Monitor

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00
Quinta-feira, 18 de março de 2021
Ano CVII l Número 28.832
ISSN 1980-9123

Mercantil

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

FALSA MERITOCRACIA
NA POLÍTICA

PROTEÇÃO AO
TITULAR DE DADOS

LEILÃO DE TRENS
DO CORCOVADO

Até 73% dos congressistas tinham
laços de sangue com outros políticos.
Por Marlon Cecilio de Souza, página 2

Um novo sujeito de direito, feito de
memórias, esquecimentos e verdades. Por
Victor Hugo Pereira Gonçalves, página 2

Equipamentos têm 40 anos de uso, e
são necessárias reformas e manutenção
preventiva. Antonio Pietrobelli, página 4

Com real em
baixa, Brasil
vira o Paraguai
dos paraguaios

Evasão fiscal leva salário anual
de 1 enfermeira a cada segundo
Países da OCDE lideram ranking de paraísos corporativos

A desvalorização do real em
relação ao dólar criou um quador inusitado: os paraguaios estão
aproveitando para fazer compras
no Brasil. Na região da fronteira
com o país vizinho, o fluxo inverteu, e os comerciantes brasileiros
comemoram um aumento de 20%
nas vendas.
O real foi a sexta moeda que
mais se desvalorizou em 2020 em
relação ao dólar, com queda de
22,4%. Desempenho pior apenas
Venezuela, Seychelles, Zâmbia,
Argentina e Angola, de acordo
com levantamento da Austin Rating.
Em 2021, o real subiu duas posições: é a quarta mais desvalorizada, à frente apenas de Sudão, Líbia e Venezuela. Até 8 de março, o
real foi desvalorizado em 10,2%.
A moeda paraguaia, o guarani, foi
no sentido contrário: teve uma
valorização de 4,3% este ano. Entre 120 países, só perdeu para o
kwanz angolano.

Por acordo,
Congresso
derruba vetos
a 9 projetos
O Congresso Nacional derrubou vetos de nove projetos de lei,
como o que concede indenização
aos profissionais de saúde tornados incapacitados para o trabalho
pela Covid-19, e a itens do pacote
anticrime.
Todos os vetos foram rejeitados em uma única votação (439
contra e 19) na Câmara dos Deputados, após acordo entre as lideranças dos partidos no Congresso
nesta semana. Em seguida, os vetos foram rejeitados também pelo
Senado.
No pacote anticrime (PL
10372/18), foi retomada a pena
de crime qualificado para o homicídio praticado com arma de fogo
de uso restrito ou proibido (fuzis,
por exemplo). Além disso, nos crimes de calúnia, injúria e difamação divulgados em redes sociais, a
pena será o triplo.
Quanto à audiência com o juiz
de garantias de pessoas presas
provisoriamente ou em flagrante,
os deputados rejeitaram veto e determinaram que ela seja realizada
presencialmente, proibindo a videoconferência.

A

cada segundo, o mundo
perde o equivalente ao
salário anual de uma
enfermeira para um paraíso fiscal. Governos em todo o mundo
perdem mais de US$ 427 bilhões
em impostos todos os anos evasão fiscal intencional. A denúncia é da Tax Justice Network,
que lançou semana passada o
Corporate Tax Haven Index
2021.
Pelos cálculos da ONG, os
países de baixa renda perdem o
equivalente à metade de seus orçamentos de saúde pública todos
os anos para esquemas que evitam
pagamento de impostos. Dos US$
427 bilhões, mais da metade, US$
245 bilhões, é perdida diretamente
devido ao abuso fiscal corporativo transnacional por corporações
multinacionais.
A Tax Justice Network afirma que, sob pressão de gigantes
corporativos e dos super-ricos,
alguns governos programaram
seus sistemas tributário e financeiro para servir como uma
ferramenta com a qual as corporações multinacionais podem
extrair riqueza e pagar menos
impostos. “Isso alimenta a desi-
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Manifestação pela justiça fiscal

gualdade, fomenta a corrupção e
mina a democracia.”
O Corporate Tax Haven Index
2021 conclui que os países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, já definida como
clube dos ricos e amigos dos ricos) são, em conjunto, responsáveis por 68% dos riscos de abuso
fiscal corporativo do mundo. Os
países da OCDE são diretamente
responsáveis por 39% do abuso
fiscal corporativo do mundo e suas dependências – especialmente
ilhas do Reino Unido e Aruba, da
Holanda – são responsáveis pelos
demais 29%.
Esta semana, a OCDE tomou

BC eleva juros em 0,75 ponto
e dá uma força à recessão

O

Banco Central (BC) subiu os juros básicos da
economia pela primeira
vez em quase seis anos. Por unanimidade, o Comitê de Política
Monetária (Copom) elevou a taxa
Selic de 2% para 2,75% ao ano. A
decisão surpreendeu os analistas
financeiros ouvidos pela Agência
Brasil, que esperavam uma elevação para 2,5% ao ano.
A última elevação havia ocorrido em julho de 2015, quando
passou de 13,75% para 14,25%
ao ano. A taxa permaneceu nesse
nível até outubro de 2016, quanto
o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 6,5% ao ano em
março de 2018.
Em julho de 2019, a Selic voltou a ser reduzida até alcançar 2%
ao ano em agosto de 2020, influenciada pela contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19. Esse foi o menor nível da
série histórica iniciada em 1986.
A alta era esperada pelo merca-

do financeiro, com a alegação de
que é preciso combater a inflação.
Porém poucos acreditam que a
elevação derrubará os preços, já
que a inflação ocorre pela forte
desvalorização do real e pela alta
dos preços de algumas commodities no mercado internacional.
Por outro lado, elevar a Selic
prejudicará ainda mais a economia, que vem sofrendo com a
pandemia e com a política econômica do Governo Bolsonaro.
A taxa básica de juros é usada
nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de
referência para as demais taxas de
juros da economia. Juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Ao reduzir os juros básicos, o
Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo. Em
um momento de recessão, com as
compras contidas, a elevação dos
juros terá pouco ou nenhum efeito sobre o preço.

uma decisão inédita: diante do
que crê ser um recuo no combate
à corrupção brasileira, a Organização decidiu criar um grupo permanente de monitoramento sobre
o assunto no Brasil.
Com base no Estado da Justiça Fiscal 2020 da Rede de Justiça
Tributária, os países da OCDE
e suas dependências custam ao
mundo mais de US$ 166 bilhões
em impostos corporativos perdidos todos os anos – o equivalente
a perder mais de 26 milhões de
salários anuais de enfermeiras por
ano, ou deixar de empregar 50 enfermeiras a cada minuto.
Leia mais em Fatos
& Comentários, página 3

Fed mantém
taxa e meta de
inflação para
gerar emprego
O Federal Reserve (Fed) divulgou declaração do Comitê do
Mercado (Fomc) assegurando que
“está empenhado em usar toda
a sua gama de ferramentas para
apoiar a economia dos EUA neste
momento desafiador, promovendo assim suas metas de emprego
máximo e estabilidade de preços.”
O Fomc decidiu manter a faixa
da meta para a taxa de fundos federais em 0% a 0,25%.
“Após uma moderação do ritmo
de recuperação, os indicadores de
atividade econômica e de emprego
subiram recentemente, embora os
setores mais afetados pela pandemia continuem fracos. A inflação
continua abaixo de 2%. As condições financeiras gerais permanecem acomodadas, em parte refletindo medidas de política para
apoiar a economia e o fluxo de crédito para famílias e empresas dos
EUA”, diz o Fed. Página 3

São Paulo
anuncia pacote
de apoio
econômico
O Governo de São Paulo apresentou nesta um plano de apoio
econômico, fiscal e tarifário a bares, restaurantes, academias, salões
de beleza e produção de eventos
em todo o estado de São Paulo.
O pacote prioriza estabelecimentos com faturamento mensal de
até R$ 30 mil e prevê novas linhas
estaduais de crédito, suspensão de
tarifas de abastecimento e retomada de incentivos fiscais sobre leite
e carne.
“A boa notícia de hoje está ligada à área da economia e apoio aos
micro e pequenos empreendedores do estado de São Paulo, bastante machucados pela pandemia ao
longo deste período que começou
em março do ano passado”, declarou o governador João doria Jr.
foram liberados de mais R$ 100
milhões para os setores mais afetados pela pandemia em novas linhas de crédito do Desenvolve SP
e do Banco do Povo. Micro e pequenas empresas dos segmentos
mais afetados terão uma linha no
valor de R$ 50 milhões, com prazo de pagamento de 60 meses, 12
meses de carência e taxa de juros
de 1% ao mês mais Selic, além da
dispensa de Certidão Negativa de
Débitos.
Os benefícios serão oferecidos
a partir de 31 de março no site
www.desenvolvesp.com.br. Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do Povo em microcrédito para capital de giro. O
limite será de até R$ 10 mil, com
taxa de juros de 0% a 0,35% ao
mês, carência de seis meses e pagamento em até 36 meses.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,5870
R$ 5,7570
R$ 6,6968
R$ 0,8586
R$ 310,00

ÍNDICES
IGP-M

2,53% (fevereiro)
2,58% (janeiro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Nepotismo à brasileira e a falsa meritocracia na política
Por Marlon Cecilio
de Souza

H

á bastante tempo
a credibilidade
geral dos políticos brasileiros anda depauperada e, com o progresso
da democratização do acesso à informação através da
internet (porém, em um
ritmo não tão animador),
a aproximação crítica dos
eleitores com seus representantes tem sido cada vez
maior.
Embora muitos políticos façam bom uso dessa
ferramenta, trazendo o
eleitor cada vez mais para o centro dos debates
e pautando as demandas
que são facilmente observadas, algumas figuras
bastante conhecidas da
política nacional pouco
se importam com a propagação de suas opiniões

nada populares e que, em
alguns casos, ferem vários princípios da administração pública.
Recentemente, o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na
Câmara, defendeu abertamente o nepotismo: “Se o
parente é qualificado, qual é
o problema?”. A brecha foi
aberta pela versão atual da
proposta apresentada pelo
deputado Carlos Zarattini
(PT-SP). O substitutivo de
Zarattini acaba com as punições do artigo 11, restando apenas a possibilidade
de condenar gestores públicos se o ato tiver causado
prejuízo financeiro ou houver enriquecimento ilícito.
Caso o texto seja aprovado
como está, condutas como
o nepotismo deixarão de
resultar em sanções de improbidade, que podem levar
à perda da função pública e

dos direitos políticos.
O caso emblemático
mais recente foi em 2017,
quando o ex-prefeito do
Rio Marcelo Crivella nomeou o filho, Marcelo Hodge Crivella, para o cargo de
secretário da Casa Civil. Na
ocasião, o ministro Marco
Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF),
concedeu liminar para suspender a nomeação do filho
do, até então, prefeito.

Até 73% dos
congressistas
tinham laços de
sangue com outros
políticos
Em tempos onde pautas
pouco prioritárias como,
por exemplo, a PEC da
Imunidade, vêm ganhando
espaço no Congresso Na-

cional – mesmo em meio
aos muitos problemas decorrentes da maior pandemia mundial em quase um
século – não surpreende
que parlamentares acelerem a discussão sobre o
afrouxamento da Lei de
Improbidade Administrativa de 1992, que visa beneficiar, exclusivamente,
os próprios membros da
classe política.
Em Economia e Sociedade,
de Max Weber (1922), o
autor diz que a modernidade traz a separação entre
o administrador e a administração pública, ou seja,
a superação da burocracia
patrimonialista (onde o
Estado era tratado como
patrimônio daqueles que o
ocupam).
Entretanto, o caso brasileiro se aproxima mais
da concepção de Schwartzman (1982), que cita que

posições de privilégios são
uma avaliação específica
diretamente
relacionada com o monopólio na
oportunidade de acesso
a bens materiais e ideais,
configurando assim características de sociedades vigentes sob um regime neopatrimonialista.
No Brasil, é bem comum políticos em exercício usarem de suas influências para promoverem
candidatos cujo sobrenome é similar. Para o professor Ricardo Costa de
Oliveira, no campo político, a perpetuação do
poder familiar significa a
manutenção, pelas mesmas pessoas, do controle
do Estado, do orçamento
e das políticas públicas.
É um círculo vicioso de
concentração de recursos e poderes em poucas
famílias, algo que, inclu-

sive, permite diferentes
formas de corrupção.
Segundo levantamento
da Revista Congresso em Foco,
em 2017, na Câmara dos
Deputados e no Senado,
62% e 73% dos congressistas tinham, respectivamente, laços de sangue com
outros políticos. O campo
político reflete o problema
da gigantesca desigualdade
social brasileira e, pelo visto, inverter as prioridades
em prol de sua própria classe parece ser a grande especialidade da casa do povo.
Marlon Cecilio de Souza é economista
pela Uerj e pós-graduando em política
e sociedade pelo Iesp-Uerj. Atualmente
trabalha como analista de crédito no
Bank of New Yok Mellon.
As ideias e opiniões expressas
no artigo são de exclusiva
responsabilidade do autor, não
refletindo, necessariamente, as opiniões
das instituições das quais ele faz parte.

Proteção ao titular de dados requer investimento na área jurídica
Por Victor Hugo
Pereira Gonçalves

A

partir da Constituição de 1988, foi-se
introduzindo no
mundo do Direito a percepção de que uma nova forma
de sociedade estaria surgindo e, com ela, novos valores
a serem protegidos. Basta
lembrar seu art. 5º, inc. XII,
que a tornou a primeira
constituição do mundo a
tratar a proteção de dados
como cláusula pétrea.
Durante a construção
desse percurso da consolidação da proteção de dados, como um valor a ser
protegido e assegurado pelo Direito, tem, com a edição do Código de Defesa
do Consumidor, em 1990, a
confirmação da mudança já
trazida na CF de 1988, onde
o art. 43 reconhece o valor
dos bancos de dados de cadastro de consumidores.
Desde a edição dessa norma, as relações de
consumo foram se modificando. Estabeleceram-se
novas formas e relações
jurídicas entre consumidores e fornecedores. Agora,
depois de mais de 30 anos
da criação do Código de
Defesa do Consumidor, um

novo indivíduo surge com
a consolidação da Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD): o titular de dados.
E não se pode confundi-lo com consumidor, usuário ou cliente. Trata-se de
um novo e recente sujeito
de direito, feito de memórias, esquecimentos e verdades. Traçar as linhas de uma
imagem, moldura do que
seja esse indivíduo constitui-se de objetivo importante para contextualizá-lo
perante as tecnologias de
informação e de comunicação.
Por isso, torna-se essencial analisar as estruturas
jurídicas de relacionamento
dos titulares com os controladores dos dados. E não
só através das questões relacionadas com o consentimento, o legítimo interesse
e de todas as hipóteses legais admitidas para se controlarem tais informações,
mas também pelas práticas
dos tratamentos de dados.
É o titularcentrismo em que
todos os tratamentos se direcionam para as necessidades dos titulares de dados.
Entender as práticas que
dissociam o titular de seus
dados nos auxiliará a entender os recentes vazamentos
ocorridos nos controlado-

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

res, sendo que o mais recente é o maior da história do
país. Os controladores, públicos e privados, por anos
a fio, relegaram à segurança
da informação o ostracismo
gerencial. Nunca investiram
o dinheiro suficiente para a
implementação de políticas
de segurança da informação
e proteção de dados e sempre enxergaram esse investimento, quando ocorria,
como um gasto desnecessário.

É importante frisar
que nenhuma
companhia
está isenta da
responsabilidade
As leis existentes já são
suficientes para proteger e
ressarcir em face dos abusos cometidos em casos de
violação de dados. Entretanto, a labuta diária da proteção de dados ressente-se
de uma visão que considere
os riscos e os gravíssimos
danos trazidos pela incompetência e inépcia dos controladores em assegurarem
ou garantirem minimamente a segurança dos dados
dos titulares.
A percepção desse novo estado caótico de vio-

lação contínua de dados
só será alterada com uma
mudança de postura dos
controladores. Devem eles
enxergarem que as suas
práticas afetam a realidade
das pessoas e que, ao capturar os dados dos titulares para desenvolverem os
seus negócios, estão lidando com a vida deles e não
com objetos que podem
ser descartados ou desconsiderados nas análises
de risco do negócio.
É urgente que os controladores de dados não só
conheçam os direitos dos
titulares de dados, mas os
respeitem e sejam punidos
pelo mau uso. Assim como
é fundamental que todos
os titulares sejam educados na cultura da proteção
de dados e da privacidade
e tenham o pleno conhecimento das leis existentes e
que tenham acesso fácil às
informações, sem obstáculos, para corrigirem, se oporem e excluírem seus dados.
O artigo 18 da LGPD
estabelece, entre outros direitos, o direito de obter do
controlador os seus dados,
mediante requisição; o direito de confirmação da
existência de tratamento de
dados; acesso aos dados;
correção de dados incom-
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pletos; a anonimização dos
seus dados; o bloqueio ou
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto na
lei; eliminação dos dados
pessoais tratados sem o
consentimento do titular.
Infelizmente, na prática, a
implementação desses direitos não ocorre.
Quando há um investimento pelos controladores,
eles o fazem direcionado,
principalmente para a área
de tecnologia e de projetos.
Contudo, seguem alheios
aos fatores humanos imprescindíveis para a efetiva
implementação dos direitos
dos titulares, o que inclui o
treinamento de colaboradores e fornecedores e uma
melhoria das suas políticas
e práticas jurídicas. Muitas
vezes, por falta de capacitação e entendimento da
proteção de dados, os controladores não conseguem
prover os meios necessários
para fazer cumprir o sistema protetivo e os direitos
dos titulares.
Diante da ausência da
efetiva aplicação da legislação, da falta de investimento numa cultura da segurança da informação e de uma
área jurídica capacitada,

com entendimento completo dos direitos dos titulares,
o controlador poderá falhar
na aplicação dos direitos
dos titulares e não cumprirá
as exigências da Autoridade
Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), em termos
de adequação e transparência. Como sempre digo há
anos, não há segurança jurídica sem segurança da informação e vice-versa.
Para além das tecnologias, os riscos jurídicos da
não aplicação da LGPD
são muito maiores e significativos. Se as políticas, os
contratos e os termos estão
em dissonância com as práticas executadas pelo controlador, existe aí uma falha
que expõe, juridicamente, o
titular a violações de dados
pessoais, que podem culminar ou não no vazamento
de seus dados. Estar ciente
de que as garantias jurídicas
têm que acompanhar as tecnológicas e procedimentais
envolvidas no tratamento
de dados é dever objetivo
do controlador. E toda a
sociedade deve conhecer e
cobrar esses direitos.
Victor Hugo Pereira Gonçalves é
presidente do Sigilo – Instituto de
Defesa dos Titulares de Dados.
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Carga tributária aproximada de 14%
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opinião deste jornal.
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Fed segura taxa de juros quase a zero
Mantido programa de compras de títulos em US$ 120 bi ao mês
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Coroa Britânica e
seus paraísos fiscais

O

s seis principais paraísos fiscais no ranking do
Corporate Tax Haven Index 2021 são países da
OCDE ou suas dependências. Nos três primeiros lugares
aparecem as Ilhas Virgens Britânicas, Cayman e Bermudas. Tratam-se de três Territórios Britânicos Ultramarinos
onde o governo do Reino Unido tem plenos poderes para
impor ou vetar a legislação e onde o poder de nomear
funcionários do governo está com a Coroa Britânica.
Completam o ranking dos seis primeiros Holanda, Suíça e
Luxemburgo.
O índice publicado pela Tax Justice Network documenta as maneiras pelas quais as regras fiscais corporativas
globais estabelecidas pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE, já descrita como o
clube dos ricos e amigos dos ricos) falharam em detectar
e prevenir o abuso fiscal corporativo e, em alguns casos,
levaram os países a retroceder sua transparência tributária.
“Confiar na OCDE à luz das descobertas do Index
hoje é como confiar que uma matilha de lobos construa
uma cerca ao redor do seu galinheiro”, disse Dereje Alemayehu, coordenador executivo da Tax Justice, em um
comunicado.
A análise da ONG diz que 98% dos riscos de abuso fiscal corporativo vêm de países nos quais a OCDE afirma
não permitirem práticas fiscais prejudiciais. “Em vez de
eliminar os paraísos fiscais, as regras globais da OCDE os
normalizaram”, acusa Moran Harari, o principal pesquisador de índices da Tax Justice, em um comunicado. A
ONG propõe transferir a responsabilidade pelos padrões
tributários corporativos da OCDE para as Nações Unidas.

