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STJ: atuação 
do Coaf nas 
‘rachadinhas’
foi legal

Não há ilegalidade na forma e 
amplitude como o Conselho de 
Controle de Atividades Financei-
ras (Coaf) compartilhou dados 
fiscais sigilosos do senador Flávio 
Bolsonaro com o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro, na investi-
gação da suspeita de “rachadinha” 
na Assembleia Legislativa.

Este é o resumo da decisão da 
Quinta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), de acordo 
com o site Conjur. O julgamento 
significou uma derrota às preten-
sões do filho do presidente Jair 
Bolsonaro, que ao questionar a 
legalidade do envio dos dados, 
queria acabar com a ação do Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro.

A decisão foi apertada: 3 votos 
a 2. O relator, ministro Felix Fis-
cher, foi acompanhado pelos mi-
nistros Reynaldo Soares da Fon-
seca e Ribeiro Dantas. Votaram 
contra o compartilhamento de 
dados os ministros João Otávio 
de Noronha e Joel Ilan Paciornik.

Os dados enviados pelo Coaf  
deram início à investigação contra 
o então deputado estadual do Rio 
de Janeiro. A atuação do MP des-
cobriu indícios de um esquema de 
apropriação de parte dos salários 
dos funcionários do gabinete de 
Flávio Bolsonaro, além de suspeita 
de assessores fantasmas, com des-
vio de milhões dos cofres públicos.

Também por maioria, o STJ 
decidiu manter as decisões do juiz 
Flávio Itabaiana, da primeira ins-
tância do Rio de Janeiro. Após os 
atos praticados pelo juízo, foi de-
terminado que o caso subisse para 
instância superior.

Criação de empregos com 
carteira em janeiro surpreende

Contrabando na PEC Emergencial
dá calote em precatórios

Um contrabando inserido 
na PEC Emergencial 
impõe mais um calo-

te aos credores de precatórios. A 
emenda à Constituição concede 
uma nova moratória ao Poder Pú-
blico (estados, Distrito Federal e 
municípios), prorrogando o prazo 
para a quitação de dívidas judiciais 
por mais cinco anos, estendendo 
a data-limite para pagamento dos 
precatórios para 31 de dezembro 
de 2029.

A Associação dos Advogados 

de São Paulo (Aasp) divulgou nota 
na qual registra seu repúdio à sur-
preendente e inacreditável inclu-
são e aprovação do dispositivo. A 
entidade destaca que também foi 
eliminado “importante mecanis-
mo de solução do problema ao re-
vogar o respectivo § 4º [artigo 101 
do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias], afastando 
a possibilidade de financiamento 
dos entes federados pela União 
Federal por meio de linha de cré-
dito especialmente destinada ao 

pagamento dos precatórios sub-
metidos ao regime especial”.

A PEC Emergencial serviu de 
meio para aprovação de uma série 
de medidas que o Ministério da 
Economia chamou de responsa-
bilidade fiscal, mas que significam 
cortes nos direitos de cidadãos. 
Os “contrabandos” atrasaram a 
aprovação do auxílio emergencial 
– razão da PEC – sem atacar pro-
blemas sérios das finanças públi-
cas, como é o caso do pagamento 
de operações compromissadas.

Reforma trabalhista contribuiu com menos de 1% do total

O desempenho do mer-
cado formal de traba-
lho surpreendeu em 

janeiro, com um saldo de 260.353 
empregos com carteira, segun-
do balanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged). O saldo é o melhor da 
série histórica para o mês e é re-
sultado de 1.527.083 admissões e 
1.266.730 desligamentos.

O estoque de empregos for-
mais no país chegou a 39.623.321 
vínculos, superando o anterior à 
pandemia (39.593.835), mas ainda 
é 1,5 milhão inferior ao de janeiro 
de 2015, o mais alta registrado pa-
ra o mês.

A modalidade de trabalho in-
termitente, criada na Reforma 
Trabalhista do Governo Temer, 
teve saldo de apenas 3.083 em-
pregos. Outro vínculo novo, o de 

trabalho parcial, eliminou 610 em-
pregos. Assim, o saldo da reforma 
é de apenas 2.473 postos de traba-
lho, menos de 1% dos empregos 
criados em janeiro.

O Ministério da Economia 
apontou que o Programa Emer-
gencial de Manutenção do Em-
prego e da Renda ajudou a evitar 
demissões. Até 31 de dezembro-
foram feitos 20.119.858 de acor-
dos entre 9.849.116 empregados e 
1.464.683 empregadores no país. 
Em dezembro foram feitos pou-
co mais de 260 mil acordos, o que 
ajuda a evitar demissões, já que o 
programa tem como contraparti-
da estabilidade.

O salário médio de admissão 
em janeiro foi de R$ 1.760,14. 
Comparado ao mês anterior, hou-
ve aumento real de R$ 20,06 no 
salário médio de admissão. Com-

parado a janeiro de 2020 (R$ 
1.831,89), ocorreu uma queda de 
R$ 71,75. O Ministério não reve-
lou o salário médio dos demitidos.

Apenas três dos 27 estados 
não registraram saldos positivos: 
Alagoas (menos 198 empregos), 
Paraíba (menos 174) e Rio de Ja-
neiro, com saldo negativo de 44 
empregos.

Estudo feito pelo Dieese revela 
que o Brasil perdeu 4,4 milhões de 
empregos em decorrência das co-
nequências econômicas da Opera-
ção Lava Jato. O país perdeu R$ 
172,2 bilhões em investimento no 
período de 2014 a 2017.

Com os impactos negativos 
da redução de investimentos e 
do emprego, a massa salarial foi 
reduzida em cerca de R$ 85 bi-
lhões. 
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Inverno nos 
EUA derruba 
produção 
industrial

A produção industrial total dos 
Estados Unidos diminuiu 2,2% 
em fevereiro, na comparação com 
janeiro, e 4,2% em relação a feve-
reiro de 2020. As produções de 
manufatura e de mineração caíram 
3,1% e 5,4%, respectivamente; 
a produção de serviços públicos 
aumentou 7,4%; ambos os dados 
em relação a janeiro.

O Fed atribui a retração ao in-
verno rigoroso na região centro-
-sul do país em meados de feverei-
ro. “Mais notavelmente, algumas 
refinarias de petróleo, instalações 
petroquímicas e fábricas de resi-
na plástica sofreram danos com o 
congelamento e ficaram fora do ar 
pelo resto do mês”, explica nota 
do Federal Reserve.

A utilização da capacidade do 
setor industrial diminuiu 1,7 pon-
to percentual em fevereiro, para 
73,8%, uma taxa 5,8 pontos per-
centuais abaixo de sua média de 
longo prazo (1972-2020).

Menções 
negativas a 
Bolsonaro 
batem recorde

O índice de menções negati-
vas a Jair Bolsonaro no Twitter 
atingiu 73% nesta terça-feira. É 
o mais alto percentual desde o 
início do mandato. A condução 
da pandemia e a alta de preços 
têm corroído a imagem do pre-
sidente. A estabilidade em níveis 
tão negativos pode gerar o afas-
tamento de forças políticas que 
circulam hoje em torno do Pla-
nalto.

Marcelo Queiroga, futuro mi-
nistro da Saúde, não tem sido 
visto nas redes como alguém 
que conseguirá corrigir os ru-
mos do país no combate à Co-
vid. É encarado como um nome 
que apenas seguirá os rumos tra-
çados pelo seu antecessor. Ele 
tem sido aplaudido apenas pela 
militância governista, que segue 
focada na defesa do tratamento 
precoce.

Arthur Lira está sendo critica-
do por bolsonaristas, por supos-
tamente ter indicado a Médica 
Ludhmila Hajjar para a Saúde. 
O presidente da Câmara até o 
momento não se manifestou nas 
redes a respeito da indicação de 
Queiroga para o cargo.

Arquivo/ABr
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Sistemas da servidão: banca reconquista o poder
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

O grande derrotado 
nas duas Gran-
des Guerras do 

século XX foi o financismo 
inglês. Este havia sufocado 
o mercantilismo e a indus-
trialização, mas caíra diante 
da ex-colônia que construiu 
sua sociedade em base in-
dustrial, os Estados Unidos 
da América (EUA).

Vimos que o poder do lu-
cro e dos salários, por cerca 
dos “30 anos gloriosos” – 
designação de economistas 
franceses para o período de 
desenvolvimento após 1945 
– mudou objetivos políticos 
em quase todo mundo. As 
sociedades se dividiram na 
industrialização capitalista, 
modelo estadunidense, e na 
industrialização socialista, 
modelo soviético.

A banca, como designa-
mos o financismo no século 
XX, começa sua luta se as-
sociando, financiando e se 
apropriando de bandeiras 
então dispersas contra po-
luição e movimentos eco-
lógicos e conservacionistas. 
Seus recursos fazem da rea-
leza inglesa um importante 
vetor da luta contra a in-
dustrialização, apagando a 
devastação que causara na 
Europa e, em especial, nas 
terras e povos britânicos.

Também, como fizera no 

período da expansão colo-
nial do século XIX, a banca 
promove conflitos localiza-
dos, por questões étnicas, 
religiosas, mas tendo por 
fundo a economia. Con-
centra esta ação no Oriente 
Médio e na África, onde es-
tá o petróleo, principal insu-
mo e a energia da segunda 
revolução industrial.

Mas, com sua ação soler-
te, não enfrenta abertamen-
te a industrialização, simula 
combater o comunismo e 
traz as economias capitalis-
tas para seu lado.

O que será denominada 
“crise do petróleo” é uma 
jogada inteligente que ataca 
não só o produto, também 
os Estados produtores, 
revertendo os ganhos in-
dustriais em ganhos finan-
ceiros, patrimoniais e em 
instituições e imóveis na 
Inglaterra.

E tem início no final dos 
anos 1960, incentivando a 
rivalidade de árabes, pales-
tinos e judeus. Toda déca-
da 1970 será gerida pelas 
consequências das crises do 
petróleo, que tem o preço 
multiplicado até o limite de 
sua aplicabilidade, e, em se-
guida, caem ao tempo que 
disparam as taxas de juros.

Estava montada a situa-
ção econômica e financeira 
para a grande reversão do 
poder, em pouco mais de 
meio século.

Nos anos 1980, tendo 

conseguido os governos de 
dois dos mais importantes 
países capitalistas, EUA e 
Reino Unido, o capital fi-
nanceiro, a banca, promove 
mudança radical na con-
dição formal das finanças, 
com as desregulações. Va-
mos esmiuçar este passo im-
portantíssimo das finanças.

O objetivo explícito das 
direções de Estados é o 
bem estar do povo. Isto, no 
sistema industrial, fazia pri-
vilegiar ou a proteção direta 
do Estado, que assumia a 
produção e a distribuição, 
o sistema socialista, ou a 
prioridade para o lucro e o 
salário, o sistema capitalista.

Assim, no capitalismo de 
bem estar do pós-II Guerra 
Mundial, as finanças goza-
vam de posição secundária, 
propiciando a ampliação 
da produção – aumento do 
lucro e do trabalho – e am-
pliando a propriedade das 
famílias, gerando demandas 
ao universo produtivo. Um 
capitalismo voltado ao ci-
clo produção-consumo, em 
que a melhoria do poder 
aquisitivo dos trabalhadores 
era condição para o aumen-
to da produtividade e vice-
-versa.

O que faz a banca? Re-
verte esta lógica, colocando 
a proteção do “mercado”, 
agora entendido como res-
trito ao financeiro, como 
objetivo de Estado.

O domínio da banca a 

partir dos anos 70-80 re-
verteu a lógica do emprego, 
do empreendimento, dos 
riscos dos negócios para 
a concentração da renda 
financeira. E, simultane-
amente, muda também a 
ética das ações, pois não há 
justificativa, nem nas filoso-
fias, nem nas religiões, para 
que as pessoas sejam escra-
vizadas pelo dinheiro.

O domínio da banca é 
também do uso da corrup-
ção como instrumento de 
ação corrente, de legítimo 
modo de se obter ganho. 
O ganho capitalista, antes 
inserido em relações ma-
teriais, torna-se crescente-
mente especulativo, dando 
azo a todo tipo de negociata 
no qual os perdedores são a 
grande maioria da socieda-
de.

São momentos chaves da 
trajetória da banca, a partir 
do fim da II Grande Guer-
ra: as campanhas ecológi-
cas, as crises do petróleo, as 
desregulações e o fim dos 
estados socialistas e dos di-
reitos trabalhistas.

Tratemos da última dé-
cada do século 20, onde os 
dois últimos momentos, an-
tes enunciados, são os mais 
importantes.

O fim da União das Re-
públicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS) e a entrega da 
mais importante das Repú-
blicas a um político fraco, 
Boris Iéltsin (1931–2007), 

cercado de abutres dispos-
tos a destruir o Estado in-
dustrial, pareceu suficiente 
à banca. Também com a in-
tromissão no poder da Re-
pública Popular da China, 
levando à ascensão de Deng 
Xiao Ping (1904–1997), 
após a morte de Mao Tse 
Tung, em 1976, e introdu-
zindo zonas de produção 
capitalistas – Zonas Econô-
micas Especiais (ZEEs) na 
faixa litorânea leste do país.

Realmente, ao fim do 
século 20, parecia que o 
financismo do início do 
século, dirigido pelos ca-
pitais ingleses, retomava o 
poder, agora ampliado com 
capitais estadunidenses e a 
proteção militar da maior 
potência do planeta. Era o 
fim da história, como trom-
beteou o economista Fran-
cis Fukuyama.

Mas havia mais do que 
esta ótica ocidental e for-
mal. Uma grande quantida-
de de capital ilícito de gran-
de liquidez se acumulara, 
principalmente com a pro-
liferação de paraísos fiscais.

Se, no século 19 e no im-
pério colonial inglês, o Sol 
nunca se punha, no império 
da banca, desde a última dé-
cada do século 20, um capi-
tal constituído pela astúcia 
inglesa, em ilhas espalhadas 
pelo mundo, também teria 
sempre a luz do Sol. São os 
paraísos fiscais que, em ilhas 
da comunidade britânica ou 

de algum modo ligadas ao 
Reino Unido, recolhem e 
distribuem capitais anôni-
mos, interferindo na econo-
mia de países, promovendo 
mudanças de governo, al-
terando as sociedades que 
lhes abrem as portas.

No sentido do Canal da 
Mancha para oeste temos, 
entre outras, as seguintes 
ilhas: Man, Guernsey, Jersey, 
Cayman, Virgens Britânicas, 
São Vicente e Granadina, 
Turcas e Caicos (Caraíbas), 
Ilha Niue (Pacífico), Cook, 
Maurício, Seychelles (costa 
oriental africana) e a penín-
sula de Gibraltar, fechando 
o círculo.

Paraísos fiscais, ecoló-
gicos por definição – não 
a ecologia necessária à re-
produção da vida humana 
mas a ecologia ornamental 
ao mau e velho malthusia-
nismo da plutocracia britâ-
nica – expressam, assim, a 
face desapiedada do capi-
talismo financeiro: o reino 
do dinheiro pelo dinheiro, 
sem a “contaminação” da 
vida humana, das massas 
populacionais, da produção, 
do emprego, do consumo e 
do lazer. Dinheiro, apenas 
dinheiro.

Felipe Quintas é doutorando em 
ciência política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 
aposentado.

Por que existem empresas que ainda ignoram a adequação à LGPD?
Por Wagner 
Hiendlmayer

A preocupação com 
a segurança de da-
dos pessoais, que 

teve um aumento significa-
tivo no último ano, segun-
do recente pesquisa da Cis-
co, pode estar com os dias 
contatos caso as empresas 
adequem-se à LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais), a qual entrou 
em vigor no final do ano 
passado.

A pandemia e a adapta-
ção ao modelo de trabalho 
remoto fizeram com que as 
pessoas ficassem ainda mais 
alertas sobre o tema e rei-
vindicassem seus direitos. 
O estudo global da Cisco 
revelou ainda que 95% das 
organizações brasileiras 
acreditam que segurança ci-
bernética é de extrema im-
portância para o sucesso de 
suas operações. No entanto, 

a privacidade de dados é o 
maior desafio para 68% dos 
entrevistados, seguido pela 
segurança de dados (63%). 
Cerca 78% dos responden-
tes afirmaram que poderá 
haver aumento nos investi-
mentos em cibersegurança.

A partir de sua vigência, 
a LGPD visa regulamentar 
práticas de coleta e tratamen-
to de dados, assim todos os 
usuários têm o direito de 
saber como as organizações 
armazenam e utilizam suas 
informações pessoais.

Por quais motivos as 
empresas relutam a ade-
quação à LGPD? A dúvi-
da é um dos principais de-
safios, uma vez que muitas 
empresas ainda não sabem 
exatamente se a adequação 
à LGPD se aplica ao ramo 
de atuação, ou se realmen-
te possuem dados sensí-
veis dentro da organização. 
Outro equívoco comum é 
quando aquelas que con-

somem serviços em mul-
ticloud acreditam que os 
dados estão sob responsa-
bilidade de terceiros, o que 
não é verdade. Na realidade, 
o que ocorre neste cenário 
é um compartilhamento 
de responsabilidade entre 
controlador e operador, até 
certo ponto.  Isto implica 
a necessidade, inclusive, de 
se auditar os prestadores de 
serviço, até mesmo os for-
necedores dos ambientes 
em cloud.

A mudança de cultura 
também pode ser um obstá-
culo no início, pois é neces-
sário que a organização co-
mo um todo seja capacitada 
e tenha conhecimento das 
políticas de segurança, além 
de um reconhecimento da 
importância em proteger as 
informações pessoais dos 
clientes e demais colabora-
dores. Assim como a restru-
turação de processos, tendo 
em vista a implementação 

de sistemas apropriados.
É importante frisar que 

nenhuma empresa está isen-
ta da responsabilidade aos 
dados. Se possui funcioná-
rio registrado ou prestador 
de serviço, ela se enquadra 
na LGPD. Além da multa, 
que é um ponto conhecido, 
a organização que não se-
gue as exigências da LGPD 
internamente não tem a vi-
são do próprio acervo de 
dados existente e não sabe 
quem e como estes estão 
sendo acessados na prática.

Como saber se a em-
presa está dentro da lei? 
A existência de recursos 
como o Data Protection 
Officer tornou-se obrigató-
ria para que as instituições 
tenham um setor responsá-
vel por manter o programa 
de proteção de dados. Isso 
se dá por meio de comitês 
em conjunto com o depar-
tamento de TI para que es-
tratégias e metas sejam tra-

çadas e para que a empresa 
possa, além de funcionar de 
acordo com a LGPD, gerar 
valor e lançar produtos e 
serviços que vão de acordo 
com o programa de prote-
ção de dados.

A tecnologia como 
aliada na adequação à 
LGPD. A tecnologia ofere-
ce meios mais sofisticados 
para lidar com as adequa-
ções. Utilizando as ferra-
mentas corretas, é possível 
identificar padrões de com-
portamento de usuários e 
remediá-los antes mesmo 
de haver um vazamento 
de dados. Mais importante 
ainda, é garantir que a bus-
ca por dados sensíveis seja 
automatizada e sem risco 
de falhas com o auxílio de 
soluções tecnológicas vol-
tadas à cibersegurança. A 
adequação à LGPD pode 
ser um desafio para diver-
sas empresas. Porém, fer-
ramentas de Data Mapping 

e Data Discovery podem 
facilitar a adaptação de cul-
tura dentro das empresas, 
visando sempre a proteção 
de dados sensíveis.

Revisitar todo o proces-
so tecnológico da organi-
zação é um passo estra-
tégico para a adequação à 
lei, direcionando equipes e 
oportunidades de maneira 
estratégica. Neste momen-
to, fica ainda mais evidente 
a necessidade das empresas 
de protegerem e fazerem 
um bom uso de suas in-
formações. Trata-se de um 
fator de competitividade, e 
o trabalho de conscientiza-
ção junto aos colaboradores 
em relação à importância de 
uma cultura de proteção de 
dados será tão importante 
quanto a tecnologia aplica-
da.

