cerca
de 14 milhões de residências.
Além das térmicas, o projeto
compreende um Terminal de
Regaseificação de GNL (Gás
Natural Liquefeito), de 21
milhões de metros cúbicos/
dia. O investimento total no
projeto é de cerca de R$ 10
bilhões.

Geely e Foxconn fazem
acordo de cooperação
A montadora chinesa
Zhejiang Geely Holding
Group (Geely Holding)
e o Foxconn Technology
Group (Foxconn), empresa com sede em Taiwan e
que é a maior fabricante de
computadores e de componentes eletrônicos no mundo, assinaram um acordo de
cooperação estratégica para fundar uma empresa de
joint venture que fornecerá
equipamentos originais de
produção (OEM) e serviços
abrangentes de consultoria
personalizada.
A nova empresa irá produzir bens e oferecer serviços relacionados a veículos
completos, peças, sistemas
de direção inteligente, plataformas de ecossistema
automotivo e cadeia de valor da indústria de veículos
elétricos para empresas automotivas globais.
Segundo o acordo, a nova joint-venture irá atualizar o modelo da indústria
automotiva ao introduzir a
divisão de trabalho de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) para
ajudar as montadoras a acelerar a transição para inovadores e eficientes processos

de fabricação e modelos de
negócios baseados em CASE (Conectado, Autônomo,
Compartilhadas e Eletrificadas).
De acordo com a Geely
, cada parte terá uma participação de 50% na nova
joint-venture.
“Esta aliança entre a Geely Holding e o Foxconn
representa um marco na
cooperação entre a indústria automotiva e a indústria
de TIC”, disse Young-way
Liu, presidente do Foxconn
Technology Group.
A indústria automotiva
global está passando por mudanças profundas, de acordo
com o CEO da Geely Holding, Li Donghui. “A Geely
fará pleno uso de suas vantagens nas áreas automotivas de design, engenharia,
pesquisa e desenvolvimento, manufatura inteligente,
administração da cadeia de
suprimentos e controle de
qualidade, ao mesmo tempo
em que juntará forças com
a Foxconn para desenvolver
e explorar novos caminhos
para transformar, melhorar
e realizar o desenvolvimento
de alta qualidade da indústria
manufatureira.”

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

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