Intimidação e censura
Nos últimos 2 dias, a ANJ emitiu 3 notas repudiando
agressões a jornalistas do Estado de Minas, Correio e Folha da
Região. A AGU processa um professor no Tocantins por
causa de um outdoor com críticas a Bolsonaro. E Felipe
Neto foi intimado pela polícia. Dias difíceis.

O

Federal Reserve
(Fed), o banco
central dos Estados Unidos, optou por
prosseguir com sua taxa de
juros estável entre zero e
0,25%. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira,
após dois dias de reunião.
Também foi mantido o
programa de compras de títulos de ao menos US$ 120
bilhões ao mês.
A razão para manutenção
da taxa é que a economia
do país estaria dando sinais
de melhora, apresentando
crescimento. Lembrando
que os EUA já vacinaram
mais de um quinto da população e mais de dois milhões
de doses são aplicadas diariamente. Esta é a meta do
presidente, Joe Biden.
Após a decisão do Fed,
o dólar começou a cair no
Brasil. Por volta das 15h22,

a moeda registrava queda de
0,25%, cotada a R$ 5,6051.
“Depois de uma moderação
no ritmo da recuperação,
os indicadores de atividade
econômica e de emprego
melhoraram recentemente,
ainda que os setores mais
adversamente afetados pela
pandemia permaneçam fracos”, disse o colegiado do
Fed.
Compra de títulos
Em seu comunicado de
decisão de política monetária divulgado após reunião
de dois dias (a reunião começou na terça-feira), o Fed
se comprometeu ainda a dar
continuidade ao seu programa de compra de títulos de
ao menos US$ 120 bilhões
ao mês, “até que haja progressos substanciais m direção às metas de emprego

máximo e estabilidade de
preços do Comitê”.
Conforme o G1, o comitê disse ainda que a taxa
de juros pode permanecer
próxima ao piso por algum
tempo. No documento, o
Fed afirma que será ‘apropriado’ manter essa taxa até
que as condições do mercado de trabalho “alcancem
um nível consistente com as
avaliações do comitê sobre
emprego máximo, e que a
inflação chegue a 2% e esteja a caminho de exceder
moderadamente os 2% durante algum tempo”.
Recuperação
Em 20 de janeiro deste
ano, uma reportagem do El
País apontou que os EUA recuperaram apenas dois terços
de seu produto interno bruto
(PIB) desde que começou a

pandemia de Covid-19. Além
disso, 56% dos empregos
perdidos desde o início da
pandemia de covid-19, de
acordo com o Bank of America. O banco estima que a
recuperação total não acontecerá até o terceiro trimestre de 2021 e os dados mais
recentes apontam para uma
segunda queda.
Em 14 de janeiro, o Departamento do Trabalho
anunciou que 1,15 milhão
de norte-americanos se declarou desempregado, o número mais alto desde julho,
quando a primeira onda de
contágios levou a confinamentos rigorosos. Donald
Trump foi o primeiro presidente da história de seu
país a deixar o cargo com
menos empregos do que
quando chegou, conforme
uma análise da Moody’s
Analytics.

PIB trimestral recua 0,3% em
janeiro em relação a janeiro de 2020
O Produto Interno Bruto
acumulado no trimestre encerrado em janeiro deste ano
caiu 0,3% na comparação
com o trimestre findo em janeiro de 2020. O dado é do
Monitor do PIB, divulgado
nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

De acordo com a pesquisa,
o PIB recuou 0,8% no mês
de janeiro, na comparação
com o mesmo mês do ano
passado. No entanto, foram
registrados crescimentos de
2,4% no trimestre encerrado
em janeiro deste ano na comparação com o trimestre ime-

diatamente anterior (encerrado em outubro) e de 0,5% no
mês em relação a dezembro
de 2020.
Na comparação do trimestre findo em janeiro
deste ano com o trimestre encerrado em janeiro
do ano passado, o consu-

mo das famílias caiu 2,9%.
As exportações recuaram
2,5%, ao mesmo tempo que
as importações tiveram alta
de 5,5%. A formação bruta de capital fixo, isto é, os
investimentos, apresentou
crescimento de 16% no período.

Câmara derruba vetos de Bolsonaro a projetos de lei
A Câmara dos Deputados derrubou nesta quartafeira vetos do presidente
Jair Bolsonaro a nove projetos de lei. Em virtude da
pandemia de Covid-19, as
sessões estão funcionando
por etapas e os senadores
ainda precisam confirmar
a decisão pelos vetos. Foi
derrubado o veto a trechos
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor,
caindo restrições a repasses

da União para municípios
com até 50 mil habitantes
atualmente
inadimplentes. Também poderão ser
repassados recursos para
construção, ampliação ou
conclusão de obras por entidades do setor privado.
Também foi derrubado
o veto ao projeto de lei que
concede indenização aos profissionais da linha de frente
de combate à Covid-19, que
prevê indenização de R$ 50

mil para os que ficaram permanentemente incapacitados
após a doença. A proposta
havia sido vetada integralmente por Bolsonaro, sob a
alegação de a lei de repasse
de recursos para os estados
e municípios enfrentarem o
período de pandemia proíbe
a concessão de benefícios
indenizatórios para agentes
públicos.
Os deputados restauraram
o dispositivo do pacote anti-

crime que triplica as penas de
crimes contra a honra cometidos ou divulgados pelas redes sociais, vetado por Bolsonaro em dezembro de 2019.
Na ocasião, 25 itens do projeto foram vetados. Outro
ponto retomado pelos deputados foi a atribuição dada ao
Ibama para definir o uso dos
recursos obtidos com o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais
(PFPSA).

Rápidas
A Câmara de Vereadores RJ realiza nesta quinta-feira,
às 10h, audiência pública online para discutir o projeto de
reforma da previdência do prefeito Eduardo Paes *** De
fevereiro de 2019 a fevereiro de 2021, a Aspen Pharma,
através da parceria com o Selo Eureciclo, compensou
mais de 231 toneladas de plástico e aumentou em 15%
a renda adicional para as centrais de triagem parceiras e
diversos catadores remunerados *** O Cluster retorna em
forma digital neste domingo, das 14h às 21h, conectando
criadores, produtores, artistas e bandas no Instagram
@ocluster *** O presidente do Instituto Brasileiro de
Direito do Seguro (IBDS), Ernesto Tzirulnik, é um dos
autores do livro Seguro, Logística e Infraestrutura – Brasil em
crescimento (editora Almedina). Venda em almedina.com.
br/produto/seguro-logistica-e-infraestrutura-brasil-emcrescimento-9260# *** O Conselho Regional de Administração (CRA-RJ) nomeou a administradora Fernanda
Maria Spinelli Tauil Rodrigues para ser a representante
oficial da instituição em Niterói. Ela substitui na função
o atual presidente do CRA-RJ, que foi o representante
anterior.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPERATIVA UNICOOPRO
DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE VENDAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COOPERATIVA UNICOOPRO DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS DE VENDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ nº
29.320.446/0001-85, NIRE nº 33.4.0005616-7, Inscrição Estadual nº
11.416.284, com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova
Iguaçu/RJ, CEP 26255-240, convida a presença de todo o quadro societário
composto de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer em sua sede
no dia 27/03/2021 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as
09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar da SEGUNDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta:
(1) Entrada e/ou saída de associados; (2) Alterações estatutárias a serem
propostas, deliberadas e aprovadas ou não pela assembleia geral; (3) Processo
de formação de chapas para candidatura, eleição e posse para novo mandato
quadrienal 2021/2025. Nova Iguaçu/RJ, 18 de março de 2021. Alexandre
Azevedo Tavares Ferreira - Diretor Presidente - CPF 074.356.827-30.

CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 24.107.184/0001-51 - NIRE 33.3.0032353-8
Ata da AGE realizada em 05/02/21. Data, Horário e Local. No dia 05/02/21,
às 12:30 horas, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Bianca Falcone. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri ao cargo de Diretora
sem Designação Específica da Cia.; e (ii) nova eleição dos membros da
Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar
a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri, brasileira, solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-8, DETRAN/RJ e CPF
136.878.207-85, ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia.,
conforme carta de renúncia enviada no dia 05/02/21. A Cia. e a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri conferem-se mutuamente a mais ampla,
plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos
e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente, o
Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, e para
o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF
261.377.018-08, ambos com mandato de 2 anos a contar da presente data,
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. O acionista, desde
já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. de todos os atos
necessários e relacionados às Ordens do Dia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 05/02/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
- Presidente; Bianca Falcone - Secretária. Jucerja em 01/03/21 sob o nº
4023019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de trens do
Corcovado

N

o próximo dia 31, o ICMBio e o Ministério do Meio
Ambiente, em parceria com o leiloeiro Jonas Moreira, realizarão por meio de leilão a venda dos trens substituídos do Corcovado. O leilão acontecerá pela internet
através do site mgl.com.br/leilao/11715/lotes.
De acordo com o relatório de avaliação emitido pela
ICMBio, “os bens ainda são funcionais, mas devido ao
tempo de uso (40 anos) são necessárias reformas, bem
como a realização de manutenção preventiva e de rotina”. Os equipamentos trazem consigo um grande valor
histórico e cultural, que poderão a partir de agora agregar
esse valor a investimentos particulares tais como: supermercados, redes de fast food, restaurantes e seguimentos
relacionados ao turismo.

Apartamento na Cinelândia
Schulman promove leilão do apartamento 201/202 do
edifício na Rua Álvaro Alvim, 48, Centro, Rio de Janeiro, medindo aproximadamente 30 m². A avaliação está
estipulada em R$ 150.000,00. A venda será realizada pela
melhor oferta, sendo o preço mínimo estabelecido pelo
juiz de R$ 75.000,00. Leilão programado para o dia 26 de
março. Detalhes em schulmannleiloes.com.br/leilao

Loja na Av. das Américas
Fabiano Yupp (fabianoayuppleiloeiro.com.br) comunica
a realização de leilão da loja T do Centro Comercial San
Francisco Top Town, a ser construído com o nº 15.000
pela Avenida das Américas, na Freguesia de Jacarepaguá,
e a correspondente fração ideal de 4/153 do terreno,
designado por lote 01 da quadra “p” do PAL 31.864, que
mede em sua totalidade 47,20m de frente pela Avenida
das Américas, Avaliação: R$ 470.000,00. Leilão acontecerá
no dia 23 de março.

Promoção na
Ilha do Governador
Valeria Kahn (mvleiloes.com.br) publica que administra
leilão de apartamento na Proa Congonhas do Campo, 155,
Bancários, na Ilha do Governador. Está situado em imóvel de construção de concreto e alvenaria de tijolos com
muro alto e fachada de pedras e dois portões de ferro e
janelas com esquadrias de alumínio, com posição recuada
do alinhamento da via pública, com 12m de frente, 12,9 de
fundos, 42,1 pelo lado direito e 46,8m pelo lado esquerdo,
possui 50m² e idade de 1969, bem. O imóvel foi avaliado
em R$ 200.000,00. Leilão programado para 25 de março.

Sala comercial em Madureira
Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) divulga o agendamento de leilão de sala comercial, situada na Rua Dagmar
da Fonseca, 17.303 em Madureira/RJ, posição frente,
com área edificada de 37m², composta de sala e banheiro.
Localizada em rédio comercial com 6 pavimentos, sendo 5 unidades por andar, 2 elevadores (social e serviço)
e circuito de camêra interna de segurança. Avaliação: R$
210.000,00. O leilão acontecerá no dia 7 de abril.

Capela jazigo em leilão
Raul Barbosa (raulbarbosa.lel.br/index.html) está leiloando capela jazigo a 150m do portão principal do cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.
O jazigo tem espaço para seis sepultados + caixas. Área
nobre, sem escadas. Revestimento granito, detalhes bronze maciço. Vazia, documentação perfeita.
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Tarifas de celulares
e computadores são
reduzidas em 10%
A

partir da próxima
semana, bens de
capital e equipamentos de informática e telecomunicações comprados
no exterior pagarão 10% a
menos de Imposto de Importação para entrarem no
país. A medida foi aprovada
nesta quarta-feira em reunião do Comitê Executivo
de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior
do Ministério da Economia
(Camex).
Os bens de capital são
máquinas e equipamentos usados na produção.
Em nota, o Ministério da
Economia informou que a
medida vai reduzir custos
e aumentar a competitividade de diversos setores da
economia e beneficiar os
consumidores, que pagarão
menos para comprar itens
como computadores e celulares. Por causa da desva-

lorização do real no último
ano, esses produtos tiveram
alta considerável de preços
no país.
Ao todo 1.495 produtos,
incluídos os subtipos, tiveram a alíquota de importação reduzida. Por envolver
bens de capital e bens de
informática e de telecomunicações, a medida não
dependeu de negociação
com os demais parceiros do
Mercosul. Como a mudança ocorreu num imposto
regulatório (usado para regular a economia), o governo não precisa elevar outros
impostos ou cortar gastos
para compensar a perda de
arrecadação, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal para os demais
tipos de tributos.
Atualmente, as tarifas de
importação desses produtos variam de zero a 16%
para as mercadorias que pa-

gam a tarifa externa comum
(TEC) do Mercosul. Com a
redução, uma máquina que
paga 10% de imposto para
entrar no país pagará 9%.
Um eletrônico tarifado em
16% passará a ser tarifado
em 14,4%. Os itens tarifados em 2% terão redução
maior e terão a alíquota zerada. Segundo o Ministério
da Economia, a medida diminui a burocracia e facilita
a vida dos importadores e
dos consumidores.
O Ministério da Economia
detalhou algumas reduções.
Os celulares e computadores
do tipo laptop terão o Imposto de Importação reduzido de 16% para 14,4%. No
caso de equipamentos médicos de raio-X e microscópios
ópticos, a alíquota passará
de 14% para 12,6%. Outros
produtos beneficiados pela
medida são máquinas para
panificação e fabricação de

cerveja e bens de capital relacionados à construção civil,
como guindastes, escavadeiras, empilhadeiras, locomotivas e contêineres, entre outros itens.
As alíquotas reduzidas
entrarão em vigor sete dias
depois da publicação da resolução da Camex. Segundo
o Ministério da Economia,
o texto deve ser publicado
oficialmente amanhã (18)
no Diário Oficial da União.
Em outra decisão, a Camex revogou a resolução
que reduzia o Imposto de
Importação de bicicletas.
Anunciada no mês passado
pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida reduzia
progressivamente, de 35%
para 20%, a tarifa sobre as
bicicletas importadas e vinha sendo criticada pelos
fabricantes brasileiros, principalmente da Zona Franca
de Manaus.

Castro prorroga medidas contra
covid-19 por mais uma semana

O

governo do Rio
de Janeiro decidiu
estender por mais
uma semana os efeitos do
decreto editado na última
sexta-feira que endureceu
as medidas restritivas para
conter o avanço da covid-19
no estado. Dessa forma, está
mantido em todos os municípios fluminenses o toque
de recolher entre as 23h e as
5h. Durante este horário, é
proibida a permanência de
pessoas nas vias públicas.
A princípio, o decreto teria validade até esta quinta-feira. Segundo o governo,
a extensão dos efeitos do

decreto foi definida com base em dados técnicos apresentados pela Secretaria de
Estado de Saúde. Conforme
a decisão anunciada nesta quarta-feira, as medidas
continuam em vigor até o
próximo dia 25.
O Rio de Janeiro, bem como os demais estados brasileiros, atravessa um dos momentos mais críticos desde o início
da pandemia de covid-19. A
taxa de ocupação de leitos de
unidade de terapia intensiva
(UTI) disponibilizados na rede pública para pacientes com
covid-19 alcançou 94% na capital fluminense.

Em todo o país, foram
registradas na última terça-feira 2,84 mil mortes por
covid-19), mais um recorde
diário.
Em nota, o governo pede
que a população fortaleça
ações como distanciamento
social e mantenha o uso de
máscaras. Além do toque de
recolher, o governo estadual manteve o veto às festas
com bilheteria, que não têm
caráter social. Comemorações de 15 anos, casamentos
e formaturas podem ocorrer, desde que se respeite o
limite de 50% de ocupação
nas casas de festa.

Da mesma forma, bares e
restaurantes podem funcionar com metade da capacidade de lotação, mas precisam fechar as portas às 23h.
Já os serviços de delivery e
drive-thru estão permitidos
sem limitação de horário.
Parques, museus, cinemas,
teatros, academias e clubes
sociais também devem respeitar o limite de ocupação
de 50%. “Ficam mantidas as
atividades esportivas de alto
rendimento, sem público,
respeitando-se os devidos
protocolos e autorizados
pela Secretaria de Estado de
Saúde”, informa o governo.