Wagner Hiendlmayer é diretor-
executivo de Data & Risk da 

Digisystem.
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Gasolina passa  
de R$ 8 no Acre

O preço da gasolina chega a custar R$ 8,20 em algumas 
cidades, como é o caso de Marechal Taumaturgo, no 

Acre, próxima à fronteira com o Peru. O valor foi encontra-
do pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). Pela pesqui-
sa semanal de preços de combustíveis da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), o maior valor foi registrado em Cruzeiro 
do Sul, também no Acre, onde o litro do combustível foi 
vendido a R$ 6,70. Barra Mansa (RJ), não fica muito atrás, 
com o litro foi vendido a R$ 6,49. Este ano, a gasolina já 
acumulou um aumento de 54,3%, e o diesel, de 41,5%.

Os valores estão muito acima da capacidade de paga-
mento pelos brasileiros. Nesta quarta-feira, motoristas de 
aplicativos programam manifestação em várias cidades. 
Os preços são o resultado de uma política equivocada, que 
começou a ser plantada nos estertores do Governo Dilma 
e foi elevada à enésima potência pelos governos ultra 
ortodoxos posteriores.

Seria irônico, não fosse trágico, que a desculpa oficial 
para equiparação dos preços dos combustíveis aqui pro-
duzidos com os internacionais (como dito ontem nesta 
coluna, uma miragem) é a garantia da concorrência. Com-
petição em que os preços só aumentam é mais um feito 
das equipes econômicas por aqui instaladas.

Pix facilita golpes

Em função da praticidade e rapidez, o Pix se tornou um 
facilitador de golpes via WhatsApp. “Antes era necessário 
fazer um TED ou DOC para que a vítima fosse lesada, 
agora o golpe é realizado com uma simples clonagem de 
telefone”, afirmou o presidente da Associação dos Del-
egados de Polícia do RS (Asdep), Pedro Carlos Rodrigues.

Ele se refere ao golpe em que o bandido assume o 
controle do Zap da vítima, mediante fraude, e tenta obter  
dinheiro de algum amigo ou parente, solicitando uma 
transferência. “Por isso, a agilidade do Pix facilitou os 
estelionatos”, explicou Rodrigues.

Omissão

As ameaças à médica Ludmila Hajjar não são possíveis 
somente pela falta de ação da polícia, já que os coman-
dantes, instalados no Gabinete do Ódio, são conhecidos. 
Contribui decisivamente a omissão de Facebook, Twitter e 
que tais, que não coíbem os ataques.

Rápidas

A edição 2021 do “Cenário Econômico e Saúde” será 
nesta quinta, às 17h30. Entre os 24 homenageados de 
diversas áreas estão Bayard Do Coutto Boiteux, Marga-
reth Dalcolmo, Marcos Valle, Stepan Nercessian e Tande, 
atleta olímpico de Vôlei. Será no Canal Alterdata Soft-
ware (youtube.com/watch?v=yJX_WvSnJOs) *** Repre-
sentantes de 35 instituições de ensino norte-americanas 
apresentarão bolsas de estudos e cursos na Feira Virtual 
EducationUSA Brasil, de 22 a 27 de março. Inscrições: bit.
ly/feiraedusabr *** Estão abertas, até as 12h da próxima 
sexta-feira, as inscrições para o Processo Seletivo Emer-
gencial (PSE) da Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh/MEC), destinado à contratação tem-
porária de profissionais em diversas especialidades para 
atuação no combate à pandemia nos hospitais federais 
vinculados à Rede Ebserh. Inscrições: bit.ly/3cRD29Z 
*** No Dia Mundial Sem Carne (20), Supermercados 
Mundial faz promoções de itens a base de vegetais.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da  
Lei 6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações 
financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CON-
SUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO – CON-
VOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – A Diretora
Presidente da COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO DE
BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada na
JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ sob o Nº.
28.519.458/0001-70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura, no exercício
das suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da
AGO – Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27/03/
2021, nas dependências do prédio onde a cooperativa está estabelecida,
em suas áreas comuns, a fim de dar maior segurança e possibilitar a
participação dos sócios, mantendo a distância mínima exigida entre eles,
seguindo os protocolos definidos pelos Órgãos Sanitários e de Saúde,
como prevenção contra a Pandemia – COVID-19, situada na Rua Maria
Freitas, 73, Sala 301, Madureira, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21351-
010. Em primeira convocação será às 08:00 h com a presença mínima de
2/3 (dois terços) do total de seu quadro de cooperados; em segunda
convocação às 09:00 h com a presença mínima de metade mais um de seu
quadro de cooperados, e em terceira e última convocação às 10:00 h com
a presença mínima de 10 (dez) cooperados. Na data da presente con-
vocação a cooperativa possui no seu quadro social 20 (vinte) co-
operados. Conforme disposto no Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associ-
ados poderão participar e votar a distância na Assembleia, caso necessá-
rio, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento Nacional
de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Econo-
mia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 14.030 de 2020). A
Ordem do Dia da AGO é a seguinte:  1) Apresentação da Prestação de
Contas relativa ao exercício de 2020 conforme itens abaixo: a) Apresenta-
ção do Relatório de Gestão da Diretoria: b) Apresentação do Balanço
Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício; c) Apre-
sentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas
composta do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e De-
monstração de Sobras ou Perdas do Exercício de 2020. 2) Deliberação da
Assembleia sobre a Prestação de Contas composta do Relatório de Ges-
tão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas
do Exercício de 2020; 3) Deliberação da Assembleia sobre a Destinação/
Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício de 2020; 4) Eleição dos membros
do Conselho Fiscal para o mandato de 1 (hum) ano – 2021/2022; 5) Eleição
para cargos de diretoria em vacância; 6) Registro da Entrada e Saída de
cooperados; 7) Demais Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro –

RJ, 17 de março de 2021
Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente da Coopatáxi – COOPERATIVA DE CONSUMO E TRABALHO
DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JA-
NEIRO LTDA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o capítulo
IX, artigo 33, letra ( e ) do estatuto social, convoca seus 163
cooperativados, no gozo de suas obrigações sociais, para ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, dia 29 de março de 2021 (segunda-feira), que se
realizará em sua sede social sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti,
Rio de Janeiro/RJ, às 07:00 horas em 1º convocação, com a presença
mínima de 2/3 dos cooperativados, ou às 08:00 horas em 2º convocação
com presença mínima de metade e mais um dos cooperativados, ou às
09:00 horas em 3º e última convocação com a presença mínima de 10
cooperativados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I.
Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo: a. Relatório
de gestão; b. Balanço; c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas,
d. Parecer do Conselho Fiscal; e. Votação para aprovação ou não da
prestação de contas; f. Destinação das sobras ou definição do rateio das
perdas apuradas; g. Eleição para o Conselho Fiscal; h. Eleição para o
Conselho de Ética e Disciplina; i. Eleição para o cargo de Secretário do
Conselho de Administração; j. Apuração e Divulgação do resultado das
Eleições. PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA Para re-
alização da AGO, deverão ser observadas, por todos os cooperativados,
as seguintes prescrições: I - O uso de máscara facial, obrigatório para
ingresso e permanência na AGO; II - Disponibilização de álcool gel 70%
(setenta por cento), oferecido quando do INGRESSO dos participantes na
cooperativa e disponibilizado no INTERIOR DO AUDITÓRIO (que deverá
permanecer com as janelas totalmente abertas para circulação) e em nas
dependências de livre acesso ao quadro social; III - Distanciamento míni-
mo de dois metros entre os presentes, inclusive quanto a ocupação dos
assentos disponibilizados e previamente marcados. IV -  Os cooperados
mais VULNERÁVEIS AO COVID 19, poderão optar pelo não compareci-
mento na AGO do dia 29/03/2021. Entende-se como mais vulnerá-
veis os cooperados pertencentes aos seguintes grupos: a - Os
com idade igual ou superior a sessenta anos; b - Portadores de: doença
cardiovascular; doença pulmonar; câncer; diabetes; doenças tratadas
com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos. c - Casos ates-
tados como suspeitos de COVID 19; d - Transplantados.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021.
Marcelo de Carvalho Reis

Presidente

EDITAL DE ELEIÇÃO
O Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte Rodoviário de
Carga de Niterói, através de Sua comissão de eleição, no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, faz saber que foi eleita a seguinte chapa para
concorrer ao pleito. Diretoria Efetiva para o quadriênio 2021/2025 conforme
edital publicado no Jornal Monitor Mercantil, no dia 27/11/2020, A chapa foi
eleita com um total de 234 votos válidos, 11 votos em branco e 3 votos nulos
tendo dado o prazo legal de 05 (cinco) dias para impugnação,  e não havendo
nenhuma discordância, os seguintes membros eleitos : Alexandre Nunes de
Almeida, Carlos Alberto Werneck, William Eduardo Silva dos Santos, Roberto
Francisco dos Santos, Elicélio Rodrigues de Souza, José Antônio Monteiro
Mota, Irany de Souza. Diretoria Suplente: Martins Monteiro Paiva, Gabriel dos
Santos Lima Silva, Alexandre Martins dos Santos. Conselho Fiscal: Wagner
Barreto Tavares, Waldemar Nunes Pinto, Gilson da Silva Lisboa. Conselho
Fiscal Suplente: Wanderson Evangelista de Souza, Sergio Azevedo, Alexandro
Dutra da Silva. Delegados Representantes Junto a Federação Efetivo: Alexan-
dre Nunes de Almeida, William Eduardo Silva dos Santos. Delegados Junto à
Federação Suplentes: Carlos Alberto Werneck, Martins Monteiro Paiva.

Niterói, 17 de março de 2021
 ALEXANDRE NUNES DE ALMEIDA

Presidente

Lava Jato: País perdeu 40 vezes  
mais do que foi recuperado
CUT: Trabalhador na frente do combate ao desvio de verbas públicas 

O Brasil perdeu R$ 
172,2 bilhões em 
investimentos fei-

tos no período de 2014 a 
2017, montante 40 vezes 
maior do que os recursos 
que os procuradores da for-
ça-tarefa da Operação Lavo 
Jato do Paraná anunciaram 
ter recuperado e devolvido 
aos cofres públicos. Esse 
resultado foi destacado pelo 
presidente da CUT, Sérgio 
Nobre, durante a apresenta-
ção oficial, nesta terça-feira, 
do estudo realizado pelo 
Dieese, a pedido da Central, 
que mostra os impactos ne-
gativos da operação na eco-
nomia brasileira.

Após ressaltar que a Pe-
trobras, assim como gran-
des outras empresas, foi o 
principal alvo da operação, 
Sérgio garantiu que “desde 
o início dessa operação, nós 
já dizíamos que empresas 
não cometem crimes, pes-
soas sim. E são elas que têm 
que ser investigadas e puni-
das. Não as empresas”.

O estudo mostra o estrago 
econômico e social provoca-

do pela operação orquestra-
da em Curitiba, comandada 
pelo ex-juiz Sérgio Moro, 
foi intencional e teve como 
objetivo possibilitar a imple-
mentação de um projeto que 
beneficia os interesses estran-
geiros sobre o petróleo brasi-
leiro, avaliou Nobre.

Intitulado de “Implica-
ções econômicas interse-
toriais da operação Lava 
Jato”, o estudo aponta que 
a operação, propagandeada 
com uma das maiores de to-
dos os tempos no combate 
a corrupção, na verdade, 
foi responsável pelo caos 
econômico e social que o 
país vive. “Seguramente, 
se a Lava Jato não tivesse 
existido, com o papel que 
teve, se tivesse preservado 
as empresas e não tivesse 
perseguição política, não 
teríamos os 14 milhões de 
desempregados, gente que 
não sabe como vai ser o dia 
de amanhã. Não teríamos 
milhares de pequenas em-
presas fechando a crise que 
se agrava a cada dia mais”, 
destacou Sérgio Nobre

O presidente da CUT rea-
firmou que não há ninguém 
mais interessado no comba-
te à corrupção, aos desvios 
de verbas públicas, do que a 
classe trabalhadora, segmen-
to que mais se beneficia de 
recursos públicos quando 
bem utilizados, mas a atuação 
da república de Curitiba não 
estava interessada nisso.

A Lava Jato foi também 
um instrumento de persegui-
ção política que possibilitou 
ao projeto radical de direita 
chegar ao poder, destruindo 
o Brasil. “Seguramente, se a 
Lava Jato não tivesse existi-
do, com o papel que teve, se 
tivesse preservado as empre-
sas e não tivesse perseguição 
política, não teríamos os 14 
milhões de desempregados, 
gente que não sabe como 
vai ser o dia de amanhã. Não 
teríamos milhares de peque-
nas empresas fechando a 
crise que se agrava a cada dia 
mais”, ressaltou o presidente 
da CUT. 

Sérgio Nobre relacionou 
a operação à pandemia do 
coronavírus (Covid-19), 

afirmando que a situação 
de caos vivida pelo Brasil 
poderia ter sido diferente, 
já que Bolsonaro foi eleito 
tendo como cabo eleitoral 
os membros da operação. 
“Estaremos daqui há pouco 
batendo os 300 mil mortos 
e mais da metade dessas vi-
das poderia ter sido salva se 
não tivéssemos Bolsonaro 
como presidente”, disse.

O estudo será também 
entregue aos presidentes 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG); e aos ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), para que, com base 
nos fatos e números estu-
dados pelo Dieese, seja feita 
uma investigação profunda 
e que os responsáveis sejam 
punidos. O coordenador-
Técnico do Dieese, Fausto 
Augusto Jr, detalhou outras 
informações levantadas ao 
longo de mais de um ano de 
trabalho. Para ele, é impor-
tante destacar a quantidade 
de empregos perdidos por 
causa da Lava Jato.

Saúde: política de governo ou política de presidente?
“A política é do governo 

Bolsonaro, a política não é 
do ministro da Saúde. O mi-
nistro da Saúde executa a po-
lítica do governo”, defendeu 
o novo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ao falar 
nesta terça-feira pela primei-
ra com a imprensa desde que 
seu nome foi anunciado pe-
lo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) como o novo 
titular da pasta. O país, que 
ainda discute a eficácia de 
medidas restritivas e faz mais 
uma troca no Ministério da 

Saúde em plena pandemia, 
tem agora 282.127 mortos 
pela doença

Ao chegar para uma reu-
nião com o ministro Edu-
ardo Pazuello em Brasília, 
o cardiologista evitou co-
mentar a gestão de Pazuello 
na pasta, que foi marcada 
por uma séria de desau-
torizações e desmentidos 
impostos pelo presidente 
da República, que levarm 
o general afieara do lado 
de Bolsonaro:“É simples 
assim: um manda e outro 

obedece, mas a gente tem 
um carinho”. A cena trans-
mitida na televisão tinha co-
mo objetivo o desmentido 
sobre o anúncio feito por 
Pazuello sobre compra de 
vacinas em outubro do ano 
passado.

Queiroga, como presi-
dente da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia, reco-
mendou em maios de 2020, 
que a cloroquina, a hidroxi-
cloroquina e a azitromicina 
não fossem usadas contra 
a Covid-19, medicamentos 

defendidos por Bolsonaro 
como tratamento preco-
ce contra o coronavírus. 
Depois da repercussão, a 
entidade divulgou uma no-
va nota, em parceria com 
o Ministério da Saúde, em 
que abria a possibilidade de 
pacientes receberem clo-
roquina e hidricloroquina 
após assinatura de termo de 
consentimento. O anteces-
sor de Pazuello, NelsonTei-
ch, levou menos de um mês 
para não concordar com 
esse tipo de política pública.
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ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia a 
se reunirem no dia 26/03/2021, às 
10h, na sede da sociedade na Rua 
Marquês de Paraná nº 110, Centro, 
Niterói/RJ, a fim de deliberarem 
sobre a alteração do endereço da 
Loja Comercial. Niterói, 15/03/2021. 
Felipe Pimentel Turon - Diretor; 
Leonardo das Chagas Righetto - 
Diretor.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 
(“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 25 de março de 2021, às 15:00 horas, na 
sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 
34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei-
ro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) 
Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Ja-
neiro, 23 de fevereiro de 2021. Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente 
do Conselho de Administração. INSTRUÇÃO GERAL: O Acionista que 
desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo 
mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 
(dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da Assem-
bleia Geral Extraordinária.

Francisco

A insatisfação com os resultados das políticas baseadas 
na Teoria Econômica vem de longe. Quando o filó-

sofo pioneiro, Adam Smith, anunciou, em 1776, que a Ri-
queza das Nações seria explicada pelo interesse particular 
do açougueiro, e não por altruísmo nas relações humanas, 
parecia mais estar rogando uma praga do que escrevendo 
um tratado de cunho científico.

De lá até hoje, centenas, quem sabe milhares de críticas 
foram publicadas, com a vontade explícita de questionar 
e rever as manhas desta teoria que busca explicar relações 
sociais construídas pelo Homem e que, portanto, po-
dem ser modificadas pelo Homem. Não se trata de uma 
determinação, porque se trata sim de uma teoria de cunho 
científico-social e não natural.

O Papa Francisco é um dos mais recentes ingressos 
na nau dos insatisfeitos com esperança na possibilidade 
de mudança. Para tanto, promoveu um encontro virtual, 
de 19 a 21 de novembro de 2020, reunindo 2 mil jovens 
líderes empresariais, cientistas sociais e economistas, entre 
eles, Amartya Sen, “Nobel de Economia” de 1998, e 
Muhammad Yunus, conhecido também como “Banqueiro 
dos Pobres”, e outros para elaborar alternativas definitivas 
ante às políticas neoliberais.

A finalidade do encontro foi constituir um padrão eco-
nômico justo e sustentável.  O encontro, antes previsto 
para março de 2020, e revisto para novembro por causa 
da pandemia da Covid-19, teve nesta ocorrência uma 
projeção de realidade. A luta pela igualdade social foi uma 
das suas premissas, já que não faltam recursos, em um pla-
neta que tem um PIB global estimado em R$ 85 trilhões, 
segundo o professor e economista Ladislaw Dowbor.

Segundo números disponibilizados pela Organiza-
ção das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), o planeta produz alimentos suficientes para ali-
mentar 11 bilhões de pessoas. A população mundial hoje é 
de 7,6 bilhões de seres humanos. Contraditoriamente, no 
entanto, 851 milhões de pessoas passam fome.

Em 1º de maio de 2020, o Papa referiu-se a “leis invi-
síveis” que, com o avanço do neoliberalismo, transfor-
maram a Economia em negócios de mercado e não em 
interesses da sociedade. Referiu-se ao desemprego como 
“tragédia mundial da atualidade”. Fraternidade praticada 
“com atos e não apenas com palavras” é o que o Papa 
pretende com a iniciativa.

Mensagem do Papa para a 
Campanha da Fraternidade

“Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Com o início da Quaresma, somos convidados a um tempo 

de intensa reflexão e revisão de nossas vidas. O Senhor Jesus, 
que nos convida a caminhar com Ele pelo deserto rumo à 
vitória pascal sobre o pecado e a morte, faz-se peregrino co-
nosco também nestes tempos de pandemia. Ele nos convoca 
e convida a orar pelos que morreram, a bendizer pelo serviço 
abnegado de tantos profissionais da saúde e a estimular a soli-
dariedade entre as pessoas de boa vontade.

Convoca-nos a cuidarmos de nós mesmos, de nossa 
saúde, e a nos preocuparmos uns pelos outros, como nos 
ensina na parábola do Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). 
Precisamos vencer a pandemia e nós o faremos à medida 
que formos capazes de superar as divisões e nos unirmos 
em torno da vida.”

Como indiquei na recente Encíclica Fratelli tutti, ‘passa-
da a crise sanitária, a pior reação seria cair ainda mais num 
consumismo febril e em novas formas de autoproteção 
egoísta’ (n. 35)” .

Preços dos medicamentos 
recuam em fevereiro
Os preços dos me-

dicamentos ven-
didos aos hos-

pitais no Brasil recuaram 
0,23% em fevereiro, revela 
o Índice de Preços de Me-
dicamentos para Hospitais 
(IPM-H), indicador inédito 
criado pela Fipe em parce-
ria com a health tech Bio-
nexo. A queda ocorre após 
dois meses com altas conse-
cutivas. No primeiro bimes-
tre de 2021, o índice já teve 
uma variação acumulada de 
+ 1,09%.