Busca por novos negócios
triplica faturamento da Xsfera

O

ano de 2020 foi
marcado pela corrida de fintechs,
bigtechs, bancos e empresas de outros segmentos
em busca, não só da melhor
forma de se posicionar para
aproveitar a revolução que
está em curso na indústria
financeira, mas principalmente sobre como fazer
isso sem correr riscos estando em plena conformidade
com as normas do Banco
Central e dos órgãos reguladores. Consolidada como
referência no direcionamento destas demandas, a boutique de consultoria estratégica, de negócios e regulatória
Xsfera registrou, no período,
um volume de faturamento
três vezes superior ao do
ano anterior, tendo em sua
carteira de clientes desde gi-

gantes globais da tecnologia
até líderes locais de segmentos como varejo, indústria,
logística, utilities, tecnologia,
internet, real estate e educação, entre outros.
Para este ano, a projeção
é de um crescimento semelhante, uma vez que quanto
mais as inovações previstas
nos anos anteriores se tornam realidade, mais oportunidades são identificadas pelo mercado e a procura por
orientação de qualidade na
tomada de decisão aumenta.
Os fundadores da Xsfera, Fausto Ferraz, Bruno
Segatto e Arthur Rodrigues
se baseiam em exemplos
como o PIX, que após pouco mais de três meses de
lançamento já acumula um
volume de transações cinco
vezes maior do que a quan-

tidade de TEDs realizadas
em 2021. Para os próximos
meses ainda estão previstas
novas funcionalidades como o PIX em conta salário,
o saque PIX em estabelecimentos comerciais e o PIX
por aproximação. Enquanto
isso, começam a entrar em
vigor as etapas de implantação do Open Banking, que
prometem revolucionar a
indústria financeira.
“Cada avanço amplia as
possibilidades de estratégias.
Todos querem aproveitar as
oportunidades, mas querem
estar certos de terem escolhido os melhores caminhos
para evitar problemas na
área regulatória. A experiência dos profissionais da
Xsfera na coordenação em
todas as fases da construção
de alguns dos maiores casos

de sucesso de fintechs e bancos digitais do país serve como referencial de qualidade
e eficiência”, diz o CEO da
Xsfera, Fausto Ferraz.
Ao longo de 20 anos de
atuação no setor, os sócios
da Xsfera já coordenaram
mais de uma centena de processos de autorização junto
ao Banco Central e dezenas
de estruturações em regime
turn-the-key de novas operações financeiras. “Para os
novos entrantes, e até para as
empresas que já oferecem serviços financeiros e estão se reestruturando para estes novos
tempos, ter o suporte com este nível de know-how permite
um patamar de assertividade
nas escolhas que representa
um diferencial competitivo de
extrema relevância”, afirma
Segatto.
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Pesquisa e desenvolvimento
por novos medicamentos e vacinas

O

s hospitais da
rede própria do
Grupo
Assim
Saúde firmaram parceria
científica para pesquisas
clínicas e desenvolvimento de novos medicamentos
e vacinas com o Instituto
Brasil de Pesquisa Clínica
(IBPClin), empresa com
larga experiência na condução de estudos para grandes
indústrias farmacêuticas e
empresas de biotecnologia. A cooperação entre as
instituições fortalece o Rio
de Janeiro no cenário da
pesquisa clínica e científica,
setor que despontou com
demanda urgente durante a
pandemia.

“A parceria com os hospitais do Grupo Assim
evidencia o compromisso
e responsabilidade social
da empresa junto à população carioca e abre um
caminho promissor para
o Grupo se fortalecer enquanto centro gerador de
informação científica de
qualidade para o desenvolvimento de pesquisas
clínicas, que traz avanços
para a área médica e novas
possibilidades de tratamento” – avalia o diretor
médico do IBPClin, Luís
Augusto Russo.
Em 2021, a empresa pretende se tornar um polo
gerador de conhecimen-

to científico e expandir as
oportunidades de firmar futuras parcerias com centros
de excelência e especialistas.
Segundo o CEO do Assim
Saúde, o médico João Carlos Regado, o Grupo tem
um histórico de investimento em educação corporativa
e treinamentos permanentes para o seu corpo clínico,
além de possuir números
muito expressivos para desenvolver pesquisas clínicas.
“Nosso banco de dados
evidencia os grandes impactos em termos de eficiência
para melhoria da qualidade
de vida das pessoas, reduzindo, inclusive, o tempo de
internação ou até mesmo

a possibilidade de evitá-la.
Pretendemos, dentro da
ética e do controle, desbravar novas possibilidades de
tratamentos e diagnósticos,
sempre compartilhando o
conhecimento acumulado
em nossa prática médica”,
ressalta Regado.
Atualmente, o Grupo conta com mais de mil
médicos e profissionais de
saúde especializados, realizando cerca de 200 mil
consultas mensais em 10
hospitais e centros médicos
próprios, em uma ampla
rede credenciada, atendendo as mais de 511 mil vidas
no Rio de Janeiro e Grande
Rio.

Seguros para proteção aos usuários de scooter elétricas
A Seguros Sura, pioneira na oferta de seguros para diversos segmentos de
Mobilidade, está anunciando uma nova parceria com
a MUUV Electric Motors,
empresa brasileira especializada na distribuição e desenvolvimento de veículos
elétricos importados.
Os clientes que comprarem a partir desta quartafeira uma Scooter Elétrica
da MUUV nos modelos
Beach, Custom, Chopper,
Bike e patinetes saem da loja com o benefício de 1 ano
de seguro da Seguros Sura,
oferecido em parceria com
a Corretora especialista em
mobilidade elétrica Goodfriends Consultoria.

“Veículos elétricos assim
como as scooters, estão cada vez mais presentes nas
ruas. Com isso, nós da SURA acompanhamos a mudança de comportamento
das pessoas e desenhamos
uma solução completa para
promover o bem-estar dos
usuários através de serviços
que garantem a mobilidade
segura de acordo com a necessidade de cada um”, diz
Rodrigo Fujita, Gerente de
Mobilidade da Seguros Sura.
Para Rodrigo, a parceria
reforça o reconhecimento
da companhia no mercado de mobilidade no país.
“Oferecemos ao usuário a
liberdade de percorrer seu

trajeto usando diferentes
modais como scooters e entregamos um seguro completo que abrange qualquer
acidente de causa externa,
seja durante o uso ou não
caso a scooter esteja estacionada”.
A solução de micromobilidade protege contra
danos acidentais; roubo
e furto; danos ou roubo
durante o transporte realizado em veículo do segurado; reembolso de despesas com seu translado
em caso de acidente; e até
mesmo curto-circuito caso aconteça dano elétrico
enquanto carrega a bateria
da scooter. Além disso, o
usuário pode emprestar a

sua bicicleta, patinete ou
scooter para amigos e parentes sem preocupação,
pois está amparado pelo
seguro.
A Seguros Sura tem como um dos pilares agregar
valor à vida das pessoas e
criar ações que impactam
positivamente em toda a
sociedade. A companhia
oferece soluções completas 100% customizada de
acordo com a necessidade do parceiro e dos seus
usuários, entregando dessa
forma ainda mais autonomia para as operações dos
segurados, potencializando seus negócios de maneira sustentável.

Regius administra patrimônio de R$ 3 bilhões
As Entidades Fechadas de
Previdência Complementar,
além do seu caráter de protetoras da promoção social
de determinados grupos de
trabalhadores, nos últimos
anos, têm representado um
importante papel na economia do país. Em virtude do
escopo investidor das EFPC
e em face da acumulação de
poupança, efeito do regime
de capitalização, passaram a
ter uma função econômica
de destaque como “investidores institucionais”.
Em recente levantamento publicado pela Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp),
percebe-se que as EFPCs
detêm um patrimônio na

ordem de R$ 528,933 bilhões, equivalente a aproximadamente 15% do Produto Interno Bruto (PIB).
Com mais de 5 mil participantes e 35 anos de funcionamento, a Regius acaba
de atingir a marca histórica
de mais de R$ 3 bilhões em
patrimônio administrado.
Isso se deve principalmente
à confiança dos participantes em planejar seu futuro
junto com a entidade, ao
apoio dos patrocinadores e
às boas práticas de governança. Segundo a empresa,
esse crescimento também
confirma a boa gestão dos
investimentos, que mesmo
passando por momentos
difíceis devido à crise econômica causada pela pande-

mia da Covid-19, alcançou
uma rentabilidade expressiva ao longo dos últimos
anos.
Esse é um momento de
sentimento de dever cumprido e de reconhecimento
prático dos esforços do Time Regius. A Entidade está
comprometida em continuar trabalhando pela solidez
da Instituição, pela sustentabilidade dos Planos de
Benefícios administrados
e pela garantia do cumprimento do seu dever fiduciário.
A Regius é uma entidade fechada de previdência
complementar, pessoa jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos e que tem por
objetivo instituir e adminis-

trar Planos de Benefícios,
acessíveis aos empregados
das Patrocinadoras e Instituidoras, visando a garantir
aposentadoria sustentável e
tranquila para seus participantes e suas famílias.
Localizada em Brasília,
possui capacidade em gestão de planos de benefícios e expertise de mais de
35 anos de experiência no
mercado de previdência
complementar. Patrimônio
– R$ 3.014.335.449,99 (dezembro de 2021). Tem com
patrocinadoras – BRB, BRBCARD, Corretora Seguros
BRB, Saúde BRB, MetrôDF e a própria Regius. Instituidora – Associação ,dos
Empregados do Banco de
Brasília (AEBRB).

Vieira Corretora de Seguros mantém o home office
Com a finalidade de
manter a segurança dos
seus colaboradores, o gestor da Vieira Corretora de
Seguros, Fernando Vieira,
verificou a necessidade de
estender por mais um tem-

po toda operação da corretora através do trabalho
remoto.
Durante a reunião estratégica com toda equipe,
foram definidos os planos
e metas da comercializa-

ção dos seguros e todo
planejamento
referente
ao atendimento aos segurados para o ano de 2021.
A recomendação é que todos trabalhem direto de
casa, para não correrem

nenhum risco durante o
caminho para o escritório.
P atendimento permanece
de segunda à sexta, das 9
às 18 horas, (21) 996242480 ou contato@vieiraseguros.com.br

Seguro Rural:
Arrecadação cresceu
29,5% em 2020
Três estados não só puxaram a alta recorde de prêmios alcançada pelo Seguro
Rural, mas também concentraram mais da metade da
receita gerada do exercício
passado. Por ordem, Rio
Grande do Sul, São Paulo
e Paraná. O estado gaúcho
obteve R$ 1,3 bilhão em
prêmios, alta de 37,1% sobre 2019, respondendo por
quase 20% de participação
de mercado.
O segundo posto coube a
São Paulo, com prêmios da
ordem de R$ 1,18 bilhão crescimento de 48% sobre o
ano anterior e participação
de 17% no total da carteira.

Por fim, o Paraná fecha a
lista dos três mercados mais
relevantes. Sua receita de
prêmios subiu 32,1%, para
R$ 1,14 bilhão, o equivalente a 16,5% de participação,
de acordo com a Conjuntura CNseg nº 37, publicação
da Confederação Nacional
das Seguradoras.
Ao todo, o Seguro Rural
totalizou quase R$ 7 bilhões
em arrecadação, 29,5% de
alta, acompanhando o bom
desempenho do agronegócio brasileiro no ano passado. O maior crescimento de
40,2% foi no seguro agrícola, que é responsável por
49,1% do Seguro Rural.

Solução de Bikes para os
corretores de seguros
A Essor Seguradora e a
insurtech Bike Inspec celebram uma nova parceria
voltada para a distribuição
do seguro bikes aos corretores de seguros. O seguro voltado para bikes urbanas,
mountain bikes, speed, elétricas e até mesmo patinetes
ou scooters elétricas, e com
contratação para bikes com
valor entre R $ 1 mil e R $75
mil - está disponível no Portal do Corretor da Seguradora, que permite a cotação
e emissão de forma digital,
além do atendimento diferencial aos corretores,
“A Bike Inspec possui especialização única no mercado de bikes atuando há mais
de 10 anos no segmento, desde a elaboração de produtos
até a liquidação de sinistros.
Queremos assegurar que os
corretores parceiros tenham
tranquilidade para vender e a
satisfação dos clientes garantida”, destaca Henrique Sacilotto, CEO da Bike Inspec.
“Esta parceria com a Essor,
uma seguradora voltada à
inovação e parcerias, resulta
em um excelente produto e
serviço ao nosso mercado,
pois temos a certeza que a
Essor pensa em distribuir o
produto com parceiros distintos e diferenciados”, complementa.
O corretor realiza a cotação em poucos cliques e

pode escolher as coberturas
que melhor atendam a necessidade de seus clientes, como
as coberturas para roubo ou
furto qualificado, acidentes,
danos a terceiros, entre outras. Pela plataforma, o corretor gerencia toda a sua carteira de clientes. Como se trata
de uma venda especializada, a
Bike Inspec fará todo o apoio
consultivo pré/ pós venda e
em casos de sinistros.
“A importância deste tipo de mobilidade aumenta
a cada dia e os corretores
de seguros contam com
um produto completo, mas
também pensado para os
corretores venderem com
eficiência. Sabemos que o
mercado é muito carente,
quando se fala de especialização e atendimento. Somos focados em excelência
de serviço e em conjunto
com a Bike Inspec, temos a
certeza que atenderemos da
melhor forma e com a mais
rápida solução”, destaca
Roberto Uhl, Head de Canais Digitais da seguradora.
O seguro de bikes está alinhado à estratégia da
companhia de prover soluções para seguros de nicho
através de parceiros especialistas. Desta forma a seguradora vem crescendo de
forma consistente e rentável desde que iniciou suas
operações em 2012.

Mentor do Corretor realiza
parceria com a Segfy
O idealizador do Mentor do Corretor, Richard
Furck, participou de um
evento online em parceria
com a Segfy, nesta terçafeira, com o tema “Como
fazer a sua corretora prosperar”. Na oportunidade ressaltou que “a mais
inovadora e exclusiva solução em capacitação que
existe no mercado de seguros, o Mentor do Corretor tem como objetivo
auxiliar ao trilhar o passo
a passo conquistando todos seus objetivos. Somos
uma consultoria especia-

lizada em corretoras de
seguros, com mais de 30
anos atuando no mercado de seguros e vamos te
ajudar a mapear, diagnosticar e solucionar todos os
seus desafios empresariais,
fazendo sua corretora
prosperar de forma estruturada”. Graduado em Comunicação e Direito, e especialista em Negociação
estratégica, Richard Furck
é corretor de seguros, consultor de empresas, Coach,
Mentor, Palestrante, e professor em programas de
Pós Graduação e Mba.
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Três perguntas: quem são os
responsáveis pelas vacinas contra o Covid?

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
CNPJ: 28.695.658/0001-84
Aviso de Leilão. Torna público leilão presencial e on-line 001/2021 a ser
realizado em 07/04/2021, às 10:00h. Local: Estrada Governador Chagas
Freitas, nº 2700, Colônia, Barra Mansa - RJ (Salão de Festas Joana Reis
Buffet). Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente
na forma on-line. Leiloeira Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na
JUCERJA sob o nº 165. Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis.
Descrição detalhada e termo de condições do leilão em www.brbid.com.

Por Jorge Priori

E

m novembro de
2020, a americana Pfizer e a alemã
BioNTech anunciaram a
criação de uma vacina com
90% de efetividade na prevenção contra a Covid. No
início do ano, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello se pronunciou sobre
as condições que estavam
sendo colocadas pelas duas
empresas para venda da vacina. Entre essas condições,
estava, por exemplo, a isenção completa de responsabilidade por efeitos colaterais de hoje ao infinito. A
compra da vacina é urgente,
mas como aceitar esse tipo
de condição?
Cabe mencionar que, em
setembro de 2020, a Fiocruz assinou um acordo
com a empresa anglo-sueca
AstraZeneca, para produção de sua vacina no Brasil,
com uma cláusula similar à
condição da Pfizer/BioNtech. No final de fevereiro
de 2021, foi noticiado que
através dessa cláusula, a
fundação, ligada ao Ministério da Saúde, comprometia-se a arcar com todos os danos decorrentes do uso ou
da administração da vacina
no Brasil, enquanto a AstraZeneca ficaria isenta de responsabilidades. Isso foi antes da promulgação da Lei
14.125/2021, ocorrida no
dia 10 de março de 2021. O
problema é que nos últimos
dias países europeus como
Dinamarca, Áustria, Alemanha, França, Itália, Espanha
e Portugal suspenderam a
aplicação da Astrazeneca
após relatos de trombose
venosa profunda e embolia
pulmonar.
A Covid gerou um mercado sem precedentes na
história. Para atender suas
populações, os governos
precisam comprar as vacinas produzidas em tempo
recorde pelas indústrias far-

macêuticas, muitas das quais
com ações negociadas nas
bolsas estrangeiras. Com
todos os tipos de números
envolvidos nessa questão,
vem a pergunta: no final da
história, se uma pessoa tiver
um problema de saúde causado por uma vacina, quem
responderá pelo problema,
pela reparação do dano e
pelo tratamento? Pode parecer um problema distante, mas e se essa pessoa for
você?
Para esclarecermos melhor essas dúvidas, conversamos com a advogada e
professora da Faculdade
de Direito da UFMG Carla Carvalho sobre se os
governos federal, estadual,
municipal e distrital podem
assumir a responsabilidade
pelos danos que podem ser
causados pelas vacinas, se
os acordos que estão sendo
firmados tiram direitos da
população e se a atuação da
Anvisa tem causado impacto na disponibilização de
vacinas à população.
Os governos federal,
estadual, municipal e
distrital podem assumir
esse tipo de cláusula, que
isenta os laboratórios de
responsabilidade por danos advindos de eventos
adversos decorrentes da
vacinação?
Originalmente,
seria
questionável a possibilidade
de criação de uma hipótese
de isenção de responsabilidade, por meio de contratos
entre entes públicos e os laboratórios farmacêuticos,
tendo em vista que a matéria dependeria de lei federal.
Contudo, com a publicação
da Lei 14.125/2021, no dia
10 de março, os governos
federal, estadual, municipal
e distrital passaram a, enquanto durar a Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin),
ter a permissão para celebrar contratos de forneci-

SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.820.050/0001-10 - NIRE 33.3.0031903-4
Ata da AGE realizada em 05/02/21. Data, Horário e Local. No dia 05/02/21,
às 12h, na sede social da Saúde Participações S.A. Cia., na Rua Alcindo
Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a
convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme
alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a
totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Bianca Falcone. Ordem
do Dia. Deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo
Brandão Squadri ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia.;
e (ii) nova eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem
ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia da Sra. Ana Luiza de
Figueiredo Brandão Squadri, brasileira, solteira, bacharel em engenharia,
RG 25.789.461-8, DETRAN/RJ e CPF/ME 136.878.207-85, ao cargo de
Diretora sem Designação Específica da Cia., conforme carta de renúncia
enviada no dia 05/02/21. A Cia. e a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão
Squadri conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e
irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada
um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração,
RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF/MF 025.989.187-89, e para o cargo de
Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da Silveira,
brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF/MF
261.377.018-08, ambos com mandato de 2 anos a contar da presente data,
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. O acionista, desde
já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. de todos os atos
necessários e relacionados às Ordens do Dia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 05/02/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
- Presidente; Bianca Falcone - Secretária. Jucerja em 12/03/21 sob o nº
4030986. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66
NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos 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.

mento de vacinas, em que
assumam os riscos referentes à responsabilidade civil,
desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) tenha concedido o
registro ou autorização temporária de uso emergencial
em relação às substâncias.
Em que medida esse
tipo de acordo retira direitos da população?
A população não perde
seus direitos caso ocorram eventos adversos pós-vacinação, uma vez que
o governo continua responsável pela reparação de
danos eventualmente causados. Haverá restrição da
possibilidade de acionar os
laboratórios, mas não da
possibilidade de acionar os
entes públicos que disponibilizarem a vacina, ou mesmo o governo federal, em
virtude da autorização conferida à vacina pela Anvisa.
A lei prevê inclusive a possibilidade de constituição
de garantias ou contratação
de seguro privado para a cobertura dos riscos.
É preciso ressaltar que este tipo de cláusula é comum
no mercado farmacêutico
e tem sido especialmente
aplicada no contexto atual,
em que há uma necessidade
urgente de acesso às vacinas
para o controle da pandemia e os governos confiam
na qualidade dos ensaios
clínicos aos quais as mesmas são submetidas, antes
da aprovação pelos órgãos
de vigilância sanitária.
Como você avalia a
atuação da Anvisa no
processo de aprovação
de vacinas? Essa atuação
tem causado impactos na
disponibilização de vacinas à população?
A Anvisa tem se conduzido com prudência e rigor na
análise da qualidade, segurança e eficácia das vacinas
e outros produtos a serem

utilizados pela população,
no contexto da Covid-19.
A aplicação de vacinas em
território nacional pode se
dar após a concessão de
autorização excepcional de
importação, de registro definitivo ou de autorização
para uso emergencial, pela
Anvisa. Em qualquer das
modalidades, o laboratório
deve submeter ao órgão
regulatório uma série de
informações e documentos
que permitam a avaliação
da segurança e eficácia da
substância, para uso na população brasileira. Há uma
facilitação desta análise,
com estipulação de prazos
mais céleres, quando a vacina tiver sido aprovada por
pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras
indicadas em lei. Mas de um
modo geral, observa-se que
a agência tem trabalhado
para realizar a análise dos
pedidos em prazos curtos e
inferiores aos previstos nas
suas normas.
É importante que se reconheça que a atuação da
Anvisa, no controle da disponibilização das vacinas
no país, é essencial para a
garantia de segurança da
população, não devendo ser
considerada um mero fator
de atraso sem sentido. Os
riscos da disponibilização à
população de um produto
farmacêutico sem a devida
análise de sua segurança e
eficácia são grandes, e historicamente há registros de
grandes danos à população
pelo consumo de medicamentos sem a garantia e
controle de segurança e eficácia (ex.: síndrome da Talidomida, vacina da poliomielite nos anos 50 nos EUA).
É pela atuação responsável
da nossa agência regulatória
que temos a segurança de
podermos tomar qualquer
das vacinas que venham a
ser disponibilizadas nacionalmente, com riscos muito
baixos de sofrermos danos.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 004/2021. Data: 07, 14, 20 e 28 de abril de 2021,
às 13 horas. Local: Auditório José Fucciolo Sabino, sediado a Rua Moraes
Barbosa, 56, térreo, Centro - Barra do Piraí, RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeiro Oficial:
Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais e
sucatas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí,
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda.
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis,
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.
CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 24.107.184/0001-51 - NIRE 33.3.0032353-8
Ata da AGE realizada em 05/02/21. Data, Horário e Local. No dia 05/02/21,
às 12:30 horas, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Bianca Falcone. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri ao cargo de Diretora
sem Designação Específica da Cia.; e (ii) nova eleição dos membros da
Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar
a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri, brasileira, solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-8, DETRAN/RJ e CPF
136.878.207-85, ao cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia.,
conforme carta de renúncia enviada no dia 05/02/21. A Cia. e a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri conferem-se mutuamente a mais ampla,
plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos
e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor Presidente, o
Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, e para
o cargo de Diretor sem Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado, administrador, RG 14.157.566-9, SSP/SP e CPF
261.377.018-08, ambos com mandato de 2 anos a contar da presente data,
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. O acionista, desde
já, autoriza a prática e assinatura pelos Diretores da Cia. de todos os atos
necessários e relacionados às Ordens do Dia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 05/02/21. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque
- Presidente; Bianca Falcone - Secretária. Jucerja em 01/03/21 sob o nº
4023019. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

MAISON D’AMOUR EMPRESA HOTELEIRA LTDA.
CNPJ/ME Nº 31.147.994/0001-05 - NIRE Nº 33.2.0148497-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam os Senhores Sócios de MAISON D’AMOUR EMPRESA HOTELEIRA
LTDA. (“Sociedade”) convidados a se reunirem para Reunião de Sócios da
Sociedade, a ser realizada de forma digital, no dia 26 de março de 2021,
às 11h, a fim de deliberar sobre a destituição dos atuais administradores
da Sociedade e a eleição de novo administrador não sócio. Os sócios quotistas receberão o link de acesso à reunião digital mediante solicitação dos
referidos dados à Sra. Elisabete Pedro através do telefone (21) 2573-6633
ou e-mail hotelshow1@gmail.com. Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
Maison D’amour Empresa Hoteleira Ltda.

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 INFORMAÇÃO 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 Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a)
Eleição do Novo Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 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 Assembleia Geral Extraordinária.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 2ª EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM
GARANTIA REAL, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE
ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE
DISTRIBUIÇÃO, DA OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Ficam
convocados os Senhores Debenturistas da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Distribuição, da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Debenturistas”,
“Emissão”, “Debêntures” e “Emissora”), nos termos da Cláusula IX do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da OceanPact
Serviços Marítimos S.A.”, celebrado em 25 de setembro de 2020 (“Escritura de
Emissão”), a se reunirem, em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser
realizada de forma exclusivamente remota e digital, por videoconferência online,
na plataforma Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado pela
Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no dia 26 de
março de 2021, às 10:00 horas, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, com a redação dada pela
Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020, e do artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução
CVM 625”), será considerada como realizada na sede da Emissora, na cidade do Rio
de Janeiro, na Rua da Glória, 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salas 901 e 902
(11º Pavimento), CEP: 20.241-180, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i). Não declaração do vencimento antecipado das Debêntures tendo em vista o
descumprimento pela Emissora do prazo para iniciar o recebimento do fluxo dos
Recebíveis (conforme definido na cláusula 4.2.1.2 do “Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios e Certificados de Depósito Bancário em Garantia e Outras
Avenças” celebrado em 28 de setembro de 2020 pela Emissora, Agente Fiduciário e
Banco BOCOM BBM S.A., conforme alterado, “Contrato de Cessão Fiduciária”) na
Conta Vinculada (conforme definida na Escritura de Emissão) até 26 de fevereiro de
2021 (“Prazo”) nos termos da Cláusula 6.2.1 (m) da Escritura de Emissão, sendo certo
que a Cessão Fiduciária de CDBs (conforme definido na Escritura de Emissão)
perdurará até o início do recebimento do fluxo dos Recebíveis na Conta Vinculada, nos
termos da cláusula 4.23.1.2 da Escritura de Emissão e 2.1.5 do Contrato de Cessão
Fiduciária; (ii). Caso os Debenturistas deliberem por não declarar o vencimento
antecipado das Debêntures em relação ao item (i) acima, autorização da prorrogação
do Prazo para 26 de maio de 2021, com a finalidade de que seja iniciado o recebimento
do fluxo dos Recebíveis na Conta Vinculada; (iii). Autorização da cessão pela Emissora
à Maraú Navegação Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.052.879/0001-37,
sociedade controlada pela Emissora, (“Maraú”), do Contrato de Afretamento
nº 5900.0114608.20.2 (“Cessão do Contrato de Afretamento”), de modo a aditar à
Escritura de Emissão, o Contrato de Cessão Fiduciária e o “Contrato de Prestação de
Serviços de Banco Depositário” celebrado em 29 de setembro de 2020 pela Emissora,
Agente Fiduciário e Banco BOCOM BBM S.A. (“Contrato de Depositário”) para
substituir a Emissora, como cedente dos Recebíveis, pela Maraú, tendo em vista a
Cessão do Contrato de Afretamento, bem como de todas as alterações necessárias
para realização desta substituição e plena validade e eficácia da Cessão do Contrato
de Afretamento, incluindo, mas não se limitando, a formalização da cessão junto ao
devedor dos Recebíveis, bem como da alteração do contrato social da Maraú para que
seja possível a cessão dos Recebíveis em favor da Emissora, conforme documentos
a serem apresentados pela Emissora na assembleia, em concordância com as
matérias a serem tratadas na Ordem do Dia; (iv). Autorização da outorga de fiança, em
garantia das obrigações assumidas pela Emissora junto aos Debenturistas, pela
Maraú (“Fiança da Maraú”), bem como realizar todas as alterações necessárias para
inclusão da Maraú como fiadora na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se
limitando, a formalização desta fiança junto a Maraú, a qual deverá prestar a fiança de
acordo com os termos dispostos na Escritura de Emissão, incluindo, mas não se
limitando à renúncia aos benefícios de ordem, aos direitos e faculdades de exoneração
conforme disciplinado na cláusula 4.23.2.6. da Escritura de Emissão, bem como a
alteração do contrato social da Maraú para que seja possível a outorga de fiança em
garantia das obrigações assumidas pela Emissora junto aos Debenturistas, conforme
documentos a serem apresentados na assembleia, em concordância com as matérias
a serem tratadas na Ordem do Dia; (v). Autorização da cessão fiduciária adicional pela
Emissora, em favor dos Debenturistas, de novos Certificados de Depósito Bancário,
com liquidez diária, sem multa de pré-pagamento, com prazo de vencimento igual a
Data de Vencimento das Debêntures (conforme definida na Escritura de Emissão) e
de titularidade da Emissora (“Cessão Fiduciária Adicional” e “Novos CDBs”,
respectivamente), no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), sendo que a
integralidade dos Novos CDBs deverão estar custodiados integralmente no Banco
Alfa de Investimento S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.770.336/0001-65;
(vi). Autorização para inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de
Emissão, além daquelas que já serão previstas caso os Debenturistas deliberem
aceitar a Maraú como nova cedente dos Recebíveis, conforme item (iii) acima, e em
autorizar a outorga da Fiança da Maraú, conforme item (iv) acima, para não conceder
preferência a outros créditos, contratar novas dívidas e/ou prestar novas garantias
reais ou fidejussórias, sem a prévia autorização dos Debenturistas reunidos em
assembleia geral de debenturistas, conforme aditamento à Escritura de Emissão que
será apresentada na assembleia e que deverá ser anexada à ata; (vii). Caso os
Debenturistas deliberem por prorrogar o Prazo de início do recebimento dos Recebíveis
na Conta Vinculada, conforme item (ii) acima, aceitar a Maraú como nova cedente dos
Recebíveis, conforme item (iii) acima, aceitar a outorga da Fiança da Maraú, conforme
item (iv) acima, aceitar a Cessão Fiduciária Adicional dos Novos CDBs, conforme item
(v) acima, e autorizar a inclusão de obrigação adicional da Maraú na Escritura de
Emissão, conforme item (vi) acima, autorizar o aditamento, conforme documentos que
serão apresentados na assembleia e que deverão ser anexados à ata, (a) à Escritura
de Emissão para alterar, incluindo, mas não se limitando, as cláusulas 4.23.1.2 e 6.2.1
(m); (b) ao Contrato de Cessão Fiduciária, para alterar, incluindo, mas não se limitando,
as cláusulas 2.1.(c), 4.2.1.2, 5.2; (c) ao Contrato de Depositário para alterar, incluindo,
mas não se limitando, as cláusulas 1.1., 2.4. e 2.5.3; em todos os casos para refletir: (1)
a prorrogação do prazo para início do pagamento dos Recebíveis na Conta Vinculada;
(2) a substituição da Emissora pela Maraú na posição de Cedente dos Recebíveis; (3)
alteração dos dados da Conta Vinculada; (4) a outorga da Fiança da Maraú; (5) a
Cessão Fiduciária Adicional dos Novos CDBs; e (6) a inclusão de obrigação adicional
da Maraú na Escritura de Emissão; e (viii). Autorização à Emissora, em conjunto com
o Agente Fiduciário, para realização de todos os atos e celebração de todos os
documentos necessários à implementação das deliberações previstas acima.
Informações Adicionais: A AGD será realizada de forma exclusivamente digital
através do sistema eletrônico Microsoft Teams, com link de acesso a ser
disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas que enviarem para o
endereço eletrônico ri@oceanpact.com, com cópia para o endereço eletrônico
contencioso@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente em até 2 (dois) dias
antes da data de realização daAGD, na forma do disposto no artigo 4º, §1º, da Instrução
CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento de identidade válido
com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral (RG),a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhosprofissionaisecarteirasfuncionaisexpedidaspelosórgãosdaAdministração
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: (a) último
estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado na junta
comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a representação
legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do representante
legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo; (b)
estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada
a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de
representação; e (c) documento de identidade válido com foto do representante legal.
Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a (iii) acima venha a ser
representado por procurador, além dos respectivos documentos indicados acima,
deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua representação na
AGD. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica à Emissora e ao
Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@oceanpact.com e contencioso@
pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo de Instrução de Voto
disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de Convocação pela
Emissora em seu website https://oceanpact.com/oceanpact/governanca/.
A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas
no que diz respeito a presente convocação e das matérias da AGD.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2021.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
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Volkswagen investirá
mais em energia elétrica

D

o escândalo do
dieselgate
(que
envolveu várias
técnicas fraudulentas usadas pela Volkswagen, de
2009 a 2015) à ambição de
ser líder mundial de carros
elétricos, a Volkswagen
anunciou um ambicioso
plano nesta quarta-feira. A
fabricante alemã disse que
a “transformação será rápida e sem precedentes”,
notícia replicada pela Euronews, uma estação televisiva de informação mul-

tilíngue e pan-europeia.
A Volkswagen informou
que aumentará, igualmente,
o seu investimento no setor
da energia elétrica. O grupo
está investindo no setor dos
veículos elétricos nos EUA
e na China. O custo deste
plano colossal não é, por
enquanto, conhecido.
O presidente-executivo
do grupo, Herbert Diess,
que está num momento
de transição, afirma que a
Volkswagen está “confiante
de que após esta transição,

a empresa estará ainda mais
forte com participações de
mercado maiores do que
tem hoje”. Acrescentando
que em 2021, vão “recuperar da Covid e acelerar a
mudança, mais uma vez”.
O objetivo é reajustar
prioridades em termos orçamentais para apostar em
novas tecnologias enquanto
o grupo planeja construir a
maior frota de veículos elétricos da indústria automóvel. Até 2025 quer tornar-se
líder global deste mercado.

China: mais fundos pendentes em iuan
Os fundos pendentes
em iuan da China para divisas subiram mês a mês
em fevereiro, mostraram os
dados do banco central do
país. Ficaram em 21,16 trilhões de iuanes (US$ 3,25
trilhões) no final do mês
passado, alta de 23,5 bilhões
de iuanes em relação ao mês
anterior, de acordo com o
Banco Popular da China.
Como o iuan chinês não
é livremente conversível na
conta de capital, o banco
central tem que comprar
moeda estrangeira gerada
por um superávit comercial
e investimento estrangeiro
no país, adicionando fundos ao mercado monetário.
Esses fundos são um indicador importante dos fluxos de capital estrangeiro
transfronteiriços e da liquidez doméstica em iuanes.

As reservas de moeda
estrangeira da China eram
de US$ 3,2049,9 trilhões de
dólares no final de fevereiro, abaixo dos US$ 3,2106,7
trilhões registrados no final
de janeiro, mostraram os
dados oficiais. O montante
caiu US$ 5,7 bilhões no final de fevereiro, ou 0,18%
ao mês, de acordo com a
Administração Estatal de
Divisas.
O investimento em ativos fixos da China saltou
35% ano a ano nos dois
primeiros meses de 2021,
mostraram dados do Departamento Nacional de
Estatísticas (DNE). O investimento em ativos fixos
totalizou 4,52 trilhões de
iuanes (US$ 695,3 bilhões)
no período janeiro-fevereiro, uma alta de 3,5% em
relação ao mesmo período

em 2019, segundo o DNE.
Segundo a agência Xinhua, em termos mensais,
o investimento em ativos fixos do país subiu 2,43% em
fevereiro. O investimento
pelo setor privado se expandiu 36,4% ano a ano, para
2,62 trilhões de yuans nos
dois primeiros meses deste
ano, mostraram os dados.
O investimento na indústria primária aumentou
61,3% ano a ano, enquanto
o na secundária aumentou
34,1%. Na terciária, subiu
34,6%. Enquanto isso, o investimento em manufatura
e serviços de alta tecnologia
saltou 50,3% e 49,8% ano
a ano, respectivamente. O
investimento em ativos fixos inclui capital gasto em
infraestrutura, propriedade,
máquinas e outros ativos físicos.

PATRIMÔNIO ADMINISTRADO PELA REGIUS
ALCANÇA A MARCA DE 3 BILHÕES
15/03/2020 | Brasília, Brasil
As Entidades Fechadas de Previdência Complementar, além do seu caráter de protetoras
da promoção social de determinados grupos de trabalhadores, nos últimos anos, têm
representado um importante papel na economia do país. Em virtude do escopo investidor
das EFPC e em face da acumulação de poupança, efeito do regime de capitalização,
passaram a ter uma função econômica de destaque como “investidores institucionais”.
Em recente levantamento publicado pela ABRAPP, percebe-se que as entidades fechadas
de previdência complementar detêm um patrimônio na ordem de 528.933 bilhões de reais,
equivalente a aproximadamente 15% (quinze por cento) do Produto Interno Bruto (PIB).
Com mais de 5 mil participantes e 35 anos de funcionamento, a REGIUS acaba de atingir a
marca histórica de mais de 3 bilhões em patrimônio administrado. Isso se deve
principalmente à conﬁança dos participantes em planejar seu futuro junto com a Entidade,
ao apoio dos patrocinadores e às boas práticas de governança. Esse crescimento também
conﬁrma a boa gestão dos investimentos, que mesmo passando por momentos difíceis
devido à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, alcançou uma rentabilidade
expressiva ao longo dos últimos anos.
Esse é um momento de sentimento de dever cumprido e de reconhecimento prático dos
esforços do Time REGIUS. A Entidade está comprometida em continuar trabalhando pela
solidez da Instituição, pela sustentabilidade dos Planos de Benefícios administrados e pela
garantia do cumprimento do seu dever ﬁduciário.
SOBRE A REGIUS
A REGIUS é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, pessoa jurídica
de direito privado, sem ﬁns lucrativos e que tem por objetivo instituir e administrar Planos de
Benefícios, acessíveis aos empregados das Patrocinadoras e Instituidoras, visando a
garantir aposentadoria sustentável e tranquila para seus participantes e suas famílias.
A Entidade tem orgulho de ser de Brasília, possui reconhecida capacidade em gestão de
planos de benefícios e expertise de mais de 35 anos de experiência no mercado de
previdência complementar.
Patrimônio
R$ 3.014.335.449,99 (dezembro de 2021)
Patrocinadoras
BRB, BRBCARD, Corretora Seguros BRB, Saúde BRB, Metrô-DF e a própria REGIUS.
Instituidora
AEBRB.
Planos de Benefícios Administrados
BD-01; CD-02; CV-03; CD-Metrô-DF; CD-05; e BrasíliaPREV.
Mais informações
Fonte: Nilza Rodrigues de Morais, diretora-presidente da REGIUS
Assessoria: Creative Tea Consultoria e Comunicação – Juliana Vidal – (61) 99576-1011
E-mails: gegol@regius.org.br; juliana.creativetea@gmail.com

Transformando o futuro todos os dias
(61) 3035.4400 | gegol@regius.org.br
| regius.org.br

DOCEPAR S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021. 1. Data, Hora e
Local: Aos 25 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária da Docepar S.A.
(“Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos
termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterado pela Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020,
e regulamentado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, Presença e
Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, da única acionista da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”),
conforme assinatura lançada nesta ata e no Livro de Presença de Acionistas, neste ato representada por seu
procurador, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores
Executivos da Vale (Decisão de Diretores Executivos - DDE nº 350/2020 de 21/12/2020). Verificado, portanto,
quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações das matérias constantes da
Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de Moura e Cunha - Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada
Regis - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame e, se for o caso, aprovação: (i) da ratificação da contratação da
empresa Macso Legate Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Madre
Cabrini, nº 341, sala 2, 2º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63, registrada no Conselho
Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº CRC 2SP033482/O-3, e na Comissão de Valores Mobiliários CVM sob o nº 12432, com seu Contrato Social de constituição registrado no 9º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 41.387 em sessão de 06/08/2015
(“Macso Legate”) para avaliação do patrimônio da MS Empreendimentos e Participações Ltda., (“MSEP”) da qual a
Companhia detém 100% das ações, bem como a elaboração do respectivo laudo de avaliação para fins de
incorporação da MSEP na Companhia; (ii) do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da MSEP
preparado pela Macso Legate (“Laudo de Avaliação”); (iii) do Protocolo e Justificação da MSEP pela Companhia
(“Protocolo e Justificação”); (iv) da incorporação da MSEP pela Companhia, com sua consequente extinção. 5.
Leitura dos documentos: Foram lidos o Protocolo e Justificação da Incorporação da MSEP e o Laudo de Avaliação
elaborado pela Macso Legate. 6. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias pela única
acionista da Companhia: 6.1. A lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o
disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a secretária autorizada a emitir tantas cópias desta
ata quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor; 6.2. a ratificação da contratação
da empresa Macso Legate a qual, na qualidade de empresa especializada, avaliou o patrimônio da MSEP e elaborou
o Laudo de Avaliação com base no balanço patrimonial da MSEP levantado em 30 de setembro de 2020; 6.3. o
Laudo de Avaliação, antecipadamente elaborado pela Macso Legate em 12 de novembro de 2020, com base nos
elementos ativos e passivos da MSEP, o qual constitui o Anexo I desta ata; 6.4. o Protocolo e Justificação, contendo
todos os termos e condições para a incorporação da MSEP pela Companhia, conforme Anexo II desta ata; 6.5. a
incorporação da MSEP pela Companhia, nos exatos termos dos Protocolo e Justificação, com versão integral dos
elementos patrimoniais ativos e passivos da MSEP, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações na
DOCEPAR, ficando, por sua vez, extinta a MSEP para todos os fins e efeitos legais nos termos do artigo 226 da Lei
6.404/76, tornando-se a Companhia, consequentemente, sucessora universal de todos os bens direitos e obrigações
da MSEP, de ordem legal e convencional; 6.6 a autorização da prática, pelos Diretores da MSEP nos termos do
artigo 227, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, de todos os atos necessários à formalização da operação de incorporação
ora aprovada; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que a assembleia
atendeu todos os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de
2020. Em seguida, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme e
aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, RJ, 25 de janeiro de
2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinada digitalmente; Rodrigo
Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário - Assinada digitalmente. Acionista: Vale S.A. p.p. Rodrigo Sebollela
Duque Estrada Regis - Assinada digitalmente. PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA MS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. PELA DOCEPAR S.A. DOCEPAR S.A., sociedade por ações
de capital fechado, com sede social localizada na Praia de Botafogo, nº 186, Sala 701, Botafogo, cidade do Rio de
Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.147.364/0001-58 e registrada
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o NIRE 33.3.0015682-8, neste ato representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, brasileiro, divorciado, economista, portador da
carteira de identidade nº 106910474, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.448.927-74, e por seu
Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 10.691.019-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 083.336.487-11, ambos com
endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22.250-145, doravante denominada simplesmente “DOCEPAR” ou “Incorporadora”. MS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada com sede na Praia de Botafogo, nº 186,
Sala 701, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 32.379.950/0001-65 e no NIRE 33.2.0795400-1, doravante denominada “Sociedade” ou “MSEP”, neste ato
representada por seus administradores, Srs. João Barbosa Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador,
portador da carteira de identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
084.963.817-81, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, e Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, acima devidamente
qualificado, doravante denominada simplesmente “MSEP” ou “Incorporada”. DOCEPAR e MSEP também referidas,
conjuntamente, como “Sociedades” ou “Partes”, firmam o presente Protocolo e Justificação de Incorporação
(“Protocolo e Justificação de Incorporação”), que consubstancia as condições ajustadas com relação à incorporação
da MSEP pela DOCEPAR, na forma e para os fins dos artigos 224, 225, 227 e 264 da Lei nº 6.404, de 15/12/76 (“Lei
das S.A.”) e demais disposições legais aplicáveis (“Incorporação”), conforme segue: CLÁUSULA PRIMERA - DA
JUSTIFICAÇÃO DA INCORPORAÇÃO: 1.1. A DOCEPAR é a única titular da totalidade das ações de emissão da
MSEP. Por conseguinte, a Incorporação importará na administração direta dos ativos da MSEP pela DOCEPAR,
além da redução de custos de gestão em função da simplificação da estrutura societária envolvendo tais Sociedades,
com maior eficiência administrativa e operacional. 1.2. As administrações da DOCEPAR e MSEP têm analisado
alternativas para a melhor condução das atividades e políticas gerenciais da MSEP, levando-se em conta a intenção
de se racionalizar recursos financeiros e de gestão. Nesse contexto, ficou evidenciado que a manutenção de
diversas estruturas administrativas levaria a um acréscimo de custos de gestão, ao mesmo tempo em que implicaria
na perda de sinergias relevantes na condução dos assuntos de seus interesses. 1.3. Por tais razões, com o objetivo
de reduzir os custos operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira e fluxo de informações, e
considerando que a DOCEPAR já detém a totalidade das ações de emissão da MSEP, é intenção da DOCEPAR e
da MSEP a efetivação da Incorporação. 1.4. Para este efeito, e levando-se em conta a atual estrutura organizacional
da MSEP, a alternativa mais vantajosa para as Partes é a Incorporação da MSEP pela DOCEPAR. Tal operação de
Incorporação possibilitará melhor aproveitamento de sinergias, redução de custos de gestão e aumento da
eficiência, bem como na melhoria da gestão e administração dos negócios sociais da MSEP. 1.5. A Incorporação
possibilitará a absorção, pela DOCEPAR, de todos os elementos ativos e passivos integrantes do patrimônio da
MSEP, com efeitos econômicos e fiscais a partir da data da eventual aprovação da Incorporação pelos acionistas
das Sociedades. Após a conclusão da Incorporação, a MSEP será extinta para todos os fins de direito, sendo que
a DOCEPAR a sucederá, a partir da referida data, em todos os seus direitos, bens e obrigações, sem solução de
continuidade. Os saldos das contas credoras e devedoras, que atualmente consistem nos ativos e passivos da
MSEP, uma vez concluída a operação de Incorporação, deverão ser refletidos nos livros contábeis da DOCEPAR,
sendo transferidos para as contas correspondentes, sujeitos aos eventuais ajustes necessários. CLÁUSULA
SEGUNDA - DO OBJETO E DA DATA BASE DA OPERAÇÃO: 2.1. A operação tem por objeto a incorporação
integral do patrimônio líquido da MSEP pela DOCEPAR, com a consequente extinção, de pleno direito, para todos
os fins e efeitos legais, da Incorporada, que será sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela
Incorporadora, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A., motivo pelo qual as Sociedades, por seus representantes
acima qualificados, firmam o presente documento de acordo e para os fins dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A.
2.2. Para fins da presente incorporação será considerada como data base o dia 30/09/2020 (“Data Base”), data do
levantamento do acervo líquido formado pelos ativos e passivos da MSEP, que servirá de base para realização da
Incorporação do patrimônio líquido da Incorporada pela Incorporadora. CLÁUSULA TERCEIRA - DA AVALIAÇÃO
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA INCORPORADA: 3.1. Em observância às exigências legais, notadamente as
disposições constantes dos artigos 8º e 227 da Lei das S.A., a Incorporação tem como base a avaliação do acervo
líquido da Incorporada, a valor contábil em observância as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, com
base no balanço da Incorporada levantado na Data Base. 3.2. Foi contratada para realizar a avaliação do acervo
líquido da Incorporada a Macso Legate Auditores Independentes (“Macso Legate”), sociedade estabelecida na
cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Madre Cabrini, nº 341, 2º andar, sala 2, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº
CRC 2SP033482/O-3 e na Comissão de Valores Mobiliários - CVM sob o nº 12432, com seus atos constitutivos
registrados no 9º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital do Estado de
São Paulo sob o nº 41.387, em sessão de 06/08/2015, e alterações posteriores, sendo a última datada de 30/10/2019
e registrada sob o nº 53.159 (“Empresa Especializada”), que elaborou, na forma dos artigos 8º, 226 e 227 da Lei das
S.A., o laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Incorporada, datado de 12 de novembro de
2020, com base nos elementos ativos e passivos constantes do balanço patrimonial da MSEP levantado em 30 de
setembro de 2020 (“Laudo de Avaliação”), que consta do Anexo I a este Protocolo e Justificação de Incorporação.
A contratação da Empresa Especializada e o Laudo de Avaliação serão submetidos à aprovação ou ratificação,
conforme o caso, dos acionistas da Incorporadora e da Incorporada. 3.3. A Empresa Especializada avaliou o
acervo líquido da Incorporada pelo critério de valor contábil, consoante do balanço levantado pela Incorporada na
Data-Base, sendo certo que tal balanço patrimonial foi preparado de forma independente e de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil. 3.4. De acordo com as informações constantes do Laudo de
Avaliação elaborado pela Empresa Especializada, o valor contábil do acervo líquido da Incorporada, na Data-Base,
corresponde a R$ 0,00 (zero). Isto ocorre pelo fato de a Incorporada não ser mais operacional, bem como não
possuir bens e direitos reconhecidos em seu ativo e obrigações registradas em seu passivo.” CLÁUSULA QUARTA
- DO CAPITAL SOCIAL DA INCORPORADA E DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DA INCORPORAÇÃO: 4.1. O capital
social da MSEP, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 86,31 (oitenta e seis reais e trinta e um centavos),
representado por em 8.631 (oito mil, seiscentas e trinta e uma) quotas, com valor nominal de R$ 0,01 (um centavo
de real), todas detidas pela DOCEPAR livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. 4.2. O patrimônio
líquido da MSEP será transferido para o da DOCEPAR pelo respectivo valor dos livros contábeis uma vez que,
sendo a Incorporadora a única acionista da Incorporada, seu patrimônio líquido já pertence exclusivamente
àquela, estando representado no ativo da Incorporadora pelo valor das ações emitidas pela MSEP. Extinta a
totalidade das 8.631 (oito mil, seiscentas e trinta e uma) quotas emitidas pela Incorporada e de propriedade da
Incorporadora em consequência da Incorporação, será o seu respectivo valor substituído nos livros contábeis da
DOCEPAR pelo próprio valor do patrimônio líquido da MSEP. 4.3. As variações patrimoniais apuradas pela
Incorporada, com relação aos valores dos elementos ativos e passivos a serem vertidos para a Incorporadora, no
período entre a Data Base e a data da efetivação da Incorporação, serão registradas na escrituração mercantil e
fiscal da Incorporada, sem solução de continuidade, devendo ser levantado balanço de extinção na data do evento
para efeitos de atender a legislação, quando, então, será efetuada a pertinente transferência para os livros contábeis
e fiscais da Incorporadora. 4.4. Tento em vista o disposto no item 4.2 acima, a Incorporação pretendida não irá
resultar em aumento de capital ou emissão de novas ações pela Incorporadora. 4.5. Com a Incorporação e
consequente extinção, de pleno direito, da Incorporada, a Incorporadora assumirá, incondicionalmente, sem
solução de continuidade, todos os bens, direitos e obrigações da MSEP, de ordem legal ou convencional, sucedendo
essa última a título universal. CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. A aprovação da Incorporação
pela acionista da Incorporada e pelos acionistas da Incorporadora far-se-á por meio de Alteração do Contrato
Social da MSEP e Assembleia Geral Extraordinária da DOCEPAR, com a respectiva extinção da Incorporada em
virtude da conclusão da operação de Incorporação, caso aprovada. Fica estabelecido que a Incorporação somente
poderá ser considerada efetivada caso seja aprovada pelos respectivos acionistas representando o quorum de
deliberação aplicável. Tendo em vista que a DOCEPAR figura, atualmente, como única acionista da Incorporada e
propõe a Incorporação por meio da assinatura deste instrumento, não serão aplicáveis ao caso as normas relativas
a direito de retirada, previstas nos artigos 137, II, e 230 da Lei das S.A. 5.2. Competirá à DOCEPAR, na qualidade
de Incorporadora da MSEP, o cumprimento de todos os atos necessários para implementar a Incorporação,
incluindo o registro e a publicação dos atos societários relacionados à Incorporação, cancelamentos, arquivamentos,
registros, comunicações e aperfeiçoamento da Incorporação perante as agências públicas e autoridades
competentes. A administração da Incorporadora também ficará responsável por manter os livros fiscais, societários
e contábeis da Incorporada, bem como toda a documentação contábil elaborada durante a Incorporação, pelo
prazo exigido na legislação aplicável. 5.3. As administrações da Incorporada e da Incorporadora entendem que a
operação de Incorporação ora pretendida atende aos interesses da Incorporada, da Incorporadora e de seus
respectivos acionistas, pelo que recomendam a sua implementação. 5.4. Este Protocolo e Justificação de
Incorporação somente poderá ser alterado por instrumento escrito, assinado por todas as Partes, e está sujeito às
aprovações societárias mencionadas no item 5.1 deste instrumento, conforme aplicável. 5.5. Os anexos do presente
Protocolo e Justificação de Incorporação são considerados, para todos os fins e efeitos, como parte integrante e
inseparável do mesmo. 5.6. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste Protocolo e Justificação de
Incorporação venha ser considerado inválido, as demais cláusulas, disposições, termos e condições não afetados
por essa invalidação permanecerão válidos. 5.7. Este Protocolo e Justificação de Incorporação será regido e
interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. E, por estarem assim justas e pactuadas, as
partes firmam, com as duas testemunhas abaixo assinadas, o presente instrumento, para um só fim, depois de lido
e achado conforme. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020. DOCEPAR S.A. João Marcelo de Moura e Cunha Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente.
MS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. João Barbosa Campbell Penna - Administrador - Assinado
digitalmente; Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Administrador - Assinado digitalmente. Testemunhas:
Nome: Adriana Nascimento Lemos de Moura - Identidade: 256145509 - DETRAN/RJ - CPF/ME: 142.481.967-94 Assinado digitalmente; Nome: Katia Azeredo Diniz - Identidade: 1.353220 - IFP/RJ - CPF/ME: 609.504.127-91 Assinado digitalmente. Jucerja em 12/03/2021 sob o nº 4030248. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Contas públicas impactaram rating
de exportadores de hidrocarbonetos

Vale confirma assembleia
para próxima sexta-feira

“

Os preços mais altos
do petróleo, de forma geral, apoiam os
‘ratings’ dos países soberanos exportadores de hidrocarbonetos, mas são apenas
um dos vários fatores importantes que levamos em
consideração nas nossas
análises sobre os ratings”,
opinam analistas.
Numa nota enviada aos
investidores, e a qual a agência Lusa teve acesso, a agência de Classificação de risco
S&P salienta que “a escolha
dos governos relativamente à utilização de quaisquer
aumentos nas receitas e a
perspectiva de políticas a
longo prazo também são
importantes”.
Na nota, acrescentam

ainda que “uma significativa deterioração nas contas
públicas foi um fator determinante na descida do ‘rating’ de vários países exportadores de matérias primas
desde 2015” e concluem
que “o ‘rating’ destes países soberanos não deverão
voltar aos níveis anteriores
a 2015, sem mudanças noutros fatores influenciadores
do ‘rating’ para além dos
preços do petróleo”.
A S&P prevê que o preço
do barril de petróleo fique,
em média, nos 60 dólares
este ano e no próximo, e 55
dólares a partir de 2023, o
que compara, por exemplo,
com os 39 dólares inscritos
no Orçamento de Angola
para este ano, por exemplo.