A variação em fevereiro 
foi impulsionada pelas que-
das observadas nos preços 
médios de 8 de 12 grupos 
de medicamentos, desta-
cando-se: sangue e órgãos 
hematopoiéticos (- 5,96%), 
aparelho digestivo e meta-
bolismo (- 4,73%), aparelho 
geniturinário (- 2,92%), en-
tre outros.

Comparativamente, o 
resultado do IPM-H em 

fevereiro ficou abaixo do 
comportamento esperado 
do IPCA/IBGE de feve-
reiro (+0,86%), bem como 
da inflação calculada pelo 
IGP-M/FGV (+2,53%). 
Além disso, a variação cap-
tada pelo índice foi inferior 
ao comportamento da taxa 
média de câmbio no mês 
(+1,13%).

A nova queda ocorre após 
o índice registrar oscilações 
nos últimos seis meses: fo-
ram duas altas – 1,32% em 
janeiro deste ano e 1,37% em 
dezembro do ano passado 
– e quatro quedas – agosto 
(-1,82%), setembro (-2,48%). 
Outubro (-0,11%) e novem-
bro (-0,65%). Nos últimos 12 
meses, houve alta de 13,38%.

Nesse recorte temporal 
mais amplo dos últimos 12 
meses, os grupos que mais 
contribuíram para a alta do 
IPM-H foram: aparelho 
digestivo e metabolismo 
(+56,66%), sistema ner-

voso (+56,30%), aparelho 
cardiovascular (+48,88%) e 
sistema musculesquelético 
(+38,36%). Em contraste, 
os grupos com as menores 
variações incluíram: anti-
-infecciosos gerais para uso 
sistêmico (-2,95%), agentes 
antineoplásicos/quimiote-
rápicos (+3,67%), medica-
mentos atuantes no apare-
lho geniturinário (+4,69%), 
imunoterápicos, vacinas 
e antialérgicos (+6,19%), 
aparelho respiratório 
(+6,33%), sangue e órgãos 
hematopoiéticos (+7,76%), 
órgãos sensitivos (+8,60%), 
e preparados hormonais 
sistêmicos (+11,61%).

Tais grupos, vale res-
saltar, incluem vários dos 
medicamentos que são 
utilizados em casos asso-
ciados à Covid-19, incluin-
do norepinefrina (terapia 
cardíaca e suporte vital), 
fentalina (analgésico), pro-
pofol (anestésico), midazo-

lam (hipnótico/sedativo/
tranquilizante), omeprazol 
e pantoprazol (antiácidos 
utilizados no tratamento de 
dispepsia/úlcera gástrica e 
outros distúrbios gastroin-
testinais).

O IPM-H é elaborado 
com base em transações en-
tre fornecedores e hospitais 
no mercado brasileiro no 
período de janeiro de 2015 
a janeiro de 2021. Nos últi-
mos anos, a variação anual 
do indicador foi de + 4,74% 
(2015), + 4,97% (2016), 
+ 3,94% (2017), + 4,97% 
(2018), + 3,97% (2019) e + 
14,36% (2020).

As crises sanitária e eco-
nômica no país têm afetado 
os preços dos produtos pela 
combinação de vários fato-
res, entre eles o aumento da 
demanda dos sistemas de 
saúde, desabastecimento do 
mercado doméstico, efeitos 
cambiais e do preço de in-
sumos.

Em um ano de pandemia,  
transporte público beira falência

Um ano após o iní-
cio da pandemia, 
os sistemas de 

transporte público coleti-
vo urbano de todo o país 
amargam prejuízos acumu-
lados de R$ 11,75 bilhões 
devido à drástica redução 
das receitas decorrente da 
queda da demanda de pas-
sageiros, agravada pela fal-
ta de medidas de socorro 
emergencial específicas por 
parte do Governo Federal. 
A situação ameaça a conti-
nuidade dos serviços e sua 
existência futura, mesmo 
com o retorno à normalida-
de. A conclusão é de levan-
tamento feito pela Associa-
ção Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos 
(NTU), com base em dados 
consolidados para capitais e 
regiões metropolitanas no 
período de março de 2020 
a fevereiro de 2021.

Para a NTU, os dados 
reforçam a necessidade de 
derrubada do veto presi-
dencial ao Projeto de Lei 
3.364/20, aprovado no final 
do ano passado, que estabe-
lecia um auxílio emergencial 
de R$ 4 bilhões para apoiar 
sistemas de transportes pú-
blicos (ônibus, trens e me-
trôs) para cidades acima de 
200 mil habitantes.

O monitoramento reali-
zado pela NTU revela que 

os impactos negativos da 
pandemia foram além dos 
prejuízos financeiros. Des-
tacam-se a interrupção da 
prestação dos serviços em 
vários sistemas, realização 
de demissões em massa de 
trabalhadores, intensifica-
ção da quantidade de parali-
sações (greves, protestos e/
ou manifestações), a insa-
tisfação da população com 
a redução/interrupção da 
oferta de transporte públi-
co e também a incapacidade 
do pagamento de salários e 
benefícios por parte das 
empresas.

Com queda da demanda 
de passageiros que chegou a 
80% no início da pandemia 
e que está agora em torno 
de 40% na média nacional, 
e sem ações específicas de 
apoio, as empresas opera-
doras contaram apenas com 
as medidas de suspensão de 
contratos de trabalho e re-
dução de salários adotadas 
para todo o setor privado. 
A flexibilização trabalhis-
ta serviu como paliativo 
mas não foi suficiente para 
evitar os 182 movimentos 
grevistas que atingiram 78 
sistemas, por falta de pa-
gamento de salários e be-
nefícios aos colaboradores; 
nem conseguiram frear a 
perda de 66.057 postos de 
trabalho em todo segmento 

de transporte público urba-
no de passageiros, segundo 
dados do Painel do Empre-
go da Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT).

Para a NTU, além de 
ações pontuais como o 
auxílio emergencial, o se-
tor precisa de uma solução 
definitiva que passa pela 
adoção, por parte do poder 
público, de um novo marco 
regulatório para organizar 
e definir responsabilidades 
e direitos na gestão e ope-
ração do transporte públi-
co por ônibus coletivo no 
Brasil, nos moldes do que 
foi adotado para o setor de 
saneamento, ano passado.

Também em função de 
um ano de pandemia, rela-
tório anual da a plataforma 
Workana apontou que 94,2% 
dos profissionais com cartei-
ra registrada não estão que-
rendo voltar ao modelo de 
trabalho antigo. Eles afirma-
ram que preferem continuar 
em trabalho remoto mesmo 
depois que a ameaça do co-
ronavírus passar, sem dúvi-
das, motivados pela excelente 
ou muito boa produtividade 
que 81,9% deles disseram ter 
sentido ao trabalhar de casa.

Segundo o estudo, entre 
os gestores 63,2% relataram 
ter notado um aumento na 
produtividade dos funcio-
nários, ou a mesma perfor-

mance de quando estavam 
no escritório. Tanto que 
84,2% dos líderes preten-
dem promover o trabalho 
remoto no pós-pandemia.

Entre as vantagens apon-
tadas estão não haver neces-
sidade de se locomover até 
o escritório e desprender 
horas no trajeto. Para 32% 
dos profissionais, essa eco-
nomia de tempo aparece no 
topo da lista de benefícios 
que o home office traz; ser 
mais fácil chegar a um equi-
líbrio entre a vida profissio-
nal e pessoal, pelo menos 
foi isso que 24,6% mencio-
naram como principal van-
tagem; a gestão de tempo, 
que na maioria das vezes 
fica por conta dos próprios 
colaboradores, ocorre de 
uma maneira melhor, cor-
respondendo às particula-
ridades de cada um. 17,2% 
dos CLTs veem essa me-
lhor gestão de tempo como 
principal vantagem do tra-
balho remoto; o maior nível 
de produtividade é o ponto 
mais levado em conta por 
16,4% dos profissionais 
quando o assunto é ho-
me office; e para 4,1% dos 
funcionários de empresas, 
a satisfação que sentem no 
trabalho à distância é a prin-
cipal vantagem desse mode-
lo de trabalho.
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TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.

Relatório da Administração - 31.12.2020: Srs. Acionistas: Apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras 
para os exercícios findos em 31/12/2020 auditada por BKR – Lopes Machado auditores independentes e 31/12/2019 
auditada anteriormente por Premium bravo Auditores Independentes. O Menezes Côrtes possui como único imóvel 
o Edifício Garagem Menezes Côrtes, localizado no Centro do Rio de Janeiro, à exceção do 13° andar, que é de 
propriedade da CODERTE. A empresa atua na administração e operação de 3.533 vagas de garagem, (automóveis 
3.376 vagas e motocicletas 157  vagas), distribuídas em 12 andares, na locação de 112 lojas localizadas no térreo 
e sobreloja do prédio, na locação de 9 boxes na Rua Erasmo Braga, na locação de 45 espaços na galeria do térreo 
(quiosques), na locação de 32 estandes na sobreloja do prédio e na atividade de merchandise dos espaços verticais 
e na locação do pavimento correspondente ao 15° andar.  O Menezes Côrtes, pela primeira vez em sua história 
apresentou o resultado negativo, como consequência direta do quadro de pandemia que afetou os negócios no 
mundo e muito significativamente o seguimento de serviços. Como consequência desse cenário atípico, o Resultado 

ficou fora das previsões que apontavam para uma situação de lucro e se viu obrigada a um endividamento com o 
imposto IPTU do prédio, efetuando grande esforço para redução de custos inclusive a mudança de sistemática de 
apuração do Impostos. A companhia considera que deverá ter um resultado para o ano de 2021 ainda com impactos 
negativos significativos, porém mais equilibrado, na medida que foram reduzidas despesas e há uma expectativa 
de melhora a partir do segundo semestre do exercício corrente de 2021; com retorno paulatino do movimento ao 
centro da cidade, ingrediente fundamental nas atividades de locações de lojas e estacionamento. A Administração do 
Menezes Côrtes dentro desse atual cenário econômico, vem se empenhando continuamente no sentido de adequar 
as suas despesas ao novo patamar das receitas, parcelar o endividamento com impostos e manter como meta 
a otimização das receitas oriundas das diversas atividades da empresa e com a busca de receitas alternativas. 
Marcello Romualdo Pereira da Silva - Diretor- Presidente e de Relações com Investidores; Ana Cristina Xavier 
Roque - Diretora Jurídica. Erick Mendes de Oliveira - Contador - CRC/RJ 47950/O.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

Ativo 2020 2019
Circulante:  3.284  5.230 
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)  1.506  2.309 
Contas a receber (Nota 6)  1.093  2.685 
Outros créditos 685 236 
Não circulante: Imobilizado (Nota 7)  113.774  116.016 

 117.058  121.246 
Passivo 2020 2019
Circulante:  4.324  3.544 
Fornecedores  91 43
Obrigações sociais e trabalhistas 455 544
Empréstimos e financiamentos (Nota 8) 238 538
Impostos taxas e contribuições (Nota 9)  3.326 1.096
Dividendos a pagar (Nota 13) - 1.053
Outras contas a pagar 214 270
Não circulante: Empréstimos e financiamentos (Nota 8) - 169
Patrimônio líquido: (Nota 11)  112.734  117.533 
Capital social  2.018  2.018 
Reservas de lucros  18.807  15.649 
Ajuste de avaliação patrimonial  95.556  96.708 
Lucros/prejuízos acumulados  (3.647)  3.158 

 117.058  121.246 

Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)

2020 2019
(reapresentado)

Receita líquida (Nota 14) 16.279 29.357 
Custo dos serviços prestados (Nota 15)  (11.492)  (12.325)
Lucro bruto 4.787 17.032 
Receitas (despesas) operacionais: (Nota 18)  (1.153)  132 
Gerais e administrativas (Nota 13 e 16)  (7.404)  (10.381)
Outras despesas operacionais  (1.029) (108)
Resultado antes do resultado financeiro  (3.646) 6.543 
Resultado financeiro
Receitas financeiras  188  508 
Despesas financeiras  (1.341) (376)
Resultado antes do IR e contribuição social  (4.799) 6.675 
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente (Nota 19) -  (3.616)
Prejuízo líquido (lucro) do exercício  (4.799) 3.059 
Prejuízo líquido (lucro)por ação - básico (Nota 12)  (0,0091) 0,0058 

Demonstrações dos Resultados 
Período de Três Meses findo em 31/12/2020 e de 2019 

(Em milhares de reais, exceto pelo prejuízo básico e diluído por ações)
01/10/2020 à 

31/12/2020
01/10/2019 à 

31/12/2019
(reapresentado)

Receita líquida (Nota 14)  3.763 7.125 
Custo dos serviços (Nota 15) (2.880)  (3.060)
Lucro bruto 883 4.065 
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas (Nota 12) (1.890)  (2.297)
Participação de empregados  - (157)
Outras receitas e despesas operacionais  (99)  328 
Resultado antes do resultado financeiro (1.106) 1.939 
Resultado financeiro  (576)  12 
Receitas financeiras 27  86 
Despesas financeiras  (603) (74)
Resultado antes do IR e contribuição social (1.682) 1.951 
Imposto de renda e contribuição social:  - (858)
Corrente  - (858)
Prejuízo líquido (lucro) do período (1.682) 1.093 
Prejuízo líquido (lucro) por ação - básico (0,0032) 0,0021 

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019
(reapresentado)

Prejuízo líquido (lucro) do exercício  (4.799) 3.059 
Outros resultados abrangentes:
Realização da reserva de reavalição  (1.152)  (1.152)
Resultado abrangente do exercício  (5.951) 1.907 

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

01/10/2020 à 
31/12/2020

01/10/2019 à 
31/12/2019

(reapresentado)
Prejuízo líquido (lucro) do período  (1.682) 1.093 
Outros resultados abrangentes:
Realização da reserva de reavalição (288) (288)
Resultado abrangente do período  (1.970)  805 

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (reapresentado)
Prejuízo (lucro) antes do IR e contribuição social (4.799) 3.059 
Ajustes sobre o prejuízo (lucro) líquido do período:
Depreciação 2.361 2.433 
Valor residual de ativos imobilizados baixados -  264 
Prejuízo líquido (lucro) do exercício ajustado (2.438) 5.756 
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber 1.592 (65)
Outros (449)  197 
Fornecedores  48 (45)
Obrigações sociais e trabalhistas 2.141  9 
Outras contas a pagar (56) (279)
Recursos provenientes das atividades operacionais  838 5.573 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição do imobilizado (119) (426)
Recursos consumidos nas atividades de Investimento (119) (426)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
Empréstimos e financiamentos (469) (246)
Dividendos pagos (1.053)  (5.000)
Recursos consumidos nas atividades de financiamento (1.522)  (5.246)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (803) (99)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 2.309 2.408 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 1.506 2.309 
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa (803) (99)

Demonstração do Valor Adicionado em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

2020 2019
(reapresentado)

Receitas 17.100 31.224 
Receita de serviços 22.922 31.510 
Desontos Incondicinais nos aluguéis - Covid-19  (4.852) - 
Outras receitas  59 - 
Provisão/reversão para crédito liquidação provisória  (1.029) (286)
Insumos adquiridos de terceiros 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (5.523)  (7.182)
Valor adicionado bruto 11.577 24.042 
Retenções
Depreciação  (2.361)  (2.433)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade 9.216 21.609 
Valor adicionado recebido em transferência
Receita de aplicações financeiras  188  508 
Valor adicionado total a distribuir 9.404 22.117 
Distribuição do valor adicionado
Remuneração direta 3.741 3.643 
Benefícios 1.402 3.149 
Participações no lucro -  157 
FGTS  158  394 
Pessoal 5.301 7.343 
Federais e Estaduais 1.960 5.564 
Municipais 5.600 5.775 
Impostos, taxase contribuições 7.560 11.339 
Despesas financeiras 1.341  376 
Remuneração de capitais de terceiros 1.341  376 
Prejuízo/lucro do período  (4.798) 3.059 
Remuneração de capital próprio  (4.798) 3.059 
Valor adicionado distribuído 9.404 22.117 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros
Capital Ações Reserva Retenção Ajuste de Avaliação Lucros/prejuízos
social em tesouraria legal de lucros Patrimonial acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2019  2.018 (16) 405  13.260 97.860  4.923  118.450 
Distribuição de dividendos - - -  2.000  -  (5.976)  (3.976)
Lucro do exercicío - - - -  -  3.059  3.059 
Realização da reserva de reavaliação - - - - (1.152)  1.152 - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  2.018 (16) 405  15.260 96.708  3.158  117.533 
Saldo em 01 de janeiro de 2020  2.018 (16) 405  15.260 96.708  3.158  117.533 
Transferência para retenção de lucros - - -  3.158  -  (3.158) - 
Prejuízo do exercício - - - -  -  (4.799)  (4.799)
Realização da reserva de reavaliação - - - - (1.152)  1.152 - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  2.018 (16) 405  18.418 95.556  (3.647)  112.734 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Informações Financeiras Intermediárias 
para os Exercícios Findos em 31/12/2020 e 2019 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
1 - Informações Gerais: O Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. (“TGMC”), 
Companhia aberta controlada pela Mercator Investment Fund Limited e Fundo 
de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado, tem por objetivo 
principal administrar as atividades de garagem de veículos, observada a legislação 
aplicável, alugar lojas, salas, vagas de estacionamento e outros espaços do seu 
único imóvel. O Menezes Côrtes possui como único imóvel o Edifício Garagem 
Menezes Côrtes, localizado no Centro do Rio de Janeiro, à exceção do 13° andar, 
que é de propriedade da CODERTE. A empresa atua na administração e operação 

de 3.533 vagas de garagem, (automóveis 3.376 vagas e motocicletas 157  vagas), 
distribuídas em 12 andares, na locação de 112 lojas localizadas no térreo e sobre-
loja do prédio, na locação de 9 boxes na Rua Erasmo Braga, na locação de 45 
espaços na galeria do térreo (quiosques), na locação de 32 estandes na sobreloja 
do prédio e na atividade de merchandise dos espaços verticais e na locação do 
pavimento correspondente ao 15° andar. 2 - Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas 
a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Sociedades 
por Ações, os Procedimentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovados pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, que 
estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB. As informações financeiras 
intermediárias foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração 
efetua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar continuidade às suas 
atividades durante a elaboração das demonstrações financeiras. A Administração 
confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias 
as demonstrações financeiras e que estas correspondem às utilizadas em sua 
gestão. 2.2. Base de elaboração e apresentação: Base de Mensuração: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto 
pelo custo atribuído do Edifício Garagem e seu respectivo terreno. O custo históri-
co geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financei-
ras estão apresentadas em Real, que é a moeda do principal ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). Todas as informações financei-
ras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. As políticas contábeis significativas adotadas 
pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas 
aos itens apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferentes aspec-
tos das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. 2.3. Reclassificação 
para fins de comparabilidade: Após reavaliação de determinados temas e obje-
tivando melhor apresentação da sua demonstração do resultado, exclusivamente 
para fins de comparabilidade, a Companhia procedeu a reapresentação dos va-
lores de despesas gerais e administrativas e custos dos serviços prestados apre-
sentado na demonstração do resultado de 2019. Conforme demonstrado a seguir, 
a reclassificação efetuada não altera outras demonstrações e notas explicativas, 
além da demonstração do resultado. O saldo das rubricas de despesa com IPTU e 
Condomínio foram reclassificados para a rubrica de custos de serviços.

Normas Internacionais de Contabilidade (em 2010) e com o ICPC 10 – Interpre-
tação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Esse custo atribuído foi determinado em 
avaliação efetuada por avaliadores independentes. Demais bens do ativo imobi-
lizado estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perda 
por redução ao valor recuperável acumuladas. São registrados como parte dos 
custos das imobilizações em andamento os honorários profissionais e, no caso 
de ativos qualificáveis, os custos de empréstimos capitalizados de acordo com a 
política contábil da Companhia. Tais imobilizações são classificadas nas catego-
rias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendi-
do. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles estão prontos para o uso 
pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados. O terreno não sofre 
depreciação. A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de 
cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor 
residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e 
construções em andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os mé-
todos de depreciação são revisados no final da data do balanço patrimonial e o 
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 
Ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro, quando aplicável, são de-
preciados pela vida útil esperada da mesma forma que os ativos próprios ou por 
um período inferior, se aplicável, conforme termos do contrato de arrendamento 
em questão. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer 
ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determina-
dos pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo 
e são reconhecidos no resultado. 4.5. Redução ao valor recuperável: No fim de 
cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e 
intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram 
alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o mon-
tante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante 
dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável 
de um ativo individualmente, A Companhia calcula o montante recuperável da 
unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de aloca-
ção razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também 
são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de 
unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e con-
sistente possa ser identificada. O montante recuperável é o maior valor entre o 
valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Na avaliação do valor 
em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente 
pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de 
mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo para o qual 
a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperá-
vel de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor 
contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao 
seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao valor recuperável é 
revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou 
unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor recuperável, 
desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhu-
ma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo 
(ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por 
redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. 4.6. 
Provisões: As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os 
valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido 
como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar 
a obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as 
incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos 
fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil correspon-
de ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do 
dinheiro é relevante). Quando alguns ou todos os benefícios econômicos reque-
ridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados 
de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtual-
mente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. Contratos onero-
sos: Obrigações presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas 
e mensuradas como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos 
inevitáveis para satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios eco-
nômicos que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. 4.7. 
Contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedo-
res no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes 
se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas 
a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Inicialmente são reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amorti-
zado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 4.8. Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: A Companhia é parte de processos judiciais e 
administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referen-
tes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos 
seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa 
ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 4.9. Outros passivos 
circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e varia-
ções monetárias até a data do balanço patrimonial, cuja contrapartida é lançada 
ao resultado do exercício. Quando aplicável os passivos circulantes e não circu-
lantes são registrados ao valor presente com base em taxas de juros que refletem 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação. 4.10. Tributação: A despesa com 
imposto de renda e contribuição social representa somente os impostos corren-
tes. A Companhia não possui impostos diferidos. Até 2019, a provisão para im-
posto de renda e contribuição social era baseada no lucro presumido. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
considera o percentual de presunção de lucro de 32% sobre a receita bruta e 
100% sobre a receita financeira. O imposto de renda e a contribuição social são 
calculados às alíquotas vigentes no fim do exercício sobre esse lucro presumido. 
Para 2020, passou a tributar pelo lucro real onde são calculados e registrados 
com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstra-
ções financeiras. O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corren-
te, para as empresas optantes pelo lucro real, são calculados com base nas alí-
quotas de 15% (quinze por cento) acrescida do adicional de 10% (dez por cento) 
sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 (duzentos e quarenta mil) 
anuais para imposto de renda e 9% (nove por cento) sobre o lucro tributável para 
contribuição social e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base ne-
gativa de contribuição social, limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real. O 
imposto de renda e a contribuição social contabilizados no resultado são forma-
dos pela despesa corrente destes tributos, e, também, pelo diferido líquido que é 
resultante do cálculo do IRPJ e CSLL sobre as diferenças temporárias ativas e 
passivas, prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social sobre o lucro líqui-
do. O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre o ajuste de avalia-
ção patrimonial são reconhecidos diretamente no Patrimônio Líquido. 4.11. Ins-
trumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
quando uma entidade da Companhia for parte das disposições contratuais do 
instrumento. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo 

Demonstração do Resultado: 01.10.2019 à 
31.12.2019 Reclassificação

01.10.2019 à 
31.12.2019

01.01.2019 à 
31.12.2019 Reclassificação

01.01.2019 à 
31.12.2019

(Reapresentado) (Reapresentado)
Receita líquida 7.125 7.125 29.375 29.375
Custo dos serviços (590) (2.470) (3.060) (2.433) (9.892) (12.355)
Lucro bruto 6.535 4.065 26.924 17.032
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas (4.767) 2.470 (2.297) (20.116) 9.919 (10.224)
Participação de empregados (157) (157) (157) (157)
Outras despesas operacionais 328 328 (108) (108)
Resultado antes do resultado financeiro 1.939 1.939 6.543 6.543
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 86 86 508 508
Despesas financeiras (74) (74) (376) (376)
Resultado antes do IR e contribuição social 1.951 1.951 6.675 6.675
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente (858) (858) (3.616) (3.616)
Lucro líquido do período (1.093) (1.093) 3.059 3.059

3 - Principais Julgamentos na Aplicação das Políticas Contábeis: Na aplica-
ção das políticas contábeis da Companhia descritas na nota explicativa nº 2, a 
Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valo-
res contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de 
outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na ex-
periência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados 
efetivos podem diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas subjacen-
tes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às 
estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revistas, se a revisão afetar apenas este período, ou também em períodos poste-
riores se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. 
3.1.Principais julgamentos na aplicação das políticas contábeis: A seguir 
são apresentados os principais julgamentos, exceto aqueles que envolvem esti-
mativas (vide nota explicativa nº 3.2), efetuados pela Administração durante o 
processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam 
significativamente os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. Ativos 
financeiros mantidos até o vencimento: A Administração revisou os ativos finan-
ceiros da Companhia em conformidade com a manutenção do capital e as exi-
gências de liquidez e confirmou a intenção e a capacidade de a Companhia 
manter esses ativos até o vencimento. O valor contábil dos ativos financeiros 
mantidos até o vencimento é de R$5.729 (31/12/2019 R$4.994). Os detalhes a 
respeito desses ativos estão descritos na nota explicativa 16.2. 3.2. Principais 
fontes de incerteza nas estimativas: A seguir, são apresentadas as principais 
premissas a respeito do futuro e outras principais origens da incerteza nas esti-
mativas no final de cada período de relatório, que podem levar a ajustes signifi-
cativos nos valores contábeis dos ativos e passivos no próximo exercício. Recu-
peração de ativos de vida longa (“impairment”): Ativos que têm vida útil indefinida 
e não sujeitos à amortização têm sua recuperação testada anualmente, enquan-
to que os ativos sujeitos à depreciação ou amortização têm seu valor de recupe-
ração revisado pela Administração sempre que eventos ou mudanças nas cir-
cunstâncias indicarem que seus valores contábeis não poderão ser recuperados. 
As perdas são reconhecidas com base no montante pelo qual o valor contábil 
excede o maior valor provável de recuperação de um ativo de vida longa, calcu-
lado (a) pelo seu valor em uso (valor presente esperado dos fluxos de caixa futu-
ros), ou (b) valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para 
venda. Vida útil dos bens do imobilizado: A Companhia revisa a vida útil estimada 
dos bens do imobilizado anualmente no final de cada período de relatório. Na 
adoção inicial das IFRSs, a Administração, suportada por peritos avaliadores in-
dependentes, conforme descrito na nota explicativa 2.5, estabeleceu que uma 
nova vida útil do Edifício Garagem, o qual estava totalmente depreciado anterior-
mente à atribuição de custo. Avaliação de instrumentos financeiros: Conforme 
descrito nas notas explicativas nº 2 e nº 15, a Companhia usa técnicas de avalia-
ção que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de 
mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos finan-
ceiros. A nota explicativa 15 oferece informações detalhadas sobre as principais 
premissas utilizadas na determinação do valor justo de instrumentos financeiros, 
bem como a análise de sensibilidade dessas premissas. A Administração acredi-
ta que as técnicas de avaliação selecionadas e as premissas utilizadas são ade-
quadas para a determinação do valor justo dos instrumentos financeiros. 3.3. 
Mudança nas Principais Práticas Contábeis ou Novas Normas Vigentes a 
partir de janeiro de 2020: Uma série de novas normas foram efetivadas para o 
exercício iniciado após 1º/01/2020. As seguintes normas alteradas e interpreta-
ções não tiveram um impacto significativo nas Demonstrações Financeiras da 
Companhia: - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS 
– CPC 00(R2); - Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 
23/IAS 8); IFRS Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro - CPC 00(R2): 

Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual e as princi-
pais alterações se referem a: definições de Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, 
Receitas e Despesas, critérios para Reconhecimento, Baixa, Mensuração, Apre-
sentação e Divulgação para Elementos Patrimoniais e de Resultado. A vigência 
dessa norma passou a ser aplicável a partir de 01/01/2020. A Administração da 
Companhia avaliou a adoção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou 
impactos nas informações financeiras da Companhia. Definição de Materialida-
de (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8): Em dezembro de 2018, o IASB 
emitiu a revisão de definição da materialidade da Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis, Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de 
Erro e as principais alterações se referem a: Posição Financeira e Patrimonial, o 
Desempenho e os Fluxos de Caixa da entidade. A vigência dessa norma passou 
a ser aplicável a partir de 01/01/2020. A Administração da Companhia avaliou a 
adoção da nova norma e entende que não gerou ajustes ou impactos nas infor-
mações financeiras da Companhia. As normas e interpretações novas e altera-
das emitidas pelo IASB e pelo CPC, descritas a seguir, ainda não estão em vigor. 
A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, 
se cabível, quando entrarem em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2023: - Contra-
tos de Seguro IFRS 17 – CPC 50; - Apresentação das Demonstrações Contábeis 
CPC 26 - IAS 1. 4. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 4.1. Caixa e 
equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade 
de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou 
outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação finan-
ceira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estan-
do sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
da contratação. 4.2. Contas a receber e Perdas Créditos de Liquidação Duvi-
dosa (“PCLD”): As contas a receber de clientes correspondem aos valores a 
receber de clientes pela prestação de serviços no decurso normal das atividades 
da Companhia. As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidos 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa efetiva de juros menos a PCLD (“impairment”). Na prática 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para 
impairment, se necessária. A Companhia constituiu provisão de perda futura es-
perada na proporção das perdas estimadas em sua carteira. 4.3. Reconheci-
mento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida rece-
bida ou a receber, deduzida de impostos, quaisquer estimativas de devoluções, 
descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras de-
duções similares. As principais fontes de receita são descritas a seguir: Receita 
de estacionamento - A receita de estacionamento é reconhecida pelo período em 
que é contratada, ou seja, diariamente à medida da utilização dos usuários de 
vagas rotativas, e mensalmente para os usuários de vagas cativas.  - Receita de 
locação, bilheterias e de áreas - Essas receitas são reconhecidas mensalmente 
de acordo com o respectivo contrato de locação. O prazo de locação de lojas 
normalmente é de 5 anos, renováveis. - Juros (receita financeira) – A receita de 
ativo financeiro de juros é reconhecida quando for provável que os benefícios 
econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser 
mensurado com confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método li-
near com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal 
em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os 
recebimentos de: - caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo fi-
nanceiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo. 4.4. Imobilizado: 
O Edifício Garagem o seu respectivo terreno estão contabilizados ao custo atri-
buído em todos os períodos apresentados, correspondente ao seu valor de mer-
cado, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 – Adoção Inicial das 
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valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emis-
são de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros 
reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor 
justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento 
inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos ime-
diatamente no resultado. 4.12. Ativos financeiros: Os ativos financeiros estão 
classificados nas seguintes categorias específicas: ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o vencimento, ativos fi-
nanceiros “disponíveis para venda” e empréstimos e recebíveis. A classificação 
depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data 
do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos 
financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. As 
aquisições ou alienações normais correspondem a aquisições ou alienações de 
ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do prazo estabelecido 
por meio de norma ou prática de mercado. Método de juros efetivos: O método 
de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento 
da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A 
taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa 
futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou recebidos 
que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e 
outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da dívida 
ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido 
na data do reconhecimento inicial. A receita é reconhecida com base nos juros 
efetivos para os instrumentos de dívida não caracterizados como ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do 
resultado quando são mantidos para negociação ou designados pelo valor justo 
por meio do resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para ne-
gociação se: - for adquirido principalmente para ser vendido a curto prazo; ou,  - 
no reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros 
identificados que a Companhia administra em conjunto e possui um padrão real 
recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou  - for um derivativo que não tenha 
sido designado como um instrumento de “hedge” efetivo. Um ativo financeiro 
além dos mantidos para negociação pode ser designado ao valor justo por meio 
do resultado no reconhecimento inicial se: - tal designação eliminar ou reduzir 
significativamente uma inconsistência de mensuração ou reconhecimento que, 
de outra forma, surgiria; ou - o ativo financeiro for parte de um grupo gerenciado 
de ativos ou passivos financeiros ou ambos, e - seu desempenho for avaliado 
com base no valor justo, de acordo com a estratégia documentada de gerencia-
mento de risco ou de investimento da Companhia, e quando as informações so-
bre o agrupamento forem fornecidas internamente com a mesma base; ou Os 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor 
justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. 
O valor justo é determinado conforme descrito na nota explicativa 15. Investimen-
tos mantidos até o vencimento: Os investimentos mantidos até o vencimento 
correspondem a ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou de-
termináveis e data de vencimento fixa que a Companhia tem a intenção positiva 
e a capacidade de manter até o vencimento. Após o reconhecimento inicial, os 
investimentos mantidos até o vencimento são mensurados ao custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, menos eventual perda por redução ao valor 
recuperável. Ativos financeiros disponíveis para venda: Os ativos financeiros dis-
poníveis para venda correspondem a ativos financeiros não derivativos designa-
dos como “disponíveis para venda” ou não são classificados como: (a) emprésti-
mos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento, ou (c) ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia não possui investi-
mentos em ações que sejam classificadas como ativos financeiros. As variações 
no valor contábil dos ativos financeiros monetários disponíveis para venda rela-
cionadas a variações nas taxas de câmbio e as receitas de juros calculadas utili-
zando o método de juros efetivos são reconhecidos no resultado. Outras varia-
ções no valor contábil dos ativos financeiros disponíveis para venda são reconhe-
cidas em “Outros resultados abrangentes” e acumuladas na rubrica “Reserva de 
reavaliação de investimentos”. Nesse caso, quando o ativo financeiro é alienado 
ou apresenta redução do valor recuperável, o ganho ou a perda acumulado ante-
riormente reconhecido na conta “Reserva de reavaliação de investimentos” é re-
classificado para o resultado. O valor justo dos ativos financeiros monetários 
disponíveis para venda denominados em moeda estrangeira é determinado na 
respectiva moeda estrangeira e convertido pela taxa de câmbio de fechamento 
no encerramento do exercício. Os ganhos e as perdas cambiais reconhecidos no 
resultado são apurados com base no custo amortizado do ativo monetário. Em-
préstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não de-
rivativos com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um 
mercado ativo. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clien-
tes e outras, caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o 
reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos 
financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por 
meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperá-
vel no final de cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recupe-
rável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao 
valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de 
caixa futuros estimados desse ativo. Uma evidência objetiva pode incluir: - Dificul-
dade financeira significativa do emissor ou contraparte; ou - Violação de contrato, 
como uma inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou principal; ou, - 
Probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; ou  - 
Extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas fi-
nanceiros. Para certas categorias de ativos financeiros, tais como contas a rece-
ber, os ativos que na avaliação individual não apresentam redução ao valor recu-
perável podem, subsequentemente, apresentá-la quando são avaliados coletiva-
mente. Evidências objetivas de redução ao valor recuperável para uma carteira 
de créditos podem incluir a experiência passada da Companhia na cobrança de 
pagamentos e o aumento no número de pagamentos em atraso após o período 
médio de 365 dias, além de mudanças observáveis nas condições econômicas 
nacionais ou locais relacionadas à inadimplência dos recebíveis. Para os ativos 
financeiros registrados ao valor de custo amortizado, o valor da redução ao valor 
recuperável registrado corresponde à diferença entre o valor contábil do ativo e o 
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontada pela taxa de 
juros efetiva original do ativo financeiro. Para ativos financeiros registrados ao 
custo, o valor da perda por redução ao valor recuperável corresponde à diferença 
entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros esti-
mados, descontada pela taxa de retorno atual para um ativo financeiro similar. 
Essa perda por redução ao valor recuperável não será revertida em períodos 
subsequentes. O valor contábil do ativo financeiro é reduzido diretamente pela 
perda por redução ao valor recuperável para todos os ativos financeiros, com 
exceção das contas a receber, em que o valor contábil é reduzido pelo uso de 
uma provisão. Recuperações subsequentes de valores anteriormente baixados 
são creditadas à provisão. Mudanças no valor contábil da provisão são reconhe-
cidas no resultado. Quando um ativo financeiro classificado como disponível para 
venda é considerado irrecuperável, os ganhos e as perdas acumulados reconhe-
cidos em outros resultados abrangentes são reclassificados para o resultado. 
Para ativos financeiros registrados ao custo amortizado, se em um período sub-
sequente o valor da perda da redução ao valor recuperável diminuir e a diminui-
ção puder ser relacionada objetivamente a um evento ocorrido após a redução ao 
valor recuperável ter sido reconhecida, a perda anteriormente reconhecida é re-
vertida por meio do resultado, desde que o valor contábil do ativo na data dessa 
reversão não exceda o eventual custo amortizado se a redução ao valor recupe-
rável não tivesse sido reconhecida. Com respeito a títulos da dívida disponíveis 
para venda, as perdas por redução ao valor recuperável são subsequentemente 
revertidas por meio do resultado se um aumento no valor justo do investimento 
puder ser objetivamente relacionado a um evento que ocorreu após o reconheci-
mento da perda por redução ao valor recuperável. A Companhia baixa um ativo 
financeiro, apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenien-
tes desse ativo expiram, ou transfere o ativo, e substancialmente todos os riscos 
e benefícios da propriedade para outra empresa. Se a Companhia não transferir 
nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do 
ativo financeiro, mas continuar a controlar o ativo transferido, a Companhia reco-
nhece a participação retida e o respectivo passivo nos valores que terá de pagar. 
Se retiver substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo da propriedade 
do ativo financeiro transferido, a Companhia continua reconhecendo esse ativo, 
além de um empréstimo garantido pela receita recebida. Na baixa de um ativo 
financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma 
da contrapartida recebida e a receber e o ganho ou a perda acumulado que foi 
reconhecido em “Outros resultados abrangentes” e acumulado no patrimônio é 
reconhecida no resultado. Na baixa de um ativo financeiro que não seja em sua 
totalidade, a Companhia aloca o valor contábil anterior do ativo financeiro entre a 
parte que ele continua a reconhecer devido ao envolvimento contínuo e a parte 
que ele não mais reconhece, com base no valor justo relativo dessas partes na 
data da transferência. A diferença entre o valor contábil alocado à parte que não 
é mais reconhecida e a soma da contrapartida recebida pela parte que não é 
mais reconhecida e qualquer ganho ou perda acumulado alocado e reconhecido 
em “Outros resultados abrangentes” é reconhecida no resultado. O ganho ou a 
perda acumulado reconhecido em “Outros resultados abrangentes” é alocado 
entre a parte que continua a ser reconhecida e a parte que não é mais reconhe-
cida com base no valor justo relativo dessas partes. 4.13. Passivos financeiros 
e instrumentos de patrimônio: Classificação como instrumento de dívida ou de 
patrimônio: Instrumentos de dívida e de patrimônio emitidos por uma Companhia 
são classificados como passivos financeiros ou patrimônio, de acordo com a na-
tureza do acordo contratual e as definições de passivo financeiro e instrumento 
de patrimônio. Instrumentos de patrimônio: Um instrumento de patrimônio é um 
contrato que evidencia uma participação residual nos ativos de uma empresa 
após a dedução de todas as suas obrigações. Os instrumentos de patrimônio 
emitidos pela Companhia são reconhecidos quando os recursos são recebidos, 
líquidos dos custos diretos de emissão. A recompra dos próprios instrumentos de 
patrimônio da Companhia é reconhecida e deduzida diretamente no patrimônio. 
Nenhum ganho ou perda é reconhecido no resultado proveniente de compra, 
venda, emissão ou cancelamento dos próprios instrumentos de patrimônio da 
Companhia. Instrumentos Compostos: Instrumentos compostos representam tí-
tulos conversíveis em ações. São classificadas separadamente como passivos 
financeiros e patrimônio conforme a natureza do contrato e as definições de pas-
sivo financeiro e instrumento de patrimônio. A Companhia não possui instrumen-
tos compostos. Passivo financeiro: Os passivos financeiros são classificados 
como “Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado” ou “Outros pas-
sivos financeiros”. a) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por meio do resul-
tado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por 
meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mantido para ne-
gociação se: - foi adquirido principalmente para a recompra no curto prazo; - faz 
parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados gerenciados em 
conjunto pela Companhia e possui um padrão real recente de obtenção de lucro 
de curto prazo; e - é um derivativo não designado como instrumento de “hedge” 
efetivo. Um passivo financeiro não mantido para negociação pode ser designado 
ao valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se: - tal designação 
eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência na mensuração ou re-
conhecimento que, de outra forma, iria surgir; - o passivo financeiro for parte de 
um grupo de ativos ou passivos financeiros ou ambos, gerenciado e com seu 
desempenho avaliado com base no valor justo de acordo com a gestão dos ris-
cos ou estratégia de investimentos documentados da Companhia, e quando as 