O aumento do preço do
petróleo é muito significativo para os países exportadores e, no caso de Angola,
de acordo com a análise feita pela consultora Eaglestone, pode ser a diferença
entre um défice orçamental
de 2,2% e um excedente de
3%.
“O orçamento atual de
39 dólares por barril pressupõe um déficit orçamental de 2,2% do PIB, mas
fazendo uma análise de sensibilidade a diferentes preços médios para o resto do
ano, constatamos que se o
preço ficar nos 60 dólares,
isso significa que as receitas
públicas ficariam 27% acima das estimativas iniciais,
o que se traduz num supe-

rávit de 3%”, disse Tiago
Dionísio em declarações à
Lusa, já este mês.
Na nota desta quartafeira aos investidores, a
S&P sublinha que “muitos
exportadores de hidrocarbonetos registaram uma
deterioração nas suas posições externa e orçamental, já que os preços baixos
resultaram num acréscimo
de necessidades orçamentais e de financiamento externo, que foram respondidas ou por acumulação
de dívida ou recurso a ativos”. Na semana passada,
o preço do petróleo tem
estado perto dos 70 dólares, tendo iniciado a sessão desta quarta-feira valendo US$ 68,6 por barril.

Em comunicado ao mercado nesta quarta-feira, a
mineradora Vale deu esclarecimento sobre proposta da administração para a
próxima assembleia geral
de debenturistas na próxima sexta-feira (19).
A mineradora explicou
que a alteração proposta
objetiva adequar a escritura relativa às debêntures
participativas da Vale para
incorporar inovação trazida pela Instrução CVM
620, de 17 de março de
2020, que, entre outras
disposições, regulamentou
a recompra de debêntures
pelo emissor acima do valor nominal do título. “A
Vale entende que essa alteração permitirá à companhia a devida flexibilidade
para aproveitar oportunidades de alocação de capital”.
A alteração não habilita a companhia a participar, como compradora, da

oferta pública de distribuição secundária de debêntures participativas, notificada pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
à Vale em 2 de março de
2021. Nesse sentido, a regulação nacional estabelece que a recompra deve
ser realizada por meio de
oferta pública realizada
pela Vale, vedada a mera
aderência a uma oferta pública por debenturista.
Adicionalmente, a Vale
reitera que, neste momento, a eventual recompra das
debêntures participativas
não é prioridade na alocação de capital, ainda que as
condições a permitissem.
Possíveis dúvidas quanto à
proposta da administração
poderão ser dirimidas por
meio de contato com a Diretoria de Relações com Investidores, por mensagem
eletrônica para vale.ri@vale.
com.

ADMINISTRADORA
IPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 33.144.502/0001-45
RELATÓRIO DA DIRETORIA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019
Submetemos à vossa apreciação o Balançao Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e a Demonstração
das Mutações do Patrimônio Líquido referentes ao exercício findo em 31/12/2020. Para quaisquer informações ou esclarecimentos, estaremos inteiramente Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
à disposição. A Diretoria.
Resultado Líquido do Exercício
6.345.199,10
7.812.619,43
Ajustes
(6.999.283,37) (8.656.032,14)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Depreciação
36.696,46
75.458,04
FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019
ATIVO
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Resultado na Venda de Imobilizado
(45.000,00)
(38.000,00)
31/12/2020
R$
31/12/2019
R$
Exercício
findo
em
Circulante
27.993.965,00
29.708.308,43
(6.990.979,83) (8.693.490,18)
Receita Operacional
1.010.072,45 1.193.051,40 Outras Receitas Operacionais
Banco Conta Movimento
109.549,99
674.353,50 Aluguel
(654.084,27)
(843.412,71)
1.010.072,45 1.193.051,40 Resultado Líquido do Exercício Ajustado
(168.818,08)
512.835,98
Títulos e Valores Mobiliários
27.094.883,70
28.413.241,70 Receita Bruta
1.010.072,45 1.193.051,40 Variações no Ativo Circulante
(164.107,76)
(261.921,73)
(124.150,97)
(224.278,72) Tributos e Encargos a Recuperar
Tributos e Encargos a Recuperar
759.578,70
595.470,94 Impostos Incidentes Sobre Receita
0,00
800.000,00
885.921,48
968.772,68 Outros Valores a Receber
Clientes
29.952,61
25.242,29 Receita Líquida
(4.710,32)
(25.242,29)
(455.204,39)
(412.949,76) Clientes
Permanente
39.856.341,93
39.275.570,73 Despesas Com Imóveis
Lucro Bruto
430.717,09
555.822,92 Variações no Passivo Circulante
21.228,67
546.943,64
Investimentos
17.504.782,43
17.504.782,43 Despesas Operacionais
(795.541,07)
(973.918,60) Impostos e Contribuições a Recolher
(10.836,41) (1.155.232,75)
Ações e Participações
17.504.782,43
17.504.782,43 Despesas Administrativas
(222.322,81)
(122.617,15) Contas a Pagar
32.065,08
1.702.176,39
(425.747,12)
(672.062,18) Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais
Imobilizações
22.351.559,50
21.770.788,30 Despesas Com Honorários e Encargos Sociais
(801.673,68)
216.366,91
Despesas
Financeiras
(1.609,84)
(37.859,72)
Bens Imóveis
22.364.747,90
21.747.280,24
(801.673,68)
216.366,91
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Despesas
Tributárias
(109.164,84)
(65.921,51)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Bens Móveis
629.348,25
674.348,25
Depreciações
(36.696,46)
(75.458,04) Investimentos
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Depreciações
(642.536,65)
(650.840,19) Outras Receitas Operacionais
6.990.979,83 11.066.039,16
6.990.979,83
8.693.490,18
Total do Ativo
67.850.306,93
68.983.879,16 Resultado Sobre Aplicações Financeiras
681.118,51 1.254.663,41 Outras Receitas Operacionais:
Receitas
Não
Operacionais
45.000,00
38.000,00
Dividendos
5.641.871,31
6.769.953,04
PASSIVO
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
0,00
(211.500,00)
667.990,01
668.873,73 Aquisição de Veículo
Circulante
1.817.008,64
1.795.779,97 Juros Sobre Capital Próprio
(617.467,66)
(100.564,52)
Resultados Não Operacionais
45.000,00
38.000,00 Benfeitorias em Imóveis
Impostos e Contribuições a Recolher
78.426,38
89.262,79 Resultado na Venda de Imobilizado
6.418.512,17
8.418.425,66
45.000,00
38.000,00 Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
Contas a Pagar
1.738.582,26
1.706.517,18 Lucro Antes da Provisão Para Contribuição
Fluxo de Caixa das Atividades de
Patrimônio Líquido
66.033.298,29
67.188.099,19 Social
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
6.671.155,85 8.313.394,50 Financiamentos
(92.635,61)
(138.909,72) Dividendos Distribuídos
(7.500.000,00) (8.000.000,00)
Capital Realizado
3.000.000,00
3.000.000,00 Provisão Para Contribuição Social
Caixa Líquido das Atividades de
Reserva Legal
600.000,00
600.000,00 Lucro Antes da Provisão Para Imposto de
Renda
6.578.520,24 8.174.484,78 Financiamentos
(7.500.000,00) (8.000.000,00)
Reserva Especial de Dividendos Não
Provisão do Imposto de Renda
(233.321,14)
(361.865,35) Variação das Disponibilidades
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Distribuídos
62.433.298,29
63.588.099,19 Lucro do Exercício
6.345.199,10 7.812.619,43 Saldo inicial
29.087.595,20 28.452.802,63
Total do Passivo
67.850.306,93
68.983.879,16 Resultado Líquido do Exercício
6.345.199,10 7.812.619,43 Banco Conta Movimento
674.353,50
594.128,22
Títulos e Valores Mobiliários
28.413.241,70 27.858.674,41
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2020
Saldo final
27.204.433,69 29.087.595,20
Reserva
Reserva
Reserva de
109.549,99
674.353,50
Capital
Legal
de Lucros Divid. Não Dist.
Totais Banco Conta Movimento
Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2019
3.000.000,00
600.000,00
0,00
63.588.099,19
67.188.099,19 Títulos e Valores Mobiliários
27.094.883,70 28.413.241,70
Resultado Líquido do Exercício
6.345.199,10
6.345.199,10 Variação das Disponibilidades no Período
(1.883.161,51)
634.792,57
Dividendos Distribuídos no Exercício
(7.500.000,00)
(7.500.000,00) Resumo da Demonstração do Fluxo de Caixa
Reserva Especial de Dividendos Não Distribuídos
(6.345.199,10)
6.345.199,10
0,00 Caixas Líquidos:
31/12/2020 - R$ 31/12/2019 - R$
Saldo em 31/12/2020
3.000.000,00
600.000,00
0,00
62.433.298,29
66.033.298,29 Atividades Operacionais
(801.673,68)
216.366,91
Atividades de Investimentos
6.418.512,17
8.418.425,66
NOTAS EXPLICATIVAS
(7.500.000,00) (8.000.000,00)
1- As depreciações foram efetuadas às taxas máximas permitidas pela legislação fiscal. 2- Os bens do Ativo Permanente são registrados ao custo de Atividades de Financiamentos
aquisição. 3- O Capital Social é formado por 3.000.000 (três milhões) de ações ordinárias, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Variação das Disponibilidades no Período
(1.883.161,51)
634.792,57
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020. Diretora Presidente: Uta Esperança | Contador: André da Motta Ferreira - CRC/RJ nº 089061/0-8

HTK LENTES
OFTÁLMICAS S.A
CNPJ/MF nº 19.300.038/0001-08
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
2020
2019
ATIVO
69.176
28.416
Circulante
44.903
21.775
Disponibilidades: Caixa e Bancos
13.271
2.423
Contas a Receber: Clientes
15.614
9.989
Outros Créditos
101
10
Impostos a Recuperar
33
20
Estoques: Mercadorias p/Revenda
11.189
2.676
Importações em andamento
4.695
6.657
Não Circulante: IRPJ e CSLL Diferido
280
161
Imobilizado
14.612
6.392
Intangivel
201
88
Arrendamento Mercantil
9.180
PASSIVO
69.176
28.416
Circulante
23.539
12.102
Fornecedores
16.055
10.422
Emprestimos
5.138
Honorarios, Salarios e Encargos
872
241
Impostos
627
497
Outras Contas a Pagar
172
206
Provisões
675
736
Não Circulante
19.257
Emprestimos e Financiamentos
10.056
Arrendamento Mercantil a Pagar
9.201
Patrimônio Líquido
26.380
16.314
Capital Social
8.161
4.013
Reserva Legal
1.306
802
Reserva de Lucros p/Expansão
12.632
7.355
Reserva para Aumento de Capital
4.281
4.144
Notas Explicativas (R$ Mil): 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras.
As demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram
apresentadas pela Legislação Societária. Essas demonstrações, foram elaboradas
com observancia ao Princípios de Contabilidade emanados da Lei das Sociedades
por Ações. 2 - Principais Praticas Contabeis. 2.1 - Base De Apresentação: As
demonstrações contabeis foram de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, com base nas disposições contidas na NBC TG 1000 Contabilidade para
pequenas e médias empresas, aprovadas pela Resolução CFC n 1,255/09 - 2.2.
Principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contabeis
consolidadas: a) Moeda funcional e moeda de apresentação. As demonstrações
contabeis estão apresentadas em reais (R$). O real é a moeda funcional e a principal
moeda do ambiente econômico em que a companhia opera. B) Caixa e eequivalencia
de caixa. Foram considerados com caixa ou equivalente de caixa as disponibilidades
e os intrumentos financeiros altamente líquidos, sujeitos a um risco insignificante de
mudança de valor. c) Resultado das operações. O resultado das operações é apurada
pelo regime de competencia. D) Ativos circulantes e não circulante: Demonstrados
ao custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
(em base pro rata dia) e cambiais auferidos, deduzidos das correspondentes
provisões para perdas. A provisão para créditos de cobranca duvidosa é calculada
Diego Henrique Hirsch de Merlo Bessa - Diretor

Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
2020
2019
Receita Líquida de Venda
72.941
50.453
Custo dos Produtos Vendidos
(39.423)
(26.889)
Resultado Bruto Operacional
33.518
23.564
Despesas Operacionais
Despesas/Receitas Operacionais
(14.298)
(11.964)
Depreciação
(1.042)
(165)
Outras Receitas/Despesas
(1.159)
99
Resultado Líquido Operacional
17.019
11.534
Despesas/Receitas Financeiras
(1.790)
(190)
Lucro do Exercicio antes IRPJ e CSLL
15.229
11.344
IRPJ e CSLL
(5.167)
(3.783)
Lucro do Exercicio
10.062
7.561
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/20, 2019 e 2018
Reserva de Lucros
(Em R$ Mil)
Capital
Res p/ Res Lu- Res p/ Lucro/
RealiInvesticros p/ Aum de Prejuizado Legal mentos Expansão Capital
zo Total
Saldos em 31/12/2018 4.013 236 4.502
- 8.751
Lucro do excercício
em 31/12/2019
- 7.561 7.561
Destinação do lucro
- 565 2.853
4.144
- (7.561)
1
Saldos em 31/12/2019 4.013 801 7.355
4.144
- 16.313
Adiantamento para
aumento de capital novos acionistas
4
4
Aumento de capital
em 26/05/2020
4.148
(4.144)
(4)
Lucro do excercício
em 31/12/2020
- 10.062 10.062
Destinação do lucro
- 504 5.278
4.281
- (10.062)
1
Saldos em 31/12/2020 8.161 1.305 12.633
4.281
- 26.380
com base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é considerado
suficiente para perdas na realização das contas a receber. A empresa classifica seus
instrumentos financeiros sob as seguintes categorias:(i) mantidos para negociação
e (ii) empréstimos e recebiveis. A classificação depende da finalidade para a qual
os instrumentos financeiros foram adquiridos, F) Imobilizado - Está demonstrado ao
Custo de Aquisição e ajustado por por Depreciação Acumulada calculada pelo método
linear g) Passivos Circulante e Não Circulante. Demonstrados por valores conhecidos
ou calculaveis, incluindo, quando aplicavel os encargos e as variações monetárias
(em base pro rata dia) e cambiais incorridos, deduzidos das correpondentes despesas
a apropriar; A provisão para o imposto de renda é constituida a aliquota de 15% do
lucro tributável a aliquota de 9% do lucro ajustado antes do imposto de renda h) Uso
de estimativas- Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar
estimativas para certos ativos, passivos e outras transações, As demontrações
contábeis da empresa, incluem portanto, várias estimativas referentes á seleção
das vidas úteis do ativo imobilizado do ativo intangivel, provisões para passivos
contingentes, determinação das provisões para imposto de renda e outras similiares.
Maria Elena Gualberto - Contadora - CRC 035034-3

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
2020 2019
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro do Exercício
10.062 7.561
Ajustes por
Depreciação e Amortizações
1.042
165
Empréstimos liquidados
(3.840) (370)
Redução / Aumento nos Estoques
8.513 1.718
Importações em andamento
(4.695) (4.907)
Aumento de contas a receber de Clientes
5.625 (3.544)
Obrigações Fiscais, tributarias e sociais
130
300
Aumento de Fornecedores
5.633 5.844
Impostos Diferidos
(280) (135)
Salários e Provisões
631
397
Outros Créditos
91
13
Outras Contas a Pagar
(34)
128
Baixa Ativo Imobilizado
731
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
23.609 7.170
Atividades Investimentos
Pagamentos pela aquisicao de ativo imobilizado e intangível (12.761) (5.060)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos
(12.761) (5.060)
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
10.848 2.110
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa
10.848 2.110
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercicio
2.423
313
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercicio
13.271 2.423
3 - Imobilizado
Legislação Societária
Custo Corrigido
2020
2019
Imóveis e Benfeitorias
3.328
662
Máquinas e Equipamentos
11.004
1.112
Móveis e Utensilios
627
294
Instalações
203
33
Aquisicao imobilizado em andamento
66
2.161
Adiantamentos a Fornecedores
2.613
Outras Imobilizações
581
296
Depreciação Acumulada
(1.197)
(779)
Imobilizado Líquido
14.612
6.392
4 - Capital Social. O Capital Social é de R$ 8.161 Mil, 4469 ações nominativas sem
valor nominal. 5 - Cobertura de Seguros. Os Bens do Ativo Imobilizado sujeito a
risco estão cobertos por montantes considerados suficiente para cobrir eventuais
sinistros. 6- Instrumentos Financeiros: As principais operaçõesmrealizadas
pela companhia envolvendo instrumentos financeiros referem-se a aplicações
de curtissimo prazo e recebíveis. Neste exercicio Foram adquiridos emprestimos
com os Banco BTG Pactual e BTG Pactual/BNDES. O valor destes instrumentos
financeiros equivale aproximadamente ao seu valor de mercado.
2020
2019
7 - Receita Operacional Líquida
Receita Bruta de Vendas
89.722
62.724
Receita de Serviços
(-) Devoluções
(914)
(666)
Deduções da Receita
(-) Impostos Sobre Vendas
(11.788)
(8.442)
(-)Frete Sobre Vendas
(4.079)
(3.163)
Receita Operacional Liquida
72.941
50.453
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco
CNPJ 33.254.319/0001-00
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Líquido de R$ 1.965 milhões e Ativos Totais de R$ 4.060 milhões.
Senhores Acionistas,
A política de dividendos da Instituição assegura aos acionistas, o dividendo mínimo obrigatório, em cada semesSubmetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
(Banco Losango ou Instituição) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas de acordo tre, de 25% do lucro líquido ajustado, conforme previsto em seu estatuto social.
Agradecemos aos nossos clientes o apoio e confiança e aos nossos funcionários a dedicação ao trabalho.
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil.
Rio de Janeiro, RJ, 3 de fevereiro de 2021.
No exercício de 2020, o Banco Losango registrou Lucro Líquido no montante de R$ 235 milhões, Patrimônio
Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
Ativo
Disponibilidades (Nota 4) ..................................................................................
Instrumentos financeiros...................................................................................
- Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5).................................................
- Títulos e valores mobiliários (Nota 6) .................................................................
- Operações de crédito (Nota 7) ...........................................................................
- Outros instrumentos financeiros (Nota 8)...........................................................
Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito (Nota 7f)
- Operações de crédito .........................................................................................
- Outros créditos ...................................................................................................
Créditos tributários (Nota 29c) ..........................................................................
Imobilizado de uso (Nota 9) ...............................................................................
Intangível (Nota 10) ............................................................................................
Depreciações e amortizações ...........................................................................
- Imobilizado de uso (Nota 9) ...............................................................................
- Intangível (Nota 10) ............................................................................................
Outros ativos (Nota 11) ......................................................................................
Provisões para redução ao valor recuperável de ativos ................................
Total do ativo ......................................................................................................

2020
11.577
4.273.579
1.245.958
22.590
2.104.206
900.825
(729.882)
(663.624)
(66.258)
466.575
18.628
18.710
(16.660)
(11.053)
(5.607)
17.677
(350)
4.059.854

2019
15.052
4.281.972
813.626
21.771
2.327.749
1.118.826
(807.783)
(745.633)
(62.150)
457.473
16.885
16.464
(14.114)
(10.412)
(3.702)
40.344
(453)
4.005.840

Passivo
Depósitos e demais instrumentos financeiros ................................................
- Recursos de instituições financeiras (Nota 11a) ................................................
- Outros passivos financeiros (Nota 14) ...............................................................
Provisões ............................................................................................................
- Outras provisões ................................................................................................
Impostos diferidos (Nota 21e) ...........................................................................
Outros passivos (Nota 15) .................................................................................
Total do passivo .................................................................................................

2020
1.568.321
1.428.199
140.122
255.902
255.902
9.875
260.293
2.094.391

2019
1.524.140
1.348.673
175.467
273.131
273.131
8.765
335.783
2.141.819

Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social ........................................................................................................
Reservas de capital ..............................................................................................
Reservas de lucros ...............................................................................................
Outros resultados abrangentes ............................................................................
Total do patrimônio líquido ...............................................................................

1.761.996
1.158
213.601
(11.292)
1.965.463

1.761.996
1.158
104.387
(3.520)
1.864.021

Total do passivo e patrimônio líquido ..............................................................

4.059.854

4.005.840

A partir de janeiro de 2020, o Balanço Patrimonial está sendo apresentado por ordem de liquidez e exigibilidade em conformidade com a Resolução CMN n 4.720/19 e da Resolução BCB n 02/20.
o

o

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
2o Semestre
577.163
564.523
12.640
(25.769)
(25.769)
551.394
(154.449)
(149.750)
(4.699)
396.945
(143.478)
53.431
2.285
(67.392)
(87.519)
(31.550)
74.526
(69.174)
(18.085)
(1.970)
58
(13.757)
(2.416)
253.467
(853)
252.614
(90.846)
161.768
30,13

Receitas da intermediação financeira ...............................................................................................................................................................................
Operações de crédito ............................................................................................................................................................................................................
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários (Nota 6c)....................................................................................................................................
Despesas da intermediação financeira .............................................................................................................................................................................
Operações de captações no mercado (Nota 13b).................................................................................................................................................................
Resultado da intermediação financeira.............................................................................................................................................................................
Despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa .................................................................................................................................................
- Operações de crédito ..........................................................................................................................................................................................................
- Outros créditos ....................................................................................................................................................................................................................
Resultado bruto da intermediação financeira ..................................................................................................................................................................
Outras receitas/(despesas) operacionais .........................................................................................................................................................................
Receitas de prestação de serviços (Nota 17)........................................................................................................................................................................
Rendas de tarifas bancárias ..................................................................................................................................................................................................
Despesas de pessoal (Nota 18) ............................................................................................................................................................................................
Outras despesas administrativas (Nota 19) ..........................................................................................................................................................................
Despesas tributárias (Nota 20) ..............................................................................................................................................................................................
Outras receitas operacionais (Nota 21) .................................................................................................................................................................................
Outras despesas operacionais (Nota 22) ..............................................................................................................................................................................
Despesas de provisões .........................................................................................................................................................................................................
- Trabalhistas (Nota 12) .........................................................................................................................................................................................................
- Fiscais (Nota 12) .................................................................................................................................................................................................................
- Cíveis (Nota 12) ..................................................................................................................................................................................................................
- Outras..................................................................................................................................................................................................................................
Resultado operacional ........................................................................................................................................................................................................
Resultado não operacional.................................................................................................................................................................................................
Resultado antes da tributação sobre o lucro ...................................................................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social (Nota 24) .................................................................................................................................................................
Lucro líquido ........................................................................................................................................................................................................................
Lucro por lote de mil ações ordinárias...................................................................................................................................................................................

2020
1.297.256
1.270.976
26.280
(55.757)
(55.757)
1.241.499
(677.726)
(669.414)
(8.312)
563.773
(249.948)
110.689
2.511
(132.781)
(174.236)
(68.025)
172.474
(127.216)
(33.364)
(2.785)
356
(25.656)
(5.279)
313.825
(646)
313.179
(78.248)
234.931
43,76

2019
1.421.068
1.378.474
42.594
(68.541)
(68.541)
1.352.527
(782.500)
(781.322)
(1.178)
570.027
(282.990)
146.419
631
(144.845)
(200.208)
(78.587)
185.164
(152.157)
(39.407)
20.622
5.587
(56.525)
(9.091)
287.037
458
287.495
(60.323)
227.172
42,32

2020

2019

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
2o Semestre
Lucro líquido do exercício ..................................................................................................................................................................................................
Itens que podem ser reclassificados para a demonstração de resultado .....................................................................................................................
Títulos e valores mobiliários disponíveis para venda ............................................................................................................................................................
- Próprias ...............................................................................................................................................................................................................................
Itens que não podem ser reclassificados para a demonstração de resultado..............................................................................................................
Avaliação atuarial ..................................................................................................................................................................................................................
Total dos ajustes não incluídos no lucro líquido .............................................................................................................................................................
Resultado abrangente do exercício ...................................................................................................................................................................................

161.768
112
112
112
(7.920)
(7.920)
(7.808)
153.960

234.931
148
148
148
(7.920)
(7.920)
(7.772)
227.159

227.172
11
11
11
(2.820)
(2.820)
(2.809)
224.363

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em Reais mil

Eventos

Capital
Social

Reservas
de Capital

Outros
Resultados
Abrangentes

Reservas de Lucros
Legal
Estatutária

Lucros
Acumulados

Totais

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ..........

1.761.996

1.158

-

-

(711)

(90.271)

Ajustes de avaliação patrimonial ...................
Lucro líquido ..................................................
Destinações: - Reservas ...............................
- Juros sobre o capital próprio

-

-

6.845
-

97.542
-

(2.809)
-

227.172
(104.387)
(32.514)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ..........

1.761.996

1.158

6.845

97.542

(3.520)

Ajustes de avaliação patrimonial ...................
Lucro líquido ..................................................
Destinações: - Reservas ...............................
- Juros sobre o capital próprio
- Dividendos .............................

-

-

11.746
-

167.389
(69.921)
-

(7.772)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2020 ..........

1.761.996

1.158

18.591

195.010

(11.292)

-

1.965.463

Saldos em 30 de junho de 2020 .................

1.761.996

1.158

10.503

79.750

(3.484)

-

1.849.923

Ajustes de avaliação Patrimonial...................
Lucro líquido ..................................................
Destinações: - Reservas ...............................
- Dividendos .............................

-

-

8.088
-

115.260
-

(7.808)
-

Saldos em 31 de dezembro de 2020 ..........

1.761.996

1.158

18.591

195.010

(11.292)

234.931
(179.135)
(17.376)
(38.420)

161.768
(123.348)
(38.420)
-

1.672.172
(2.809)
227.172
(32.514)
1.864.021
(7.772)
234.931
(87.297)
(38.420)

(7.808)
161.768
(38.420)
1.965.463

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO - Em Reais mil
2o Semestre
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social ..................................................................................................................................
Ajustes ao lucro líquido antes dos impostos:
Provisões para créditos de liquidação duvidosa ................................................................................................................................................................
Passivos contingentes .......................................................................................................................................................................................................
Depreciações e amortizações............................................................................................................................................................................................
Lucro líquido ajustado antes dos impostos ...................................................................................................................................................................
(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez .......................................................................................................................................
(Aumento)/Redução em títulos para negociação e instrumentos financeiros derivativos .................................................................................................
(Aumento)/Redução em outros instrumentos financeiros ..................................................................................................................................................
(Aumento)/Redução em operações de crédito ..................................................................................................................................................................
(Aumento)/Redução em outros ativos ...............................................................................................................................................................................
Aumento/(Redução) em depósitos e demais instrumentos financeiros .............................................................................................................................
Aumento/(Redução) em outros passivos ...........................................................................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social pagos...................................................................................................................................................................
Caixa líquido proveniente/(utilizado) das atividades operacionais ................................................................................................................................

2020

252.614

313.179

154.449
20.867
(2.441)
425.489
(370.698)
(224.862)
217.920
(281.186)
(214.915)
227.924
(4.703)
(51.147)
(276.178)

677.726
38.502
(3.721)
1.025.686
(487.271)
(819)
218.002
(536.192)
19.201
44.181
(148.478)
(107.854)
26.456

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Títulos disponíveis para venda ............................................................................................................................................................................................
Aquisição de imobilizado de uso..........................................................................................................................................................................................
Aquisição de intangível ........................................................................................................................................................................................................
Caixa líquido proveniente/(utilizado) nas atividades de investimentos.........................................................................................................................

112
283
2.314
2.709

Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Juros sobre o capital próprio pagos.....................................................................................................................................................................................
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento ................................................................................................................................................

-

Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa ....................................................................................................................................................
Caixa e equivalentes de caixa - Início do período .................................................................................................................................................................
Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período ...................................................................................................................................................................
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa ....................................................................................................................................................

2019

(273.469)
473.148
199.679
(273.469)

148
610
1.668
2.426

287.495
782.500
48.009
1.942
1.119.946
(17.797)
(3.090)
(40.760)
(56.910)
(1.004.372)
465.125
(169.420)
(68.556)
224.166
(65)
(156)
(8.790)
(9.011)

(87.297)
(87.297)

-

(58.415)
258.094
199.679
(58.415)

215.155
42.939
258.094
215.155

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
continua...
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco
CNPJ 33.254.319/0001-00
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1) CONTEXTO OPERACIONAL
O Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (Banco Losango ou Instituição), está autorizado pelo Banco Central do Brasil
(Bacen) a operar sob a forma de banco múltiplo na prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (de investimento e de crédito, financiamento, investimento, intermediação de negócios) de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. É parte integrante da Organização Bradesco
(Organização), utilizando-se de seus recursos administrativos e tecnológicos, e suas demonstrações contábeis devem ser entendidas neste contexto.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado
financeiro, e certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de instituições associadas, integrantes do
sistema financeiro. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e os custos da estrutura operacional
e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade de lhes serem atribuídos, em conjunto ou individualmente.
Para fins de clareza e análise, informamos que os dados completos de todos os negócios de cartões constam nas
Demonstrações Contábeis Consolidadas da Organização. Nas Demonstrações Contábeis do Banco Losango, estão
sendo apresentadas parte dos negócios de cartões, ou seja, somente aqueles portfólios e ativos vinculados diretamente a esta entidade jurídica.
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Bacen), e estão em conformidade com as diretrizes
contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e no 6.404/76 (Lei das Sociedades
por Ações) incluindo as alterações introduzidas pelas Leis no 11.638/07 e no 11.941/09, para a contabilização das
operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Adicionalmente as alterações advindas da Resolução CMN no 4.720/19 e da Resolução BCB no 2/20 foram incluídas nas demonstrações contábeis da Instituição. O objetivo principal dessas normas é trazer similaridade com as
diretrizes de apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as normas internacionais de contabilidade,
International Financial Reporting Standards (IFRS). As principais alterações implementadas foram: as contas do
Balanço Patrimonial estão apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade; os saldos do Balanço Patrimonial do
período estão apresentados comparativamente com do final do exercício social imediatamente anterior e as demais
demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos do exercício social anterior para as quais foram apresentadas; inclusão das informações dos resultados recorrentes e não recorrentes; e a inclusão da Demonstração
do Resultado Abrangente. As alterações implementadas pelas novas normas não impactaram o Lucro Líquido ou o
Patrimônio Líquido.
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis do Banco Losango evidenciam
todas as informações relevantes, utilizadas na sua gestão e que as práticas contábeis foram aplicadas de maneira
consistente entre os períodos.
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, que são revisadas, no mínimo, anualmente, tais como:
a mensuração de perdas estimadas com operações de crédito; estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros; provisões cíveis, fiscais e trabalhistas; perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
de ativos não financeiros. Vale destacar que no 1o semestre de 2020, houve revisão de premissas de determinados
ativos devido ao cenário econômico atual impactado pela pandemia provocada pelo Covid-19. Os resultados efetivos
podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 3 de fevereiro de 2021.
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Banco Losango.
b) Apuração do resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate, e as receitas e despesas correspondentes
ao período futuro são apresentadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas de
natureza financeira são contabilizadas pelo critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial, exceto
aquelas relativas a operações no exterior, que são calculadas pelo método linear.
As operações com taxas pós-fixadas ou indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda, aplicações no mercado aberto e
aplicações em depósitos interfinanceiros, cujo vencimento das operações, na data da efetiva aplicação, seja igual
ou inferior a 90 dias e apresente risco insignificante de mudança de valor justo. Esses recursos são utilizados pela
Instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
d) Aplicações interfinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre movimentação são ajustadas pelo seu valor de mercado. As demais aplicações são registradas ao custo de aquisição, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data
do balanço, deduzidas de provisão para desvalorização, quando aplicável.
e) Títulos e valores mobiliários - classificação
• Títulos para negociação - são aqueles adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados.
São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado
em contrapartida ao resultado do período;
• Títulos disponíveis para venda - são aqueles que não se enquadram como para negociação nem como mantidos
até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos, em contrapartida
ao resultado do período e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao patrimônio líquido, deduzidos dos
efeitos tributários, os quais só serão reconhecidos no resultado quando da efetiva realização; e
• Títulos mantidos até o vencimento - são aqueles adquiridos com a intenção e para os quais haja capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento. São registrados pelo custo de aquisição, acrescidos
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do período. A Instituição não possui títulos classificados
nesta categoria.
Os títulos e valores mobiliários classificados nas categorias de negociação e disponível para venda, bem como os
instrumentos financeiros derivativos, são demonstrados no balanço patrimonial pelo seu valor justo estimado. O valor
justo, baseia-se geralmente, em cotações de preços de mercado ou cotações de preços de mercado para ativos
ou passivos com características semelhantes. Se esses preços de mercado não estiverem disponíveis, os valores
justos são baseados em cotações de operadores de mercado, modelos de precificação, fluxo de caixa descontado
ou técnicas similares, para as quais a determinação do valor justo possa exigir julgamento ou estimativa significativa
por parte da Administração.
f) Operações de créditos, outros créditos com características de concessão de crédito e provisão para créditos de liquidação duvidosa
As operações de crédito e outros créditos com características de concessão de crédito são classificados nos respectivos níveis de risco, observando: (i) os parâmetros estabelecidos pela Resolução no 2.682/99 do CMN, que requerem
a sua classificação de riscos em nove níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (risco máximo) e (ii) a avaliação da
Administração quanto ao nível de risco. Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em relação às operações, aos devedores e garantidores.
Período de atraso (1)
• de 15 a 30 dias ......................................................................................................
• de 31 a 60 dias ......................................................................................................
• de 61 a 90 dias ......................................................................................................
• de 91 a 120 dias ....................................................................................................
• de 121 a 150 dias ..................................................................................................
• de 151 a 180 dias ..................................................................................................
• superior a 180 dias ................................................................................................

Classificação do cliente
B
C
D
E
F
G
H

(1) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses é realizada a contagem em dobro dos períodos de
atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99 do CMN.