informações a respeito da Companhia forem fornecidas internamente com a 
mesma base; ou  - o ativo financeiro for parte de um contrato contendo um ou 
mais derivativos embutidos e a IAS 39-Instrumentos Financeiros: Reconheci-
mento e Mensuração permitir que o contrato combinado a (ativo ou passivo) seja 
totalmente designado ao valor justo por meio do resultado. Os passivos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao valor justo, e os 
respectivos ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado. Os ganhos ou as 
perdas líquidos reconhecidos no resultado incorporam os juros pagos pelo passi-
vo financeiro, sendo incluídos na demonstração do resultado. Outros passivos 
financeiros: Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensu-
rados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um pas-
sivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período. A taxa de 
juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos de caixa futuros estima-
dos (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos que constituem parte inte-
grante da taxa de juros efetiva, custos da transação e outros prêmios ou descon-
tos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando apropriado, por 
um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido. b) 
Contratos de garantia financeira: Um contrato de garantia financeira é aquele que 
requer que o emissor faça pagamentos específicos para fins de reembolso de 
uma perda incorrida pelo titular devido à falha de um devedor específico em efe-
tuar pagamentos na data de vencimento de acordo com os termos do instrumen-
to da dívida. O valor da obrigação é contabilizada pelo o valor da obrigação pre-
vista no contrato. Em todos os períodos apresentados, a Companhia não é ga-
rantidora em nenhum contrato. 4.14. Demonstração do Valor Adicionado 
(“DVA”): Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela 
Companhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela 
Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte 
de suas demonstrações contábeis e como informação suplementar às demons-
trações contábeis, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória con-
forme as IFRSs. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos re-
gistros contábeis que servem de base de preparação das demonstrações contá-
beis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor 
Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela Companhia, 
representada pelas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos inci-
dentes sobre a mesma, as outras receitas e os efeitos da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros (custo das vendas 
e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os tributos 
incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de va-
lores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de 
terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras re-
ceitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pesso-
al, impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remu-
neração de capitais próprios. 4.15. Demonstração de fluxo de caixa: A de-
monstração dos fluxos de caixa pelo método indireto foi preparada e está apre-
sentada de acordo com a Deliberação CVM nº 641, de 7 de outubro de 2010, que 
aprovou o Pronunciamento Contábil CPC 03 (R2) (IAS 07) - Demonstração dos 
fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e re-
flete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados. 4.16. 
Resultado por ação: O resultado básico por ação é calculado mediante a divi-
são do resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações em circulação durante o exercício. A Companhia não possui 
potenciais ações em circulação, como por exemplo, dívida conversível em ações. 
Assim, o resultado básico e o diluído por ação são iguais conforme consta na 
Demonstração do Resultado do Exercício. 5 -  Caixa e Equivalentes de Caixa: 
O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Com-
panhia, depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, de 
três meses ou menos, todos líquido de saldos bancários a descoberto. O saldo 
dessa conta no final do período de relatório, conforme registrado na demonstra-
ção dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens dos balan-
ços patrimoniais, como demonstrado a seguir:

2020 2019
Banco Bradesco – CDB 823 775
Outros 193 415
Total de aplicações 1.016 1.190
Caixa 196 230
Saldos bancários 294 889
Total 1.506 2.309
Os valores de mercado se aproximam dos seus valores contábeis pois dada à 
natureza e característica das aplicações financeiras, as mesmas já estão reco-
nhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado. 
6 - Contas a Receber 2020 2019
Locação de lojas 2.083 2.163
Locação de estacionamentos rotativo 319 410
Locação de estacionamentos - cativas 192 339
Locação de áreas no terminal 650 788
Outras 669 739

3.913 4.439
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.820) (1.754)
Total 1.093 2.685
O saldo da conta “Contas a receber de clientes” inclui valores (vide a análise por 
vencimento) vencidos no final do período de relatório, para os quais a Companhia 
não constituiu uma provisão para créditos de liquidação duvidosa, uma vez que 
não houve mudança significativa na qualidade do crédito e os valores ainda são 
considerados recuperáveis. A Companhia não tem garantias para esses saldos 
nem tem o direito legal de compensá-los com valores devidos pela Companhia 
ao devedor, quando aplicável. A Companhia constituiu uma provisão para crédi-
tos de liquidação com base nos valores irrecuperáveis estimados determinados 
em experiências passadas de inadimplência e da análise da situação financeira 
atual de cada devedor. Composição por vencimento das contas a receber que 
não estão incluídos como devedores duvidosos:

2020 2019
A vencer 975 1.966
Vencidos até 60 dias 59 338
Vencidos de 61 a 90 dias 59 87
Vencidos de 91 a 180 dias - 262
Vencidos a mais de 181 dias - 32

1.093 2.685
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa:

2020 2019
Saldo no início do exercício (1.754) (1.468)
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas (1.580) (752)
Perdas por redução ao valor recuperável revertidas 514 466
Total (2.820) (1.754)
A provisão para créditos de liquidação duvidosa refere-se aqueles saldos que 
possuem indicativo de perda baseado em critérios de recebimento superior a 
90 dias ou que estão em processo de negociação em esfera administrativa ou 
judicial. A Administração entende que o referido saldo reflete de forma fidedigna 
a posição de perda por irrecuperabilidade dos créditos existentes da companhia 
periodicamente a movimentação desses saldos. Para determinar a recuperação 
do contas a receber de cliente, a Companhia considera qualquer mudança na 
qualidade de crédito do cliente da data em que o crédito foi inicialmente concedi-
do até o final do período de relatório. A concentração do risco de crédito é limitada 
porque a base de clientes é abrangente e não há relação entre os clientes.
7 - Imobilizado: a. Composição dos saldos

Taxas 
anuais de 

deprec.

2020 2019
Custo 

(**)
Deprec. 
acumul. Líquido Líquido

Terrenos 38.386 - 38.386 38.386
Edificações (*) 1,56% 80.134 (13.774) 66.360 67.612
Benfeitorias em imóveis 1,58% a 20% 13.537 (5.647) 7.890 8.775
Móveis e utensílios 10% 72 (61) 11 19
Máquinas e equipamentos 10% 614 (173) 441 479
Outros 20% 616 (451) 165 232
Imobilizado em andamento 521 - 521 513
Total 133.880 (20.106) 113.774 116.016

Taxas 
anuais de 

deprec.

2019 2018
Custo 

(**)
Deprec. 
acumul. Líquido Líquido

Terrenos 38.386 - 38.386 38.386 
Edificações (*) 1,56% 80.134 (12.522) 67.612 68.864 
Benfeitorias em imóveis 1,58% a 20% 13.537 (4.762) 8.775 9.661 
Móveis e utensílios 10% 94 (75) 19 28 
Máquinas e equipamentos 10% 603 (124) 479 527 
Computadores e periféricos 20% 58 (58) - 8
Outros 20% 992 (760) 232 504 
Imobilizado em andamento 513 - 513 309
Total 134.317 (18.301) 116.016 118.287
(*) Vida útil estabelecida por peritos avaliadores independentes – 64 anos. (**) 
Inclui o custo atribuído do edifício e o terreno. O valor contábil líquido do ativo 
imobilizado não excede ao seu valor recuperável.
b. Movimentação do imobilizado

Saldo 
líquido 

2019
Adi- 

ções Baixas
Trans- 

ferências
Depre- 
ciação

Saldo 
líquido 

2020
Terrenos 38.386 - - - - 38.386
Edificações 67.612 - - - (886) 66.726
Benfeitoria em imóveis 8.775 - - - (1.252) 7.523
Móveis e utensílios 19 - (11) - (1) 9
Máquinas e equipamentos 479 - - - (62) 417
Outros 232 9 (92) - (163) 14
Imobilizado em andamento 513 213 - - - 726
Total 116.016 222 (103) - (2.361) 113.774

Saldo 
líquido 

2018
Adi- 

ções Baixas
Trans- 

ferências
Depre- 
ciação

Saldo 
líquido 

2019
Terrenos 38.386 - - - - 38.386
Edificações 68.864 - - - (1.252) 67.612
Benfeitoria em imóveis 9.661 - - - (886) 8.775
Móveis e utensílios 28 8 - - (17) 19
Máquinas e equipamentos 527 - (4) 23 (67) 479
Computadores e periféricos 8 - - - (8)
Outros 504 191 (260) - (203) 232
Imobilizado em andamento 309 227 - (23) - 513
Total 118.287 426 (264) - (2.433) 116.016
Em 2010 a Companhia efetuou o registro do custo atribuído do Edifício Garagem 
e do seu terreno, em conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 – Ado-
ção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e com o ICPC 10 – In-
terpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Esse custo atribuído de Terrenos 
e Edificações foi determinado em avaliação efetuada por avaliadores indepen-
dentes considerando a utilização dos bens, mudanças tecnológicas ocorridas e 
em curso, o ambiente econômico em que eles operam, o planejamento e outras 
peculiaridades dos negócios da Companhia. O relatório de avaliação gerado pe-
los especialistas foi aprovado pela Diretoria e pelo Conselho de Administração 
da Companhia.Da mesma forma, foi modificada a taxa de depreciação do Edifí-

cio (anteriormente totalmente depreciado) em virtude da nova vida útil estimada 
pelos mesmos avaliadores independentes, conforme Pronunciamento Técnico 
27 – Ativo Imobilizado do CPC. A Companhia realizou em 2020 a avaliação de 
impairment, conforme determinado pelas normas e CPCs 27 e 01, mediante a 
avaliação efetuada por técnicos especialistas capacitados. O referido estudo de-
monstrou que o valor contábil líquido do ativo imobilizado não excede ao seu 
valor recuperável.
8 - Financiamentos 2020

Circulante Não Circulante
Bradesco - (CDI + 0,31% a.m.) 238 -

238 -
2019

Circulante Não Circulante
Bradesco - (CDI + 0,31% a.m.) 508 169
Cartão BNDES 30 -

538 169
Todos os empréstimos e financiamentos são mensurados pelo “custo amortiza-
do” utilizando o método de juros efetivos, o qual é utilizado para calcular o custo 
amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respec-
tivo período. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os fluxos 
de caixa futuros estimados (inclusive honorários e pontos pagos ou recebidos 
que constituem parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da transação e 
outros prêmios ou descontos) ao longo da vida estimada do passivo financeiro 
ou, quando apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do 
valor contábil líquido. As garantias dos financiamentos são Hipotecas de 1º grau 
das lojas 35a, 35b, 35c, 35d, 35g, 35h, 35i, 35j, 35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35q, 35r, 
35s, 35t, 35u, 35v, 35x, 35z, 35ab, 35ac, 35ad, 35ae, 35af, 101, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 130, 131, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 217, 218, 221, 
222, 223, 224, 278a, 278j e 278n.
9 - Impostos Taxas e Contribuições 2020 2019
IPTU 2.746 -
COFINS 337 75
PIS 73 16
Imposto de renda e contribuição social 39 847
Outros 131 158
Total 3.326 1.096
10 - Contingências: A Companhia não possui contingências que representem 
perdas prováveis nas esferas cíveis, trabalhistas e fiscais. A Companhia é ré em 
ações cíveis e trabalhistas, cuja perda possível estimada pelos Administradores to-
taliza R$182, não provisionados face à incerteza da realização. 11 - Patrimônio Lí-
quido: Em 31/12/2020 e 31/12/2019, o capital social está constituído por 526.308 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. O dividendo mínimo obrigatório 
é de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com a Lei n° 6.404/76.
Composição acionária 2020
Acionistas Ordinárias % Total
Mercator Investment Fund Limited 421.044 79,99 421.044
Prece - Previdência da Cedae 105.261 20,00 105.261
Joaquim Azevedo 1 0,00019 1
Ações em tesouraria 2 - 2
Total 526.308 100,00 526.308
Composição acionária 2019
Acionistas Ordinárias % Total
Mercator Investment Fund Limited 421.044 79,99 421.044
Prece - Previdência da Cedae 105.261 20,00 105.261
Joaquim Azevedo 1 0,00019 1
Ações em tesouraria 2 - 2
Total 526.308 100,00 526.308
A AGO realizada em 29/06/2020 aprovou a destinação dos dividendos obrigató-
rio de 25%, já provisionado em 31/12/2019 no montante de R$1.053 e destinou 
para reserva de lucros o montante de R$3.158. 12 -  Prejuízo por Ação: Os 
resultados por ação, básico e diluído, foram calculados com base no resultado do 
período, atribuível aos acionistas da Companhia, em 31/12/2020, e na respectiva 
quantidade média de ações em circulação neste período, comparativamente a 
31/12/2019, conforme o quadro abaixo:

2020 2019
Ordi- 

nárias
Prefe- 

renciais Total
Ordi- 

nárias
Prefe- 

renciais Total
Numerador
Resultado atribuível
 aos acionistas (4.799) - (4.799) 3.059 - 3.059
Denominador
Média ponderada
 de ações 526.308 - 526.308 526.308 - 526.308
Resultado por ação
 (em R$) - básico (0,0091) - (0,0091) 0,0058 - 0,0058
13 -  Partes Relacionadas: 13.1. Dividendos: O Estatuto Social determina a 
distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 0,001% do lucro líquido de 
cada período, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 (redação 
alterada pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da Administra-
ção, pagar juros sobre o capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao divi-
dendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995. 
A AGO realizada em 29 de junho de 2020 aprovou a destinação dos dividendos 
obrigatório de 25%, já provisionado em 31 de dezembro de 2019 no montante 
de R$1.053 e destinou para reserva de lucros o montante de R$3.158. Em 2020 
não houve distribuição de dividendos e em 2019 o saldo a pagar era de R$1.053. 
13.2. Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Dire-
toria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o Estatuto Social da Companhia, 
é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia Geral, fixar o montante global 
da remuneração anual dos administradores. Cabe ao Conselho de Administra-
ção efetuar a distribuição da verba entre os administradores. No exercício findo 
em 31/12/2020 e 2019, a remuneração total dos conselheiros, dos diretores e dos 
principais executivos da Companhia foi de R$1.085 e R$1.118, respectivamente, 
remunerações estas dentro dos limites aprovados em correspondentes Assem-
bleias de Acionistas.
14 - Receita Líquida 2020 2019
Receita bruta(i) 22.925 31.510
Desconto concedido (4.853) -
Impostos sobre vendas (1.793) (2.153)
Total 16.279 29.357
(i) A seguir, a análise da receita da Companhia no exercício para operações continuadas:

2020 2019
Estacionamento 12.984 19.769
Locações de lojas, bilheterias e de áreas 9.938 11.585
Outros 3 156
Total 22.925 31.510
15 - Custos dos Serviços Prestados 2020 2019

(reapresentado)
IPTU (4.576) (4.784)
Condomínio (4.555) (5.108)
Depreciação (2.361) (2.433)
Total (11.492) (12.325)
16 - Despesas Gerais e Administrativas 2020 2019

(reapresentado)
Remuneração da diretoria (nota 13) (1.085) (1.118)
Salários e encargos (3.493) (4.310)
Benefícios aos empregados (1.253) (1.634)
Previdência privada (nota 17) (150) (1.515)
Outros (1.423) (1.804)
Total (7.404) (10.381)
17 - Plano de Contribuição Previdenciária: Em 23/11/1999, a Companhia as-
sinou a adesão ao plano de previdência privada, de contribuição definida, com 
a Icatu Hartford Seguros S.A., entidade de previdência constituída desde janeiro 
de 1992. O plano de contribuição definida tem por característica contribuições 
mensais, em benefício dos empregados, sendo 80% custeado pela empresa e 
20% pelos próprios empregados. As contribuições efetuadas pela Companhia 
no exercício em 2020 totalizaram o montante de R$150 (R$1.515 no exercício 
2019). A Companhia não possui nenhuma responsabilidade com o passivo atua-
rial do referido plano de previdência privada.
18 - Resultado Financeiro 2020 2019
Juros 157 401
Receitas de Aplicações 31 107
Receitas Financeiras 188 508
Juros (445) (83)
Multas (358) (31)
Comissões e outros  (538) (262)
Despesas Financeiras (1.341) (376)
Total (1.153) 132
19 - Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: 
19.1. O Imposto de Renda e a Contribuição Social reconhecidos no resulta-
do do exercício estão demonstrados como segue:

2020 2019
Imposto de Renda -  (2.652)
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - (964)

-  (3.616)
A Administração da Companhia avaliou ao final do exercício de 2019 os resulta-
dos e ao realizar seu planejamento tributário para o exercício de 2020, baseado 
em seu orçamento e projeção anual identificaram a necessidade de mudança do 
método de apuração pelo Lucro Presumido para o Lucro Real. A variação signi-
ficativa vista entre os exercícios se deve ao novo método de apuração, assim 
como ao resultado de 2020 ter sido apurado com prejuízo e não lucro, mediante 
as condições adversas deste exercício em meio a pandemia. 19.2. Reconcilia-
ção da alíquota efetiva do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (a):
Conciliação da alíquota efetiva 2020
Receita  16.279 
Custos e despesas (21.078)
Lucro antes do IR e CSLL (4.799) 
Adições (ajustes na base tributável)
Demeed Cost 1.152
Honorários da diretoria  1.040 
Outras receitas e despesas não dedutíveis 277 

 2.469 
Exclusões (ajustes na base tributável)
Reversão de despesas (551) 

(551) 
Lucro Antes das Compensações  (2.881) 
Compensação sobre prejuízo fiscal -
Lucro Real/Prejuízo Fiscal - 
IR (25%) -
IR Adicional (10%)  -

-
CSLL (9%)  -
 IR e CSLL  -
Alíquota efetiva 0%
(a) A reconciliação acima foi efetuada sem o comparativo de 2019, pois a 
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metodologia da apuração, conforme mencionado anteriormente era pelo 
Lucro Presumido distorcendo a comparabilidade. 19.3. Prejuízos Fiscais 
a Compensar: Em 31/12/2020, a Companhia ainda não apresentava em seus 
registros prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social, a serem compen-
sados com lucros tributários futuros, de acordo com os limites estabelecidos na 
legislação tributária. A compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contri-
buição social estão limitados a 30% dos lucros futuros anuais, sem prazo de pres-
crição. 19.4. Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de rendimentos 
da Companhia estão sujeitas a revisão e eventual lançamento adicional por parte 
das autoridades fiscais durante o prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e 
contribuições estão também sujeitos a essas condições, conforme legislação apli-
cável. Como a legislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível 
assegurar a aprovação definitiva desses impostos e contribuições pelas autorida-
des legais e fiscais competentes. 20 - Instrumentos Financeiros: 20.1. Gestão 
de risco de capital: A Companhia administra seu capital, para assegurar que as 
empresas que pertencem a ele possam continuar com suas atividades normais, 
ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas 
ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas 
e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia permanece inalterada. A estru-
tura de capital da Companhia é formada pelo endividamento líquido (empréstimos 
detalhados na nota explicativa 8, deduzidos pelo caixa e saldos de caixa equiva-
lentes e pelo patrimônio líquido da Companhia (que inclui capital emitido, reservas, 
lucros acumulados e participações não controladoras, conforme apresentado na 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido). A Companhia não está sujeita 
a nenhum requerimento externo sobre o capital. A Administração revisa constan-
temente a sua estrutura de capital. Como parte dessa revisão, a Administração 
considera o custo de capital e os riscos associados a cada classe de capital. O 
índice de endividamento em 31/12/2020 e em 31/12/2019 é demonstrado a seguir:
Dívidas (a): 2020 2019
Empréstimos e financiamentos (238) (707)
Caixa e equivalentes 1.506 2.309
Dívida (Caixa) líquida 1.268 1.602
Patrimônio líquido (b) 112.734 117.533
Índice de endividamento líquido N/A N/A
(a) A dívida é definida como empréstimos de curto e longo prazo, conforme detalha-
do na nota 8. (b) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas da Compa-
nhia, gerenciadas como capital. 20.2. Categorias de instrumentos financeiros:

2020 2019
Valor justo 
através do 
resultado

Custo 
amor- 
tizado Total

Valor justo 
através do 
resultado

Custo 
amor- 
tizado Total

Ativos
Caixa e equivalentes
 de caixa 1.506 - 1.506 2.309 - 2.309
Contas a receber - 1.093 1.093 - 2.685 2.685
(Passivos)
Empréstimos e finan- 
 ciamentos - terceiros - (238) (238) - (707) (707)
Fornecedores - (91) (91) - (43) (43)
Líquido 1.506 764 2.270 2.309 1.935 4.244
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Com-
panhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado 
e metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na 
interpretação dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores 
de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca 
corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito mate-

rial nos valores de realização estimados. A Administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e 
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das 
taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 20.3. Objetivos da adminis-
tração dos riscos financeiros: A Companhia observa o mercado financeiro, mo-
nitora e administra os riscos financeiros relacionados às operações da Companhia 
por meio de relatórios de riscos internos que analisam as exposições por grau e 
relevância dos riscos. Esses riscos incluem o risco de mercado (inclusive risco de 
moeda, risco de taxa de juros e outros riscos de preços), o risco de crédito e o ris-
co de liquidez. A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. 
20.4. Risco de mercado: Por meio de suas atividades, a Companhia fica exposta 
principalmente a riscos financeiros decorrentes de mudanças nas taxas de taxas 
de juros. A Administração da Companhia entende que esse risco é inerente ao 
perfil de sua dívida e, portanto bem equacionado. A Administração não usa ins-
trumentos financeiros derivativos para administrar sua exposição aos riscos rela-
cionados às taxas de juros. As exposições ao risco de mercado são mensuradas 
em bases contínuas e acompanhadas pela Administração da Companhia. 20.5. 
Gestão de risco de taxa de câmbio: A Companhia não possui transações em 
moedas estrangeiras. 20.6. Gestão do risco de taxa de juros: A Companhia está 
exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que obtêm empréstimos com taxas 
de juros pré e pós-fixadas. Como o índice de endividamento é baixo, a Adminis-
tração entende que o impacto desse risco é muito baixo. 20.7. Gestão de risco 
de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir 
com suas obrigações contratuais, levando a Companhia incorrer em perdas finan-
ceiras. A Companhia adotou a política de apenas negociar com contrapartes que 
possuam capacidade de crédito e obter garantias suficientes, quando apropriado, 
como meio de mitigar o risco de perda financeira por motivo de inadimplência. A 
Companhia utiliza informações financeiras disponíveis publicamente e seus pró-
prios registros para avaliar seus principais clientes. A exposição da Companhia e 
as avaliações de crédito de suas contrapartes são continuamente monitoradas 
e o valor agregado das transações concluídas é dividido entre as contrapartes 
aprovadas. A exposição do crédito é controlada pelos limites das contrapartes, 
que são revisados e aprovados pela Administração. As contas a receber de clien-
tes estão compostas por um grande número de clientes. Uma avaliação contínua 
do crédito é realizada na condição financeira das contas a receber. Para fazer 
face às possíveis perdas com créditos de liquidação duvidosa, foram constituí-
das provisões, cujo montante é considerado suficiente pela administração para a 
cobertura desse risco. A Companhia não possui nenhuma exposição ao risco de 
crédito com nenhuma contraparte ou grupo de contrapartes com características 
semelhantes. A Companhia define como contrapartes como tendo características 
semelhantes aquelas que são empresas relacionadas. Não há concentração de 
risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia não detém nenhuma garantia ou 
outras garantias de crédito para cobrir seus riscos de crédito associados aos seus 
ativos financeiros. 20.8. Gestão do risco de liquidez: A Companhia gerencia o 
risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através 
do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combi-
nação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. A Companhia 
possui linhas de crédito não utilizadas que tem à disposição para reduzir ainda 
mais o risco de liquidez. Essas linhas de crédito não utilizadas montam R$500 
em 31/12/2020. 20.9. Técnicas de avaliação e premissas aplicadas para fins 
de apuração do valor justo: A determinação do valor justo dos ativos e passivos 
financeiros é apresentada a seguir: - O valor justo dos ativos e passivos financei-
ros que apresentam termos e condições padrão e são negociados em mercados 
ativos é determinado com base nos preços observados nesses mercados. - O 
valor justo dos outros ativos e passivos financeiros é determinado de acordo com 
modelos de precificação geralmente aceitos baseado em análises dos fluxos de 

caixa descontados. Os valores de mercado dos principais instrumentos financei-
ros não apresentam diferenças significativas dos valores contabilizados. 21 - Co-
bertura de Seguros (não auditado): A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados 
pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independen-
tes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Compa-
nhia considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras empresas 
de dimensão semelhante operando no setor.

Limite máximo de indenização em 31/12/2020
Danos materiais Responsabilidade civil

Riscos operacionais:
Compreensivo empresarial 110.000 110.000
Veículos - -
Total 110.000 110.000
22 - Outras Informações: Em atendimento às instruções n° 381 e 386 da Comis-
são de Valores Mobiliários, informamos que não foram prestados outros serviços 
pela Lopes Machado Auditores, além dos serviços de auditoria das demonstra-
ções contábeis. 23 - Eventos Subsequentes: Recentemente, a Organização 
Mundial de Saúde (“OMS”) decretou que o surto do Coronavírus (“COVID-19”), 
configura uma pandemia em escala global, sendo a redução do fluxo de pes-
soas entre cidades e estados através do sistema de transportes de passageiros 
um dos focos das autoridades de saúde nas ações preventivas contra a propa-
gação deste vírus.  Desta forma, a entidade avaliou os impactos do COVID-19 
em seus negócios, considerando os riscos e incertezas aos quais a Companhia 
está exposta, e identificou como efeito nas operações da Sociedade, queda sig-
nificativa no fluxo de carros afetando o Estacionamento e no fluxo de pessoas e 
restrições governamentais afetando significativamente os negócios das lojas e, 
consequentemente, no faturamento. A Companhia vem adotando uma série de 
medidas visando mitigar os impactos gerados pelo COVID-19 em suas opera-
ções, incluindo: i) adoção de medidas que contribuam para mitigar riscos para 
colaboradores, familiares e clientes, e garantir a manutenção e continuidade das 
operações; ii) adoção de medidas de prevenção de caixa, visando a preservação 
de recursos para manutenção das operações enquanto durar a crise; e iii) adoção 
preventiva de trabalho à distância (regime de home office) para grande parte dos 
colaboradores em trabalhos administrativos, disponibilizando a infraestrutura ne-
cessária para que os funcionários possam trabalhar de casa e interagir com outros 
colaboradores, além da redução da jornada de trabalho para parte do seu qua-
dro de colaboradores. Durante o exercício de 2020, observou-se um aumento de 
inadimplência nos contratos de locação de loja cujos créditos estão sendo renego-
ciáveis junto com os lojistas. Adicionalmente durante o mesmo período houve um 
aumento significativo da vacância na operação de locação de estacionamento, o 
qual já se observa no período subsequente um notório incremento da operação 
indicando a retomada gradativa das atividades. Não obstante, neste momento, a 
Companhia não consegue prever ou estimar com confiabilidade a magnitude dos 
impactos futuros adversos gerados pela COVID-19 em suas operações e con-
sequentemente, em suas demonstrações financeiras além dos descritos acima, 
mas afirma que seguirá acompanhando a evolução das ações necessárias junto 
às Autoridades Governamentais, Ministério da Saúde e entidades de classe re-
lacionado ao COVID-19, visando tomar as melhores medidas que irão garantir 
a continuidade das operações e o bem estar de seus colaboradores e clientes.

Marcello Romualdo Pereira da Silva
Diretor- Presidente e de Relações com Investidores

Ana Cristina Xavier Roque - Diretora Jurídica
Erick Mendes de Oliveira - Contador - CRC/RJ 47950/O

Aos Administradores e Acionistas da Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examina-
mos as demonstrações financeiras do Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resu-
mo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Terminal Garagem Menezes Côrtes 
S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Reapresentação dos valores corres-
pondentes por retificação de erro: Reclassificação de despesas para custos: Chamamos a atenção para a nota ex-
plicativa nº 2.3, a Companhia identificou e procedeu a ajustes de exercício anterior, relacionados a reclassificação de des-
pesas gerais e administrativas e custos dos serviços prestados, apresentado na demonstração do resultado, os saldos das 
rubricas de despesa com IPTU e Condomínio, foram reclassificados para a rubrica de custos de serviços. Com base nas 
análises quantitativas e qualitativas efetuadas pela administração da Companhia e com base no CPC 23 – Políticas Contá-
beis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro conclui-se que o ajuste é material para o exercício findo de 31/12/2020. 
A administração da Companhia decidiu pela reapresentação das cifras comparativas referentes às demonstrações financei-
ras do exercício findo em 31/12/2019. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto. Principais as-
suntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, por-
tanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Impairment de ativos imobilizados: Em 31/12/2020, 
o edifício, o terreno e as benfeitorias conforme mencionados nas notas nº 3.2 e nº 7, ou seja, o Edifício Garagem Menezes 
Cortês e o seu respectivo terreno, estão contabilizados ao custo atribuído, correspondente ao seu valor de mercado, em 
conformidade com o Pronunciamento Técnico 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade e com o 
ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado, ambos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC. Esse custo atribuído foi determinado em avaliação efetuada por avaliadores independentes. A avaliação 
realizada pela Administração da Companhia sobre a recuperabilidade do edifício, terreno e das suas benfeitorias, resultou 
na contabilização pelo montante de R$118.520 mil no ativo imobilizado; esta envolveu julgamentos complexos do mercado 
imobiliário pelos especialistas para determinar o valor justo desses ativos. Os julgamentos e pressupostos essenciais feitos 
pela administração da Companhia para determinar o valor incluem, entre outros, parâmetros técnicos imobiliários subjeti-
vos. A Companhia realizou para o exercício findo em 31/12/2020 a avaliação de recuperabilidade/impairment, conforme 
determinado pelas normas e CPCs 27 e 01, por meio de laudo efetuado por técnicos especialistas capacitados e junto ao 
consenso da Administração; foi considerado que o valor contábil líquido do ativo imobilizado R$104.746 mil não excede ao 
seu valor recuperável; pois o laudo apontou como o valor justo de mercado atualizado o montante de R$117.013 mil. Nos-
sos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Avaliamos a razoabilidade das premissas e entendimento das 
principais variações do período e revisão retrospectiva das projeções, incluindo a utilização de nossos especialistas em 
modelos de valorização que nos auxiliaram no entendimento dos pressupostos e das metodologias utilizadas pela adminis-
tração na preparação das projeções; • Verificamos os critérios usados para determinação da taxa de desconto e da taxa de 
ocupação, aplicadas; • Avaliamos a adequação da divulgação efetuada em nota explicativa. Com base nas evidências 
obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o valor registrado na conta “Imobilizado”, 
bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 
31/12/2020. Estimativas relacionadas a perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber: A Companhia 
apresenta nas notas nº 4.2 e nº 6 os critérios para determinação da estimativa para perdas com créditos de liquidação du-
vidosa em suas contas a receber de clientes. A administração exerce julgamento quanto às expectativas de perdas na rea-
lização dos títulos de crédito registrados no contas a receber de clientes, considerando atrasos nos pagamentos, garantias 
obtidas, bem como outros indicadores de deterioração do risco de crédito de seus clientes. Nos concentramos nessa área 
porquanto a aplicação da referida estimativa contábil exige julgamento e avaliação por parte da administração sobre o valor 
provável de realização das contas a receber de clientes. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: • Den-
tre outros procedimentos de auditoria, obtivemos o entendimento com responsáveis da administração acerca dos principais 
critérios e controles utilizados para elaboração da estimativa de risco de crédito. • Realizamos testes em bases amostrais 
com o intuito de observar a integridade da base de dados utilizada para cálculo das perdas estimadas para créditos de li-
quidação duvidosa. Adicionalmente, recalculamos com base nas premissas da administração a estimativa para perdas com 
créditos de liquidação duvidosa e inspecionamos as documentações que suportavam negociações realizadas com clientes 
que justificassem a avaliação da administração; • Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
resumidos, consideramos aceitável a “Estimativa de perda do contas a receber”, bem como as divulgações relacionadas, 
no contexto das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2020. Provisão para contingências: 
A Companhia não possui provisões registradas, relacionadas a processos judiciais com provável expectativa de perda. 
Provisões e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor de liquidação. Também, o 
reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos 
relevantes para estimar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos judiciais e admi-
nistrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. Essa avaliação é baseada em posições de assessores jurídicos inter-
nos e externos e em julgamentos da própria administração. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: 
• Confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos da Companhia sobre o estágio processual das ações judiciais 
ativas e passivas, e a estimativa confiável da potencial perda e da classificação de probabilidade de perda entre provável, 

possível e remota; • Procedemos a leitura dos processos judiciais, incluindo a classificação do prognóstico de perda atribu-
ída por consultores jurídicos externos à Companhia e suas controladas; • Avaliação da política contábil adotada para provi-
sionamento das ações judiciais e discussão das premissas em que se pautam as estimativas dos valores provisionados; 
• Testes de recálculo do valor de exposição dos processos judiciais e administrativos, teste de atualização financeira con-
forme legislação aplicável; • Testes de passivos contingentes não registrados, com base em nossas confirmações externas; 
• Confrontamos os valores registrados na Dívida Ativa com a posição da Receita Federal do Brasil - RFB e as atualizações; 
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos aceitável o saldo inexisten-
te de “Provisão para Contingências”, bem como as divulgações relacionadas, no contexto das demonstrações financeiras, 
referentes ao exercício findo em 31/12/2020. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do 
valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2020, elaborada sob a responsabilidade da Administração da 
Companhia, e apresentada como informação complementar para fins de IFRS, foi submetida aos procedimentos de audi-
toria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elabo-
rada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em 
relação às demonstrações financeiras. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: O balanço patri-
monial em 31/12/2019 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de Caixa e do valor adicionado (informação suplementar) e respectivas notas explicativas para o exercício findo 
nessa data, apresentados como valores correspondentes nas demonstrações financeiras do exercício corrente, foram an-
teriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 2/03/2020, sem modificação. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsa-
bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon-
sistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relató-
rio da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilida-
des da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo “International Accounting Standards Board” 
(IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi-
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 de-
correntes 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 demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultan-
te 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. • Obtivemos entendimento dos controles internos rele-
vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Con-
cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa 
causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que exis-
te incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 15 de março de 2021. BKR - Lopes, Machado Audito-
res - Independent Member of BKR International - CRC-RJ-2026/O-5;  Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ - 
060.611/O-0; Marcio Alves Gonçalves Marçal - Contador - CRC-RJ - 106.004/O-8.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2021, às 12h30. Devido à 
importância e urgência dos assuntos constantes da Ordem do Dia, a 
reunião foi realizada de forma virtual, conforme previsto no Artigo 17 do 
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com 
a participação dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, 
e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião,  
o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; 
e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Analisar a proposta da 
administração para remuneração dos administradores da Companhia para 
o exercício de 2021 e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral 
Ordinária da Companhia; e (2) Deliberar sobre a convocação da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise dos 
materiais disponibilizado e arquivados na sede da Companhia, e com 
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias 
constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade 
dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram 
suas manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Analisaram a 
proposta de remuneração da administração da Companhia para o exercício 
de 2021 e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia; e (2) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia, a ser realizada no dia 30 de março de 2021, a fim de 
deliberar sobre as seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: 
(1) Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia, as 
respectivas notas explicativas, e o relatório da administração, todos 
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020; (2) Deliberar sobre 
a proposta da administração de orçamento de capital da Companhia, de 
destinação do resultado do exercício de 2020 e de distribuição de dividendos 
da Companhia; e (3) Eleger os membros do Conselho de Administração 
da Companhia; e (4) Deliberar sobre a proposta da administração para 
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta 
a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os 
Conselheiros participantes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da via 
original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 25 de fevereiro de 
2021. JAQUES HORN - Diretor e Secretário da Mesa. Jucerja nº 4029262, 
em 11/03/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COOPNORTETAXI - CNPJ 03.070.150/0001-60
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa Shopping Norte de Transportes Ltda.
no uso de suas atribuições, e devido ao atual quadro de pandemia produzido
pelo Covid 19, e conforme Decreto Rio 47.282 de 21/03/2020 e Decreto
Estadual 47.219 19/08/2020, convoca os cooperados em dia com suas
obrigações sociais, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a
realizar-se em 30 de março de 2021 na sua sede social, a Rua. José Dos
Reis, 1680, sobrado, Inhaúma, nesta cidade. Em primeira convocação às
8:00 horas com presença mínima de 2/3 (dois terços) de cooperados,
segunda convocação às 9:00 horas com a presença mínima de 1/2 (metade)
mais um de cooperados e no mínimo de 10 (dez) cooperados na terceira e
última convocação, com término da votação às 15:00 hs, para deliberarem
sobre os seguintes assuntos: - Prestação de contas da diretoria
executiva anterior (biênio 2019/2021) de janeiro a novembro/2020; -
Prestação de contas da atual diretoria executiva (biênio 2021/2023) no
período de dezembro/2020; - Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) Relatório da gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras apuradas
ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura
das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. - Eleição dos
componentes dos órgãos do Conselho de Ética e Disciplina e do Conselho
Fiscal; - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos
Obrigatórios; Rio de Janeiro, 17 de março de 2021.

Carlos Eduardo Vieira
Diretor Presidente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO III

CNPJ: 09.443.633/0001-49
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

Na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM  
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO 
III (“Fundo”), vem por meio deste comunicado, informar aos cotistas que o 
Fundo sofreu com rebaixamento de Rating de um nível das Cotas de  
Classe Única para ‘brBB(sf)’. O motivo pelo qual gerou o rebaixamento de 
rating foi a prorrogação do prazo de pagamento do precatório que lastreia 
o direito creditório do Fundo. Estando a Administradora à disposição para 
dirimir quaisquer dúvidas. Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Oliveira Trust DTVM S.A. - Administradora do Fundo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
Em conformidade com os dispositivos Estatutários, pelo presente edital ficam
convocados todos os associados do Sindicato dos Operadores de
Telemarketing e Empregados em Empresas Prestadoras de Serviço de
Telemarketing e Similares ou Conexos do Município do Rio de Janeiro e Re-
gião-RJ (Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita,
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São
João de Meriti e Seropédica) - CNPJ 04.972.137/0001-69 - Código Sindical
913.005.562.90974-0, em dia com suas obrigações sindicais, para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede – Rua do Riachuelo,
191/B/3º andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ, no dia 17/03/21, às 11h, em
primeira convocação, e às 11h30, em segunda e última convocação para
deliberar, com qualquer número de presentes, sobre a seguinte Ordem do
Dia: a) Prestação de Contas dos exercícios de 2013; 2014; 2015; 2016; 2017;
2018; 2019 e 2020 com apreciação do Parecer do Conselho Fiscal. Rio de
Janeiro, 10 de março de 2021. Maria Bernadete B. dos Santos – Presidente.

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

COOTRAMO - CNPJ: 33.812.348/0001-32
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (A.G.O.)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.O. 2021
Com base na sua competência explicitada nos artigos 53 e 91, inciso VI,
o Presidente da COOTRAMO vem convocar todos os cooperados ativos
da COOTRAMO para Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada
no dia 27 de março de 2021 (sábado), em 1ª (primeira) convocação às
12h00, com a presença mínima  de dois terços dos cooperados; em 2ª
(segunda) convocação às 13h00, com a presença da metade e mais um
dos cooperados; e em 3ª (terceira) e última convocação às 14h00, com
a presença mínima de 10 cooperados, na sala da sede da COOTRAMO,
localizada  na Rua Capitão Carlos, 221 – Bonsucesso – Rio de Janeiro –
RJ, a fim de serem tratados os seguintes assuntos, na forma das regras
definidas nos artigos 66 e 68 de nosso Estatuto Social: I) Prestação de
contas do Conselho de Administração, acompanhada de Parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) Balanço
Exercício 01/01/2020 a 31/12/2020; c) demonstrativo das sobras apuradas
ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
cobertura das despesas da sociedade; II) Destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
se as parcelas para os fundos obrigatórios ou o rateio das perdas; III)
Fixação dos honorários do Conselho de Administração “Diretoria” e do
Conselho Fiscal; IV)  Eleição dos membros do Conselho de Administração
“Diretoria”; V) Eleição do Conselho Fiscal; Comunico que nesta data a
Cooperativa mantém em seu Quadro Social 25 associados.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2021.
Renato Junqueira Ferreira

Diretor - Presidente

CPS INVESTIMENTOS S.A. 
(em organização) 

Ata de Assembleia Geral de Constituição. Aos 30/11/2020, às 12h:00, na Av. 
Rio Branco, nº 156, sl. 3.117 - parte, Centro, RJ/RJ, CEP 20.040-003, com o 
objetivo de constituir a CPS INVESTIMENTOS S.A., reuniram-se os seguintes 
subscritores da totalidade de seu capital social: (a) Helton da Silva Dias, brasi-
leiro, solteiro, assistente jurídico, CI nº 213416134, DIC/RJ, e CPF/MF n° 
139.515.897-52, residente e domiciliado na Av. Zé Garoto, nº 13, Mangueira, RJ/
RJ, CEP 20941-600; e (b) Niro Monteiro de Souza Netto, brasileiro, divorciado, 
analista financeiro, CI nº 074772450, IFP/RJ, e CPF/MF n° 916.749.997-04, re-
sidente e domiciliado na Av. Brasil, n° 79, bairro Canelas City, na Cidade de 
Iguaba Grande, RJ, CEP 28960-000. Assumindo a presidência dos trabalhos, 
Niro Monteiro de Souza Netto convidou a mim, Helton da Silva Dias, para secre-
tariar os trabalhos. Composta a mesa, o Presidente declarou instalada a Assem-
bleia, esclarecendo que seu objetivo é a constituição de uma sociedade anônima 
sob a denominação de CPS INVESTIMENTOS S.A. (“Cia.”) com sede RJ/RJ, na 
Av. Rio Branco, nº 156, sl. 3.117 - parte, Centro, CEP 20.040-003, tendo por 
objeto (a) a participação no capital social de outras sociedades, (b) a realização 
de investimentos em geral, mediante aquisição, administração e alienação de 
bens e direitos próprios, no Brasil ou no exterior, e (c) a realização de atividade 
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imo-
biliários. O capital da Cia., no valor de R$ 10.000,00, representado por 10.000 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, foi totalmente subscrito e 
parcialmente integralizado, em moeda corrente do País, conforme recibo de de-
pósito no Banco do Brasil S.A. a que se refere o Art. 80, inciso III, da Lei 6.404, 
de 15.12.1976, e Boletins de Subscrição, lidos e identificados, respectivamente, 
como Documentos I, II e III anexados à esta ata, nos seguintes termos: (a) Hel-
ton da Silva Dias subscreveu 5.000 ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 5.000,00, tendo integralizado R$ 500,00; e (b) Niro 
Monteiro de Souza Netto subscreveu 5.000 ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, no valor de R$ 5.000,00, tendo integralizado R$ 500,00. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre o 
Estatuto Social da Cia., sendo aprovado o modelo assinado por todos os subs-
critores do capital, o qual foi identificado como Documento IV, anexado à esta 
ata. A Assembleia declarou, então, constituída a CPS INVESTIMENTOS S.A. 
Em sequência, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, eleger 
como Diretores da Cia., com mandato de 03 anos: (a) o Sr. Fernando Avelino 
Florencio da Silva, brasileiro, solteiro, estudante, CI n° 26.331.024-5, DETRAN/
RJ, e CPF/MF n° 153.430.047-33, com endereço profissional RJ/RJ, na Av. Rio 
Branco, nº 156, sl. 3.117 - parte, Centro, CEP 20.040-003, para o cargo de Dire-
tor Presidente; e (b) Anael dos Santos Lopes, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, CI n° 085750263, e CPF/MF n° 023.254.237-60, com endereço profissional 
RJ/RJ, na Av. Rio Branco, nº 156, sl. 3.117 - parte, Centro, CEP 20.040-003, para 
o cargo de Diretor sem designação específica, os quais tomaram posse de seus 
cargos, nesta data, em termos lavrados em folhas apartadas, identificados como 
Documentos V e VI, anexados à esta ata, comprometendo-se a transcrevê-los 
no livro próprio tão logo este seja averbado pela Junta Comercial. Finalmente, foi 
fixada a remuneração individual anual de cada um dos membros da Diretoria em 
R$ 12.540,00. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual 
se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. RJ, 
30/11/2020. Niro Monteiro de Souza Netto - Presidente; Helton da Silva - Dias - 
Secretário. Helton da Silva Dias; Niro Monteiro de Souza Netto. Visto do Advo-
gado: Manuela dos Santos Leitão - OAB/RJ: 121.488 - CPF/MF: 052.975.427-40 
Jucerja reg. sob o nº 33300336419 em 22/12/2020. Bernardo F.S. Berwanger - 
Secretário Geral. Estatuto Social CPS Investimentos S.A. Cap. I – Denomi-
nação, Sede, Objeto e Prazo da Sociedade: Art. 1º - A Cia. denominada CPS 
INVESTIMENTOS S.A. (“Cia.”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
regida pelo presente Estatuto Social, nos termos da Lei 6.404/76 e demais dis-
positivos legais aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sede e foro na Av. Rio Branco, nº 
156, sl. 3.117 - parte, Centro, RJ/RJ, CEP 20.040-003. Art. 3º - A Cia. tem como 
objeto social (a) a participação no capital social de outras sociedades, (b) a rea-
lização de investimentos em geral, mediante aquisição, administração e aliena-
ção de bens e direitos próprios, no Brasil ou no exterior, e (c) a realização de 
atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários. Art. 4º – O prazo de duração da Cia. será por tempo indeter-
minado. Cap. II – Capital Social: Art. 5º - O capital social é de R$ 10.000,00, 
constituído por 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dos 
quais R$ 1.000,00 se encontram integralizados em moeda corrente nacional, e 
R$ 9.000,00 deverão ser integralizados em moeda corrente nacional até 
30.05.2021. Cap. III – Assembleia Geral: Art. 6º - A Assembleia Geral é o órgão 
deliberativo da Cia. e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 meses seguin-
tes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias cons-
tantes do Art. 132 da Lei 6.404/76; e, (ii) extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem. Art. 7º - As deliberações da Assembleia Geral, 
ressalvadas as exceções previstas em Lei ou em acordo de acionistas devida-
mente arquivado na sede da Cia., serão tomadas por maioria de votos, não 
sendo computados os votos em branco. Cap. IV – Administração da Cia.: Art. 
8º - A administração da Cia. compete à Diretoria, na forma da lei e do presente 
Estatuto Social. A Diretoria será composta por 2 Diretores, sendo, um Diretor 

Presidente e um Diretor sem designação específica, residentes no país, eleitos 
e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo. § Primeiro – O mandato 
dos Diretores será de 3 anos, admitida a reeleição. Findo o mandato, os Direto-
res permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores 
eleitos. § Segundo – Os Diretores poderão renunciar à remuneração pelo exer-
cício do cargo e ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua 
gestão. Art. 9º - Compete aos Diretores representar a Cia., em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou autoridades 
federais, estaduais ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. § 
Primeiro – A Cia. será representada: (i) por 2 Diretores, em conjunto; ou (ii) por 
qualquer Diretor em conjunto com um procurador constituído na forma do § se-
gundo abaixo; ou (iii) por 2 procuradores, em conjunto, constituídos na forma do 
§ segundo abaixo; ou (iv) por qualquer Diretor, isoladamente, nos seguintes ca-
sos: (a) atos que não importem em obrigação ou responsabilidade para a Cia. ou 
que não exonerem terceiros de obrigações para com ela; e/ou (b) atos previa-
mente autorizados, por escrito, pelos acionistas, reunidos ou não em Assembleia 
Geral. § Segundo - As procurações serão outorgadas em nome da Cia. pela 
assinatura conjunta dos 2 diretores, devendo especificar os poderes conferidos 
e, com exceção das procurações para fins judiciais, serão válidas por no máximo 
1 ano. Art. 10 – A prática dos seguintes atos dependerá de prévia e expressa 
aprovação dos acionistas representando a maioria do capital social, reunidos ou 
não em Assembleia Geral: (i) concretização de qualquer operação que envolva 
(i) a aquisição, oneração e alienação de qualquer participação em qualquer outra 
sociedade ou Cia.; (ii) eventual subscrição de quotas ou outros títulos e valores 
mobiliários emitidos por outras sociedades ou Cias.; (iii) constituição de outras 
sociedades ou Cias.; e (iv) formação de associações, joint ventures ou consór-
cios ou grupos de sociedades ou aliança similar com terceiros; (ii) exercício do 
direito de voto nas assembleias e/ou reunião de quotistas/acionistas das socie-
dades ou Cias. das quais a Cia. participe, incluindo associações, joint ventures 
ou consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar com terceiros (iii) ce-
lebração, ajuste ou rescisão de acordo de quotistas/acionistas ou de qualquer 
outro acordo envolvendo as quotas/ações das sociedades ou Cias. das quais a 
Cia. participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de 
sociedades ou aliança similar com terceiros; (iv) exercício ou renúncia de qual-
quer outro direito da Sociedade, na qualidade de quotista/acionista das socieda-
des ou Cias. das quais a Cia. participe, incluindo associações, joint ventures ou 
consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar com terceiros; (v) contra-
tação de empréstimos e financiamentos, concessão de financiamento, presta-
ção de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de ter-
ceiros, inclusive hipoteca, penhor, fianças bancárias e seguro garantia, contratos 
de contragarantia, anexos de garantias e similares junto a instituição financeiras/
bancárias públicas e privadas, prestar e levantar cauções, aceitar, emitir e pro-
testar letras de câmbio, notas promissórias, duplicatas de faturas e títulos seme-
lhantes ou correlatos, e adquirir ou alienar, sob qualquer forma, bens do ativo 
permanente de valor superior a R$ 20.000,00; (vi) realização de quaisquer ou-
tros atos ou assinatura de qualquer documento que vincule a Cia. e/ou exima 
qualquer terceiro de qualquer obrigação para com a Cia. envolvendo valores 
superiores a R$ 40.000,00. Art. 11 - São expressamente vedados, sendo nulos 
e inoperantes com relação à Cia., os atos de qualquer dos Diretores ou procura-
dores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou operações 
estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou quaisquer 
outras garantias em favor de terceiros. Cap. IV - Conselho Fiscal: Art. 12 - O 
Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será instalado a pe-
dido dos acionistas, nos termos do Art. 161 da lei 6.404/76, sendo composto por 
3 membros efetivos e 03 suplentes, acionistas ou não, residentes no país, eleitos 
pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a sua reeleição. Cap. V 
– Exercício Social e da Disposição dos Lucros: Art. 13 - O exercício social se 
inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras da Cia., de acordo com as disposi-
ções legais aplicáveis. § Único - Por deliberação da Diretoria, poderão ser levan-
tadas demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos meno-
res e declarados dividendos intermediários, observado o disposto no Art. abaixo. 
Art. 14 - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acu-
mulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual 
não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do 
Art. 202 da Lei 6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do 
dividendo mínimo obrigatório. § Único - O saldo do lucro líquido ajustado, se 
houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Cap. VI 
– Disposições Gerais: Art. 15 – A Cia. entrará em liquidação nos casos previs-
tos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, especialmente 
convocada para este fim. § Único – Compete à Assembleia Geral de Acionistas 
estabelecer o modo de liquidação e eleger o Conselho Fiscal, que deverá funcio-
nar de modo permanente no período de liquidação. Art. 16 – Nas hipóteses de 
omissão do presente Estatuto Social, a Cia. se regerá pelo disposto na Lei 
6.404/76. Art. 17 – Fica eleito o foro central da comarca da Cidade do Rio de 
Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente estatuto social, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” RJ, 30/11/2020. Niro 
Monteiro de Souza Netto - Presidente; Helton da Silva Dias - Secretário.

ABEL SALES EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ Nº 02.177.494/0001-00 - NIRE: 3320588405-6. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS. Ficam convocados os sócios 
para reunião, a realizar-se em primeira convocação com a presença de 
titulares de no mínimo três quartos do capital social, no dia 25/03/2021, às 10 
h 00 min e, em segunda convocação, com qualquer número de titulares do 
capital social no dia 26/03/2021 as 10h00min, na sede social a Rua Capitão 
Resende, 408 apt 411 parte Bairro Cachambi, Rio de janeiro/RJ, para apreciar 
e deliberar sobre a seguinte ordem do dia (1) - Comunicar (JUCERJA) que 
deseja manter-se em funcionamento, conforme art 60,§4° da lei 8.934/94,(2) 
Consolidar o contrato social nos termos da lei 10.406/2002. (3) - A sociedade 
mudará de natureza jurídica de sociedade empresária para sociedade simples 
limitada. (4) - Mudança de registro dos atos da sociedade da JUCERJA, 
para o RCPJ-RJ. Raimundo Nonato Abel De Sales - Sócio Administrador

Três perguntas: Febraban quer uma  
reforma tributária sustentável
Por Jorge Priori

A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban) é a princi-

pal entidade representativa 
do setor bancário brasileiro. 
Fundada em 1967, ela conta 
com 119 instituições finan-
ceiras associadas de um uni-
verso de 155 em operação 
no país, as quais represen-
tam 98% dos ativos totais e 
97% do patrimônio líquido 
das instituições bancárias 
brasileiras. 

A Febraban e seus as-
sociados conhecem como 
poucos as distorções gera-
das pelo atual sistema tribu-
tário brasileiro. Por exem-
plo, no dia 1º de março de 
2021, o Governo Federal 
editou o Decreto 10.638 
que reduziu o PIS e Cofins 
incidentes sobre a impor-
tação e comercialização de 
combustíveis. Então, para 
compensar a perda de arre-
cadação, o Governo Fede-
ral editou no mesmo dia a 
MP 1.034 que aumentou a 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) de-
vida pelas pessoas jurídicas 
do setor financeiro, bancos 
incluídos.

Em seguida, muitos es-
tados aumentaram o preço 
médio ponderado ao con-
sumidor final dos combus-
tíveis, tendo como conse-
quência o aumento da carga 
do ICMS, diminuindo o im-
pacto da redução do PIS e 

Cofins dos combustíveis 
feita pelo Governo Federal, 
cuja conta será paga pelas 
empresas do setor financei-
ro. Esse é o sistema tributá-
rio brasileiro. 

Considerando a impor-
tância da Reforma Tri-
butária para o futuro e a 
competitividade do Brasil, 
conversamos com a Fe-
braban sobre os principais 
problemas do atual sistema 
tributário brasileiro, como 
esses problemas deveriam 
ser atacados pela Reforma 
Tributária e se uma reforma 
que apenas simplifique o 
sistema tributário brasileiro 
já poderia ser considerada 
um avanço.

Na opinião da Febra-
ban, quais são os princi-
pais problemas do atual 
sistema tributário brasi-
leiro?

O atual modelo de im-
postos está muito aquém 
dos países desenvolvidos 
e também daqueles que 
competem diretamente co-
nosco. Nosso sistema de 
impostos é caótico, pela 
sua complexidade, por sua 
insegurança jurídica, pela 
falta de transparência e pelo 
alto custo de observância, 
implicando desperdício de 
esforços e de gastos eleva-
dos para as empresas e para 
a sociedade. Uma Reforma 
Tributária é condição essen-
cial para destravar o cresci-
mento econômico, aumen-
tar a produtividade, criar 

um ambiente de negócios 
mais favorável e melhorar a 
vida de empresas e famílias.

Como esses problemas 
deveriam ser atacados 
pela Reforma Tributária?

A Febraban defende um 
sistema tributário sustentá-
vel, que permita prover re-
cursos para as atividades e 
investimentos do setor pú-
blico e por isso defende os 
seguintes princípios básicos 
para a Reforma Tributária.

O sistema tem de ter 
neutralidade. É fundamen-
tal não haver aumento de 
carga tributária, já reconhe-
cidamente alta, mantendo-
-a no nível atual, mas con-
templando, futuramente, 
a perspectiva de sua redu-
ção. Além disso, o sistema 
tributário deve interferir o 
mínimo possível no fun-
cionamento da economia 
e nas decisões dos agentes 
econômicos. As decisões de 
produção, consumo e inves-
timento devem ser tomadas 
em função da lógica econô-
mica, para eliminarmos as 
distorções e assimetrias do 
nosso sistema tributário.

É preciso que ele seja 
simples, garantindo ao con-
tribuinte a compreensão 
sobre o seu funcionamento, 
ao tempo que cumpra suas 
obrigações sem gastos ex-
cessivos de recursos huma-
nos e econômicos.

Outro objetivo é que a 
reforma acabe com a com-
plexidade e assimetria dos 

impostos sobre o consu-
mo de bens e serviços que 
se tornam um obstáculo ao 
nosso crescimento e, em 
especial, à competitividade 
interna e externa. A carga 
tributária deve ser a mesma 
para os iguais, garantindo 
que cada um contribua efe-
tiva e proporcionalmente 
conforme a sua capacidade 
contributiva.

Por fim, é necessário que 
o sistema tributário seja 
transparente, para que o ci-
dadão e as empresas conhe-
çam o quanto pagam sobre 
cada produto, bem adqui-
rido ou serviço tomado. A 
simplicidade, a transparên-
cia e a clareza das normas 
tributárias irão reduzir a 
insegurança jurídica, atrain-
do novos investimentos ao 
país.

Uma reforma tributária 
que apenas simplifique o 
sistema tributário brasi-
leiro poderia ser conside-
rada um avanço?

A simplicidade é um dos 
pontos fundamentais da re-
forma, como colocado aci-
ma. A Reforma Tributária 
é um avanço que devemos 
perseguir e alcançar de for-
ma conjunta entre poder pú-
blico, setores da economia 
e sociedade. Com medidas 
firmes e arrojadas, que si-
nalizem um novo e melhor 
horizonte para a sociedade, 
será possível impulsionar o 
país nesse esforço necessá-
rio de retomada econômica.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO II

CNPJ: 09.115.244/0001-94
COMUNICADO DE FATO RELEVANTE

Na qualidade de Administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRATEX PRECATÓRIO 
II (“Fundo”), vem por meio deste comunicado, informar aos cotistas que o 
Fundo sofreu com rebaixamento de Rating de um nível das Cotas de  
Classe Única para ‘brBB(sf)’. O motivo pelo qual gerou o rebaixamento de 
rating foi a prorrogação do prazo de pagamento do precatório que lastreia 
o direito creditório do Fundo. Estando a Administradora à disposição para 
dirimir quaisquer dúvidas. Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Oliveira Trust DTVM S.A. - Administradora do Fundo
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Positivo tecnologia prevê crescimento 
da demanda de computadores

Projeto pleiteia reduzir na pandemia juros para micro e pequenas empresas 
Em análise pela Câmara 

dos Deputados, o Projeto 
de Lei 3605/20 pleiteia re-
duzir a taxa de juros cobra-
da de micro e pequenas em-
presas em financiamentos 
com base na Taxa de Longo 
Prazo (TLP) durante a pan-
demia de Covid-19 no país, 
informou a agência Câmara 
Notícias nesta terça-feira.

A proposta estabelece 
que a TLP, quando aplica-
da à concessão de financia-
mentos a micro e pequenas 

empresas, deverá ter os va-
lores reduzidos, no mínimo, 
à metade enquanto durarem 
os efeitos sociais e econô-
micos da emergência de 
saúde pública reconhecida 
pela Lei 13.797/20.

O projeto prevê ainda 
taxas distintas para diferen-
tes prazos e modalidades, 
conforme regulamento a 
ser editado pelo Poder Exe-
cutivo. O texto considera 
micro e pequenas as empre-
sas com sede no país que 

tenham auferido, no ano-
calendário de 2019, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 
4,8 milhões.

Contrapartida

Como contrapartida das 
empresas, o projeto exige 
a manutenção do nível de 
empregos e de salários e 
proíbe: recompras de ações; 
aumentos salariais e bônus e 
benefícios adicionais a seus 
executivos e dirigentes; uso 

de recursos para operações 
de tesouraria; distribuição 
de dividendos e juros sobre 
capital próprio.

A proposta também exi-
ge a manutenção de preços 
de bens e serviços ofertados 
pela instituição, ressalvados 
os aumentos justificados 
decorrentes de elevação nos 
custos.

Segundos os autores, 
deputado Eduardo Cos-
ta (PTB-PA) e outros sete 
parlamentares, o objetivo é 

reduzir os impactos da pan-
demia em pequenos negó-
cios e estimular a retomada 
da atividade econômica.

“Uma forma de promo-
ver a retomada pode vir 
com a redução de juros vin-
culados a políticas públicas 
de crédito. É o caso dos 
financiamentos do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), que se tornam 
fundamentais em momen-
tos em que bancos priva-

dos, em face da crescente 
incerteza, freiam seus em-
préstimos e preferem man-
ter sua liquidez”, diz o texto 
que acompanha a proposta.

Segundo a agência Câ-
mara de Notícias, o projeto, 
que tramita em caráter con-
clusivo, será analisado pelas 
comissões de Desenvolvi-
mento Econômico, Indús-
tria, Comércio e Serviços; 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Preços de moradias na 
China têm leve aumento

Corretora online anuncia 
IPO por meio de fusão

Tesla: Cargos executivos  
com novas denominações

Destino da EBC 
depende de estudos 
técnicos do BNDESA Positivo Tecno-

logia reportou lu-
cro líquido de R$ 

149,76 milhões no quarto 
trimestre, impulsionado 
pelos efeitos das medidas 
de isolamento social e por 
ganhos tributários não re-
correntes, informou a fa-
bricante de computadores, 
celulares e outros produtos 
eletrônicos.

A empresa apresentou 
divulgou o balanço nesta 
segunda-feira (15), depois 
do fechamento do merca-
do, e realizou a telecon-
ferência nesta terça-feira 
(16). As ações da compa-
nhia atingiam cerca 9,5%, 
a R$ 5,42, às 11h37; os 
papéis não fazem parte do 
Ibovespa.

Fora computadores, ta-
blets – segmento que a em-
presa voltou a explorar no 
quarto trimestre - celulares 
e dispositivos para apli-
cações de Smart home, a 

Positivo também tem pela 
frente encomendas de ur-
nas eletrônicas, depois que 
venceu licitação em julho de 
2020 do Tribunal 

Superior Eleitoral.

O relatório da empresa 
prevê crescimento vigoro-
so do mercado global em 
2021, cerca de 28% maior 
do que a média do período 
2015- 2019. “Para 2021, os 
institutos de pesquisas in-
dicam um nível crescente 
de demanda, com estimati-
vas de consumo trimestral 
superiores aos volumes de 
2019 e 2020”, destacou a 
Positivo no balanço.

Conforme a companhia, 
as vendas de PCs no Brasil 
no quarto trimestre subi-
ram 20,75% sobre um ano 
antes, para quase 2 milhões 
de unidades e encerraram 
2020 em 6,3 milhões. Pa-
ra 2021, a expectativa da 

Positivo e da empresa de 
pesquisa IDC, citada no 
balanço, é que as vendas 
de computadores no pa-
ís cresçam 9,5%, para 6,9 
milhões de unidades.

A empresa afirmou no 
resultado que “segundo 
especialistas do setor, é es-
perada a manutenção da 
demanda aquecida por um 
longo período, podendo 
fazer com que ocorra um 
aumento de 15% a 20% no 
tíquete médio brasileiro de 
computadores em 2021”.

Encomendas

A empresa contou que já 
tem encomendas para 147 
mil urnas eletrônicas, um 
faturamento esperado de 
cerca de R$ 650 milhões, 
para entrega confirmada es-
te ano e em 2022. A expec-
tativa é de que 40% do fa-
turamento esperado ocorra 
neste ano.

O balanço da compa-
nhia foi impulsionado 
contabilmente por ganhos 
tributários que incluíram 
R$ 139 milhões relativos à 
exclusão do ICMS da base 
de cálculo do PIS/Cofins. 
Em termos ajustados, a 
Positivo teve lucro líquido 
de R$ 57 milhões no quar-
to trimestre ante R$ 20,85 
milhões no mesmo perío-
do de 2019.

A geração de caixa 
medida pelo lucro antes 
de juros, impostos, de-
preciação e amortização 
(Ebitda) ajustado foi de 
R$ 95 milhões, mais que 
o dobro em relação 39,1 
milhões apurados um ano 
antes. A margem da em-
presa subiu 3,7 pontos 
para 10,7%. A companhia 
fechou 2020 com uma re-
lação dívida líquida sobre 
Ebitda de 1,4 vez, queda 
ante o nível de 1,9 vez de 
2019.

A China continuou a re-
gistrar um mercado imobi-
liário estável em fevereiro, 
com os preços das habita-
ções em 70 grandes cidades 
crescendo levemente mês a 
mês, mostraram os dados 
oficiais.

Os preços de casas novas 
nas quatro cidades de pri-
meiro nível – Pequim, Xan-
gai, Shenzhen e Guangzhou 
- subiram 0,5% de fevereiro 
na base mensal, em compa-
ração com um aumento de 
0,6% registrado em janeiro, 
de acordo com dados do 
Departamento Nacional de 
Estatísticas.

Um total de 31 cidades 
de segundo escalão teve 
um aumento mensal de 
0,4% nos preços de novas 
casas, enquanto 35 cidades 
de terceiro escalão teste-
munharam um aumento 
mensal de 0,3% no mês 
passado.

Já para o mercado das 
moradias de segunda mão, 
as cidades de primeiro nível 
viram os preços aumenta-
rem 1,1% mês ao mês em 
fevereiro, 0,2 ponto percen-
tual a menos que em janei-

ro. Os preços nas cidades 
de segundo nível tiveram 
um aumento mensal de 
0,4% no mês, enquanto nas 
cidades de terceiro nível su-
biram 0,2%.

Na base anual, os pre-
ços das novas habitações 
nas cidades de primeiro 
nível subiram 4,8% em fe-
vereiro, uma aceleração de 
0,6 ponto percentual ante 
janeiro, enquanto os das 
cidades de segundo nível 
subiram 4,5%, em com-
paração com o aumento 
de 4,1% em janeiro. Se-
gundo a agência Xinhua, 
os preços das casas de 
revenda nas cidades de 
primeiro nível cresceram 
10,8% em relação ao ano 
passado, 1,2 ponto per-
centual a mais em relação 
a janeiro.

Como a base de com-
paração foi relativamente 
baixa no mesmo período 
de 2020, o aumento anu-
al dos preços das habita-
ções em todas as cidades 
se acelerou, disse Sheng 
Guoqing, um estatístico 
sênior do Departamento 
National de Estatísticas.

A corretora online de 
ações eToro abrirá o capital 
por meio de fusão com veí-
culo de investimento apoia-
do pela empresária Betsy 
Cohen, em um negócio de 
US$ 10,4 bilhões que terá 
investimento do SoftBank. 
A informação foi confirma-
da pela eToro nesta terça-
feira (16).

Conforme informou a 
Reuters, a eToro concorre 
com a Robinhood, que se 
tornou popular entre jo-
vens investidores por sua 
interface fácil de usar. A 
Robinhood surgiu como 
uma porta de entrada para 
operadores amadores que 
desafiam os fundos de hed-
ge de Wall Street.

O negócio com a FinTe-
ch Acquisition, empresa de 
aquisição de propósito es-
pecífico, incluirá um aporte 
de investidores, incluindo 
Fidelity e Wellington Mana-
gement.

Fundada em 2007, a eTo-
ro tem 20 milhões de usuá-
rios registrados que podem 
investir em criptomoedas, 
ações, commodities e ou-

tros, enquanto aqueles que 
não têm tempo ou experiên-
cia podem copiar automati-
camente as negociações de 
terceiros na plataforma.

As empresas de aquisição 
de propósito específico, ou 
SPACs, usam os recursos de 
um IPO para abrir o capital 
de empresas. A EToro se 
junta a uma onda de empre-
sas israelenses de tecnologia 
e startups, incluindo a em-
presa de jogos para celular 
Playtika, que estão abrin-
do o capital nos EUA para 
aproveitar as vantagens do 
boom do mercado de capi-
tais.

Em 2020, a eToro con-
quistou mais de 5 milhões 
de novos usuários regis-
trados e gerou uma receita 
bruta de US$ 605 milhões, 
um salto de 147% em rela-
ção ao ano anterior.

De acordo com a em-
presa, o bitcoin responde 
por uma em cada 25 po-
sições abertas na eToro, 
enquanto as ações mais 
populares são Tesla, Mi-
crosoft e Apple, segundo 
o site da empresa.

A multinacional de veícu-
los elétricos Tesla comuni-
cou à Comissão de Valores 
Mobiliários dos Estados 
Unidos que o cargo de pre-
sidente executivo, ocupado 
pelo fundador da empresa 
e filantropo Elon Musk, vai 
passar a denominar-se Tech-
noking (Rei Tecnológico).

O cargo de diretor finan-
ceiro da multinacional, ocu-
pado por Zack Kirkhorn, 
também sofreu uma altera-
ção e vai passar a denominar-
se Master of  Coin (Mestre da 
Moeda), informou o Jornal 
Diário de Notícias de Portu-
gal. Os dois nomes podem 
ser interpretados como uma 
referência à popular série 
Guerra dos Tronos, adapta-
ção da saga escrita por Geor-
ge R. R. Martin.

“Com efeito a partir de 15 
de março, os títulos de Elon 
Musk e Zack Kirkhorn al-
teraram-se para Technoking 
e Mestre da Moeda, respe-
tivamente”, indica o comu-
nicado enviado à Comissão 
de Valores Mobiliários dos 
Estados Unidos.

A Tesla acrescenta que 
Musk vai continuar a desem-

penhar a função conselheiro 
delegado da multinacional e 
que Kirkhorn vai continuar, 
para todos os efeitos, a ser 
o responsável financeiro, de 
modo a evitar dúvidas nas 
atribuições de cargos.

O considerado excêntrico 
Elon Musk há muito que ele-
vou a um patamar superior 
a ‘moda’ lançada pelas mul-
tinacionais de Silicon Valley 
(Califórnia) de romper com 
as designações tradicionais 
do mundo empresarial, atra-
vés da atribuição de cargos 
denominados “ninja”, “jedi” 
(alusivo aos filmes da saga 
Guerra das Estrelas), “conse-
lheiro da felicidade” ou “che-
fe futurista”.

O agora Technoking da 
Tesla - que também é res-
ponsável pela aeroespacial 
SpaceX - mantém a atitude 
irreverente, aplaudida pelos 
utilizadores das redes sociais, 
mas que à custa das redes so-
ciais lhe custou uma multa à 
Comissão de Valores Mobili-
ários dos Estados Unidos de 
20 milhões de dólares (mais 
de 16 milhões de euros) e o 
cargo de presidente do con-
selho de administração).

O destino da Em-
presa Brasil de 
C o m u n i c a ç ã o 

(EBC) dependerá do resul-
tado dos estudos técnicos 
a serem contratados pelo 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), disse nes-
ta terça-feira a secretária es-
pecial do Programa de Par-
cerias de Investimentos do 
Ministério da Economia, 
Martha Seillier. Ela ressal-
tou que o governo preten-
de analisar as alternativas 
para a empresa.  A estatal, 
que dependente do Tesou-
ro Nacional, foi incluída no 
Programa Nacional de De-
sestatização (PND) junto 
com os Correios e a Eletro-
bras. O BNDES promoverá 
os estudos técnicos.

“Então, a avaliação que 
a gente vai ter junto com a 

consultoria especializada se-
rá dos prós e contras de ca-
da um desses caminhos. Faz 
sentido manter algum braço 
estatal? Sim ou não? Quais 
são os prós e os contras dis-
so?”, declarou Seillier em en-
trevista coletiva.

De acordo com o secretá-
rio executivo do Ministério 
das Comunicações, Vitor 
Elísio, a inclusão da EBC 
no PND fornecerá alguma 
referência para o governo. 
“Agora nós vamos trazer o 
cenário onde o governo po-
de tomar uma decisão final. 
Então, toda essa questão de 
avaliação de compradores, 
de formato, tudo isso vai 
ser conduzido agora, atra-
vés do BNDES dos estudos 
em cima da situação atual 
da companhia e uma pro-
jeção do que pode ser feito 
no futuro”, disse.
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Executivos brasileiros acreditam em reação econômica este ano
PwC: Incerteza sobre política tributária preocupa mais do que pandemias

Pesquisa global da 
PwC com CEOs 
apresentou um re-

sultado curioso sobre o que 
anda pensando executivos 
no Brasil e exterior após um 
ano de pandemia. Realizada 
em janeiro e fevereiro de 
2021, a 24ª edição da pes-
quisa, que é realizada anu-
almente, teve participação 
recorde de executivos bra-
sileiros: a maior da história 
da pesquisa e a oitava maior 
do mundo, segundo a PWC.

“Após um ano de tragé-
dia humana e grandes di-
ficuldades econômicas, é 
encorajador ver que as pes-
soas responsáveis pela to-
mada de decisões de inves-
timento e por contratações 
de pessoal estão se sentindo 
cautelosamente otimistas 
em relação ao ano à frente”, 
explica Marco Castro, sócio 
presidente da PwC Brasil.

A pesquisa é resultado da 
opinião de cerca de 5.050 
líderes executivos em todo 

o mundo sobre o modo co-
mo eles estão reinventando 
suas empresas para mitigar 
os efeitos de disrupções 
globais – como o impacto 
da Covid-19 – e garantir um 
crescimento sustentável, in-
formou a consultoria.

Ao todo, 85% dos CE-
Os brasileiros e 76% dos 
globais acreditam que a 
economia global vai ter um 
desempenho melhor em 
2021. É um nível recorde 
de otimismo desde quando 
começamos a realizar o le-
vantamento e uma reversão 
marcante em relação ao ano 
anterior.

De acordo com a pesqui-
sa, a incerteza sobre políti-
ca tributária, com 56% das 
menções, preocupa mais 
do que pandemias e outras 
crises sanitárias no Brasil 
(54%). O temor em rela-
ção ao excesso de regulação 
caiu da 4ª para a 10ª posição 
no ranking. Movimento se-
melhante foi registrado pela 

preocupação com a falta de 
infraestrutura básica, que 
pulou do 5º para o 16º lu-
gar. Já ameaças cibernéticas 
(42%), mudanças climáti-
cas (35%), misinformation 
(34%), declínio.

“As perspectivas mais 
pessimistas para a econo-
mia não se confirmaram 
e no Brasil, por exemplo, 
chegamos a ter recorde de 
fusões e aquisições. Para 
2021, as empresas adqui-
riram mais segurança e 
perceberam que é possível 
continuar trabalhando e se 
adaptando ao passo que a 
economia dá sinais iniciais 
de recuperação em breve. 
A partir do momento em 
que a vacinação for aplicada 
em larga escala a atividade 
econômica responderá ra-
pidamente”, acredita Marco 
Castro.

Crescimento

Em todo o mundo, 36% 

dos entrevistados afirmam 
estar muito confiantes em 
relação ao crescimento da 
receita para os próximos 
12 meses, percentual que 
aumenta para 53% entre 
os líderes brasileiros. Entre 
os empreendedores brasi-
leiros, há boas expectativas 
para os próximos três anos: 
67% dos CEOs brasileiros 
dizem estar muito confian-
tes, ante 47% dos CEOs 
globais.

A percepção sobre as 
possíveis ameaças ao cresci-
mento das empresas sofreu 
uma mudança brusca. 

Outras crises

Na lista de preocupações 
deste ano, pandemias e ou-
tras crises sanitárias estão 
em primeiro lugar, com 
52% (na última vez que es-
sa pergunta havia sido fei-
ta, há seis anos, apenas 9% 
dos entrevistados haviam 
apontado este fator como 

motivo de preocupação). 
Em seguida, estão as ame-
aças cibernéticas (47%, an-
te 33% em 2020), excesso 
de regulamentação (42%), 
incerteza política (38%), 
crescimento econômico 
incerto (35%) e, subindo 
alguns lugares no ranking, 
a incerteza em relação às 
políticas tributárias (31%). 
Neste ano, a desinformação 
também se tornou fator de 
ameaça (28%, contra 16% 
no ano passado). No Brasil, 
ela foi indicada como cau-
sa de “muita preocupação” 
por 34% dos entrevistados 
(enquanto outros 42% afir-
maram estar “preocupa-
dos”).

Segundo Marco Castro, 
as dificuldades da atualida-
de também incentivaram 
muitos empreendedores a 
buscar novas oportunida-
des de negócio, se reinven-
tar para lidar com as crises 
e construir um futuro mais 
favorável a todos.

“Ao chegar à marca de 
um ano da pandemia, es-
tamos em um ponto de 
inflexão, à medida que a 
vacinação começa a au-
mentar em todo o mundo. 
Ainda estamos em crise, 
mas já começamos a ver 
possibilidades. Uma coisa 
é clara: não podemos sim-
plesmente voltar a ser co-
mo éramos antes.

As mudanças pelas quais 
fomos obrigados a passar 
nos trouxeram desafios, 
mas também nos fizeram 
perceber que é possível a 
reinvenção, acreditando no 
amanhã – as respostas dos 
líderes empresariais de to-
do o mundo demonstraram 
isso. Exercitar esse poten-
cial é missão de todos nós; 
precisamos dar o exemplo, 
a fim de fazer com que toda 
a sociedade reaja e, juntos, 
consigamos redirecionar o 
Brasil para um futuro me-
lhor”, acrescenta Marco 
Castro.

Atividade econômica 
ficou ainda mais  
lenta em fevereiro

O Indicador Anteceden-
te Composto da Economia 
Brasileira (Iace), publica-
do nesta terça-feira pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV) em parceria com 
a The Conference Board 
(TCB), recuou 0,6% em fe-
vereiro, atingindo 123 pon-
tos. O indicador agrega oito 
componentes que medem 
a atividade econômica no 
Brasil. Segundo a FGV, en-
tre eles, cinco contribuíram 
de forma negativa para o 
resultado agregado, sendo a 
maior contribuição negativa 
a do Indicador de Expecta-
tivas da Indústria.

Os demais componen-
tes do Iace são Índice de 
Expectativas de Serviços 
(da FGV), Índice de Pro-
dução Física de Bens de 
Consumo Duráveis (do 
IBGE), taxa referencial de 
swaps DI pré-fixada – 360 
dias (do Banco Central), 
Ibovespa – Fechamento 
do mês (da B3) e os índi-
ces de Termos de troca e 
de Quantum de exporta-
ções, ambos da Fundação 
Centro de Estudos do Co-
mércio Exterior (Funcex).

Conforme a FGV, cada 
um dos oito componentes 
vem se mostrando indi-
vidualmente eficiente em 
antecipar tendências eco-
nômicas. “A agregação dos 
indicadores individuais em 

um índice composto filtra 
os chamados ‘ruídos’, cola-
borando para que a tendên-
cia econômica efetiva seja 
revelada”, destacou.

ICCE

Já o Indicador Coinciden-
te Composto da Economia 
Brasileira (ICCE), calculado 
conforme as condições eco-
nômicas atuais, subiu 0,2%, 
alcançando 98,9 pontos, no 
mesmo período, informa a 
agência Brasil;

Para o pesquisador Pau-
lo Picchetti, do Instituto 
Brasileiro de Economia da 
FGV (FGV-Ibre), a eleva-
ção do ICCE em fevereiro 
é, por um lado, muito mo-
desta, mas por outro, ainda 
concentrada, principalmen-
te na atividade industrial, 
enquanto os demais setores 
já sofrem os efeitos do re-
crudescimento da pande-
mia.

“As expectativas do pró-
prio setor industrial, no 
entanto, já apontam para 
resultados inferiores nos 
próximos meses, face aos 
desafios impostos por no-
vas restrições à mobilidade 
e limites nas políticas de es-
tímulos econômicos. Não 
há sinais de retomada ro-
busta do nível geral de ativi-
dades no horizonte visível”, 
disse o pesquisador.
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