A atualização (accrual) das operações vencidas até o 59o dia é contabilizada em receitas e a partir do 60o dia,
em rendas a apropriar, sendo que o reconhecimento em receitas após o 60o dia só ocorrerá quando do seu efetivo recebimento.
As operações em atraso classificadas como nível “H” permanecem nessa classificação por seis meses, quando então, são baixadas contra a provisão existente e controladas em contas de compensação por no mínimo cinco anos.
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam classificadas na data da
negociação.
As renegociações que já haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam controladas em contas de compensação são classificadas como nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos quando efetivamente recebidos. Quando houver amortização significativa da operação, ou quando novos fatos
relevantes justificarem a mudança do nível de risco, poderá ocorrer a reclassificação da operação para categoria de
menor risco.
A provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa é apurada em valor suficiente para cobrir prováveis perdas
e leva em consideração as normas e instruções do CMN e do Bacen, associadas às avaliações realizadas pela Administração na determinação dos riscos de crédito.
A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico é definida considerando aquela
que apresentar maior risco, sendo admitidas em casos excepcionais, classificações diferentes para determinada
operação, de acordo com a natureza, valor, finalidade da operação e características das garantias.
g) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo)
Os créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, calculados sobre prejuízo fiscal,
base negativa de contribuição social e de adições temporárias, são registrados na rubrica “Créditos Tributários”, e
as provisões para as obrigações fiscais diferidas sobre ajustes a valor de mercado dos títulos e valores mobiliários e
atualização de depósitos judiciais, são registrados na rubrica “Impostos Diferidos”.
Os créditos tributários sobre as adições temporárias serão realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais foram constituídos. Os créditos tributários sobre prejuízo fiscal e base negativa
de contribuição social serão realizados de acordo com a geração de lucros tributáveis, observado o limite de 30%
do lucro real do período-base. Tais créditos tributários são reconhecidos contabilmente com base nas expectativas
atuais de realização, considerando os estudos técnicos e análises realizadas pela Administração.
A provisão para imposto de renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional
de 10%. A contribuição social sobre o lucro foi calculada até agosto de 2015, considerando a alíquota de 15%. Para
o período compreendido entre setembro de 2015 e dezembro de 2018, a alíquota foi alterada para 20%, conforme

Lei no 13.169/15 e retornou à alíquota de 15% a partir de janeiro de 2019. Em novembro de 2019 foi promulgada a
Emenda constitucional no 103 que estabelece no artigo 32, a majoração da alíquota de contribuição social sobre o
lucro líquido dos “Bancos” de 15% para 20%, com vigência a partir de março de 2020.
Foram constituídas provisões para os demais impostos e contribuições sociais, de acordo com as respectivas legislações vigentes.
h) Imobilizado de uso
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade.
É demonstrado ao custo de aquisição, líquido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método
linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens, sendo: sistema de comunicação, instalações e móveis
e equipamentos de uso - 10% ao ano; sistemas de processamento de dados - de 20% ao ano e ajustado por redução
ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
i) Intangível
Corresponde aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Instituição
ou exercidos com essa finalidade.
É composto por:
• Software: São registrados ao custo, deduzido da amortização pelo método linear durante a vida útil estimada (20%
ao ano), a partir da data da sua disponibilidade para uso, e ajustado por redução ao valor recuperável (impairment),
quando aplicável. Gastos com o desenvolvimento interno de software são reconhecidos como ativo quando é possível demonstrar a intenção e a capacidade de concluir tal desenvolvimento, bem como mensurar com segurança
os custos diretamente atribuíveis ao intangível. Tais custos serão amortizados durante sua vida útil estimada, considerando os benefícios econômicos futuros esperados.
j) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Os ativos, que estão sujeitos à amortização ou depreciação, são revisados para verificar seu valor recuperável
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda pela redução ao valor recuperável é reconhecida pelo excesso do valor contábil do ativo ou o valor contábil da
sua Unidade Geradora de Caixa (UGC) sobre seu valor recuperável estimado. O valor recuperável de um ativo ou
UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo deduzido os custos de venda.
Para finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem ser testados individualmente são aglutinados
ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos
fluxos de caixa de outros ativos ou grupo de ativos (UGC). Para finalidade de testar o valor recuperável do ágio, sujeito a um teste de teto de segmento operacional, as UGCs para as quais o ágio foi alocado são agregadas de maneira
que o nível no qual o teste de valor recuperável é aplicado, reflete o nível mais baixo no qual o ágio é monitorado
para fins de reporte interno.
Ao avaliar o valor em uso, são utilizadas as projeções de resultados futuros baseados nos planos de negócio e orçamento, e os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente utilizando-se uma taxa de desconto
antes dos impostos, que reflete avaliações no mercado corrente do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos
do ativo ou UGC. Ativos corporativos da Organização não geram fluxos de caixa separados e são utilizados por mais
de uma UGC. Esses ativos são alocados às UGCs em uma base razoável e consistente, e testados para redução ao
valor recuperável como parte do teste da UGC para o qual o ativo está alocado.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs
são inicialmente alocadas na redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGC) e, subsequentemente, na redução dos outros ativos desta UGC (ou grupo de UGC) de modo pro rata.
k) Depósitos
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram, quando aplicável, os encargos exigíveis até a data
do balanço, reconhecidos em base pro rata die.
l) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, das contingências ativas e passivas e também,
das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.823/09 e de acordo com a Carta Circular
no 3.429/10 sendo:
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando há garantias reais ou decisões judiciais
favoráveis, sobre as quais não caibam mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente certo, e pela
confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação com outro passivo exigível. Os
ativos contingentes, cuja expectativa de êxito é provável, são divulgados nas notas explicativas;
• Provisões: são constituídas levando em consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a
similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a perda for
avaliada como provável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações, e
quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança;
• Passivos Contingentes: de acordo com o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que não são reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros
e incertos que não estejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivos contingentes não satisfazem
os critérios de reconhecimento, pois são considerados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados em
notas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas como remotas não são provisionadas e nem
divulgadas; e
• Obrigações Legais - Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objeto de contestação é
sua legalidade ou constitucionalidade que, independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso,
têm os seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis.
m) Outros ativos e passivos
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias, auferidos (em base pro rata die) e provisão para perda, quando julgada necessária. Os passivos
demonstrados incluem os valores conhecidos e mensuráveis, acrescidos dos encargos e das variações monetárias,
incorridos (em base pro rata die).
I) Despesas antecipadas
São representadas pelas aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios ou
prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, sendo registradas no resultado de acordo com o regime de
competência.
Os custos incorridos que estão relacionados com ativos correspondentes, que gerarão receitas em períodos subsequentes, são apropriados ao resultado de acordo com os prazos e montantes dos benefícios esperados e baixados
diretamente no resultado quando os bens e direitos correspondentes já não fizerem parte dos ativos da instituição ou
quando não são mais esperados benefícios futuros.
n) Resultado recorrente e não recorrente
Resultado não recorrente é o resultado que esteja relacionado com as atividades atípicas da instituição e não esteja
previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. O resultado recorrente corresponde às atividades típicas
da instituição e tem previsibilidade de ocorrer com frequência nos exercícios futuros.
o) Eventos subsequentes
Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para
sua emissão.
São compostos por:
• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; e
• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das
demonstrações contábeis.
Os eventos subsequentes são divulgados de acordo com os critérios estabelecidos pelo CPC 24 - Eventos Subsequentes, aprovado pela Resolução CMN no 3.973/11.
4) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Disponibilidades em moeda nacional e estrangeira ......................
11.577
15.052
Total de disponibilidades (caixa) ...............................................
11.577
15.052
Aplicações interfinanceiras de liquidez (1) ....................................
188.103
243.042
Total de caixa e equivalentes de caixa ......................................
199.680
258.094
(1) Referem-se às operações cujo vencimento na data da efetiva aplicação foi igual ou inferior a 90 dias e que apresentem risco insignificante de mudança de valor justo.
5) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
a) Composição e prazos
R$ mil
Em 31 de Em 31 de
1 a 30
31 a 60
61 a 180 181 a 360
1 a 3 dezembro dezembro
dias
dias
dias
dias
anos
de 2020
de 2019
Aplicações em depósitos
interfinanceiros:
Aplicações em depósitos
interfinanceiros .................
192.949
3.731 1.016.022
9.723 23.533 1.245.958
813.626
Total em 31 de dezembro
de 2020.............................
192.949
3.731 1.016.022
9.723 23.533 1.245.958
% ........................................
15,5
0,3
81,5
0,8
1,9
100,0
Total em 31 de dezembro
de 2019.............................
243.042
570.584
813.626
% ........................................
29,9
70,1
100,0
b) Receitas de aplicações interfinanceiras de liquidez
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Aplicações interfinanceiras de liquidez........................................
12.462
25.725
41.432
Total (Nota 6b)............................................................................
12.462
25.725
41.432

6) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
a) Classificação por categorias e prazos
Em 31 de dezembro de 2020
Títulos
Títulos para negociação (2) ...................................
Cotas de fundos de investimento (1) ........................
Títulos disponíveis para venda .............................
Letras financeiras do tesouro ...................................
Ações........................................................................
Total geral................................................................

1 a 30
dias
6.873
6.873
333
333
7.206

31 a 180
dias
117
117
117

181 a 360
dias
3.780
3.780
3.780

Acima de
360 dias
11.154
11.154
333
333
11.487

Valor de
mercado/
contábil
21.924
21.924
666
333
333
22.590

Valor de
custo
atualizado
21.924
21.924
338
333
5
22.262

Marcação a
mercado
328
328
328

R$ mil
Em 31 de dezembro de 2019
Valor de
mercado/
Marcação a
contábil
mercado
21.384
21.384
387
58
324
63
58
21.771
58

(1) No encerramento do exercício, a Instituição possuía R$ 21.924 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 21.384 mil) aplicados em fundos exclusivos pela Organização Bradesco; e
(2) O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é apurado de acordo com a cotação de preço de mercado disponível na data do balanço. Se não houver cotação de preços de mercado disponível, os valores são estimados com
base em cotações de distribuidores, modelos de precificação, modelos de cotações ou cotações de preços para instrumentos com características semelhantes.
continua...
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco
CNPJ 33.254.319/0001-00
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
b) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 5b) ................................................................................................................................................................
Títulos de renda fixa ..............................................................................................................................................................................................................
Títulos de renda variável .......................................................................................................................................................................................................
Outros ....................................................................................................................................................................................................................................
Total ......................................................................................................................................................................................................................................
c) Instrumentos financeiros derivativos
O Banco Losango não operou com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.
7) OPERAÇÕES DE CRÉDITO
a) Modalidades e prazos
1 a 30
dias
38.634
114.929
153.563
200.861
354.424
465.449

Empréstimos e títulos descontados.........................
Financiamentos .......................................................
Subtotal ..................................................................
Outros créditos (1) ...................................................
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ..............
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ..............

31 a 60
dias
21.438
89.923
111.361
64.128
175.489
212.022

1 a 30
dias
12.239
24.140
36.379
3.038
39.417
77.192

Empréstimos e títulos descontados..........................
Financiamentos ........................................................
Subtotal ...................................................................
Outros créditos (1) ....................................................
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ...............
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ...............

1 a 30
dias
7.332
20.159
27.491
2.518
30.009
57.292

Empréstimos e títulos descontados.........................
Financiamentos .......................................................
Subtotal ..................................................................
Outros créditos (1) ...................................................
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ..............
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ..............

31 a 60
dias
9.384
17.952
27.336
2.284
29.620
67.319

31 a 60
dias
6.775
17.104
23.879
2.139
26.018
47.718

61 a 90
dias
22.549
82.994
105.543
52.903
158.446
191.045

Parcela vencidas
61 a 90
dias
7.592
12.424
20.016
1.787
21.803
59.045

R$ mil

Curso normal
181 a 360
Acima de
dias
360 dias
200.155
273.898
251.299
202.077
451.454
475.975
97.582
68.829
549.036
544.804
476.884
380.636

91 a 180
dias
63.203
204.358
267.561
105.786
373.347
441.819

R$ mil
Acumulado em 31 de dezembro
2020
2019
25.725
41.432
9
23
5
541
1.139
26.280
42.594

2o Semestre
2020
12.462
3
175
12.640

Em 31 de dezembro de 2020
(A)
%
619.877
28,7
945.580
43,9
1.565.457
72,6
590.089
27,4
2.155.546
100,0

Em 31 de dezembro de 2019
(A)
%
480.060
22,1
923.221
42,6
1.403.281
64,7
764.574
35,3
2.167.855

100,0

R$ mil

Curso anormal
91 a 180
dias
14.522
29.198
43.720
5.631
49.351
139.220

181 a 540
dias
36.769
50.123
86.892
10.876
97.768
170.946

Em 31 de dezembro de 2020
(B)
%
80.506
33,9
133.837
56,2
214.343
90,1
23.616
9,9
237.959
100,0

Em 31 de dezembro de 2019
(B)
%
187.158
36,5
291.976
56,8
479.134
93,3
34.588
6,7
513.722

100,0

R$ mil

Curso anormal

Parcela vincendas
61 a 90
91 a 180
dias
dias
6.900
19.133
15.191
36.182
22.091
55.315
1.945
5.063
24.036
60.378
44.416
105.565

181 a 360
dias
34.999
46.115
81.114
6.803
87.917
128.087

Acima de
360 dias
73.058
41.458
114.516
5.901
120.417
116.773

Em 31 de dezembro de 2020
(C)
%
148.197
42,5
176.209
50,5
324.406
93,0
24.369
7,0
348.775
100,0

Em 31 de dezembro de 2019
(C)
%
190.849
38,2
254.485
50,9
445.334
89,1
54.517
10,9
499.851

100,0

R$ mil

Total geral

Empréstimos e títulos descontados..............................................................................................................................
Financiamentos ............................................................................................................................................................
Subtotal .......................................................................................................................................................................
Outros créditos (1) ........................................................................................................................................................
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ...................................................................................................................
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ...................................................................................................................

Em 31 de
dezembro
de 2020
(A+B+C)
848.580
1.255.626
2.104.206
638.074
2.742.280

%

Em 31 de
dezembro
de 2019
(A+B+C)
858.067
1.469.682
2.327.749
853.679

30,9
45,8
76,7
23,3
100,0

%

27,0
46,2
73,2
26,8

3.181.428

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
b) Modalidades e níveis de risco

100,0
R$ mil

Nível de risco

Empréstimos e títulos descontados..........
Financiamentos ........................................
Subtotal ...................................................
Outros créditos (1) ....................................
Total em 31 de dezembro de 2020.........
% ..............................................................
Total em 31 de dezembro de 2019.........
% ..............................................................

AA

458
1.903
2.361
3.748
6.109
0,2
3.425
0,1

A
104.714
678.835
783.549
354.783
1.138.332
41,5
1.805.433
56,8

B
33.403
77.727
111.130
53.390
164.520
6,0
155.444
4,9

(1) Outros créditos compreendem títulos e créditos a receber (cartão de crédito).
c) Composição das operações de crédito por nível de risco e situação de atraso
I) Níveis de risco

C
198.054
175.615
373.669
165.552
539.221
19,7
282.979
8,9

D
149.303
83.843
233.146
20.322
253.468
9,2
117.042
3,7

E
51.726
39.976
91.702
2.647
94.349
3,4
138.969
4,4

F
18.508
12.251
30.759
1.465
32.224
1,2
82.730
2,6

G
30.196
19.789
49.985
1.767
51.752
1,9
84.951
2,7

H
262.218
165.687
427.905
34.400
462.305
16,9
510.455
15,9

Em 31 de
dezembro
de 2020
848.580
1.255.626
2.104.206
638.074
2.742.280

%

30,9
45,8
76,7
23,3

100,0

Em 31 de
dezembro
de 2019
858.067
1.469.682
2.327.749
853.679

%

3.181.428

100,0

R$ mil

Níveis de risco
Operações em curso anormal (3)

Parcelas vincendas .............................
1 a 30.....................................................
31 a 60...................................................
61 a 90...................................................
91 a 180.................................................
181 a 360...............................................
Acima de 360.........................................
Parcelas vencidas (2) ..........................
1 a 14.....................................................
15 a 30...................................................
31 a 60...................................................
61 a 90...................................................
91 a 180.................................................
181 a 360...............................................
Acima de 360.........................................
Subtotal ................................................
Provisão específica ...............................

AA

-

A

-

B
44.035
6.088
4.383
3.939
9.547
10.869
9.209
10.030
4
10.018
8
54.065
540

C
57.834
5.764
4.425
4.135
10.473
14.967
18.070
16.187
2.922
4.752
8.501
7
5
74.021
2.220

D
76.217
4.470
4.279
4.249
11.397
19.404
32.418
17.307
2.502
3.462
5.058
6.278
7
93.524
9.353

E
28.578
2.253
2.187
1.963
5.106
7.220
9.849
12.185
979
1.774
2.921
2.415
4.096
40.763
12.228

F
13.075
948
935
861
2.205
3.031
5.095
7.889
424
616
1.042
1.245
4.562
20.964
10.482

G
15.267
1.097
1.089
1.014
2.672
3.826
5.569
9.315
438
792
1.140
988
5.957
24.582
17.208

H
113.769
9.389
8.720
7.875
18.978
28.600
40.207
165.046
4.124
6.610
10.950
10.870
34.724
97.607
161
278.815
278.815

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela;
(2) Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é realizada a contagem em dobro dos períodos de atraso, conforme facultado pela Resolução no 2.682/99; e
(3) Para as operações com parcelas vencidas há mais de 14 dias ou empresas que apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.

Em 31 de
dezembro
de 2020
348.775
30.009
26.018
24.036
60.378
87.917
120.417
237.959
11.393
28.024
29.620
21.803
49.351
97.607
161
586.734
330.846

% (1)
100,0
8,6
7,5
6,9
17,3
25,2
34,5
100,0
4,8
11,8
12,4
9,2
20,7
41,0
0,1

Em 31 de
dezembro
de 2019
499.851
57.292
47.718
44.416
105.565
128.087
116.773
513.722
21.964
55.228
67.319
59.045
139.220
170.946
1.013.573
589.203

% (1)
100,0
11,5
9,6
8,9
21,1
25,6
23,3
100,0
4,7
10,8
13,1
11,5
27,1
32,8
-

R$ mil

Níveis de risco
Operações em curso normal (2)

Parcelas vincendas ................................
1 a 30........................................................
31 a 60......................................................
61 a 90......................................................
91 a 180....................................................
181 a 360..................................................
Acima de 360............................................
Vencidas até 14 dias...............................
Subtotal ...................................................
Provisão genérica .....................................
Total geral em 31 de dezembro de 2020
Provisão existente ....................................
Provisão mínima requerida.......................
Provisão complementar ............................
Total geral em 31 de dezembro de 2019
Provisão existente ....................................
Provisão mínima requerida.......................
Provisão complementar ............................

AA
6.057
841
615
522
1.158
1.273
1.648
52
6.109
6.109
3.425
-

A
1.121.399
248.020
124.819
109.881
245.603
262.400
130.676
16.933
1.138.332
5.692
1.138.332
11.290
5.692
5.598
1.805.433
17.147
9.027
8.120

B
109.472
14.793
8.337
7.628
17.800
24.235
36.679
983
110.455
1.105
164.520
4.919
1.645
3.274
155.444
4.585
1.554
3.031

C
461.622
40.481
24.588
24.079
64.245
105.036
203.193
3.578
465.200
13.956
539.221
53.888
16.176
37.712
282.979
28.156
8.489
19.667

D
158.324
9.835
7.052
7.029
19.740
34.547
80.121
1.620
159.944
15.994
253.468
76.015
25.347
50.668
117.042
35.054
11.704
23.350

E
52.396
4.668
4.400
3.885
9.836
12.849
16.758
1.190
53.586
16.076
94.349
47.164
28.304
18.860
138.969
69.414
41.690
27.724

(1) Relação entre prazos de vencimento e tipo de parcela; e
(2) Operações com atraso inferior a 15 dias e que não apresentem eventos falimentares, recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
II) Operação

Exposição
Operações de crédito ..............................................
d) Concentração das operações de crédito

Em dia
1.950.820

Atraso de
0 a 14 dias
182.075

Atraso de
15 a 60 dias
241.632

Maior cliente .................................................................................................................................................................
10 maiores devedores ..................................................................................................................................................
50 maiores devedores ..................................................................................................................................................
100 maiores devedores ................................................................................................................................................
(1) Em relação ao total da carteira - critério Bacen.

F
11.114
600
446
459
1.299
2.133
6.177
146
11.260
5.630
32.224
22.554
16.112
6.442
82.730
58.059
41.365
16.694

G
26.779
1.189
1.078
1.094
3.302
6.088
14.028
391
27.170
19.019
51.752
51.747
36.227
15.520
84.951
84.913
59.468
25.445

H
182.516
8.130
4.154
3.869
10.364
100.475
55.524
974
183.490
183.490
462.305
462.305
462.305
510.455
510.455
510.455
-

Em 31 de
dezembro
de 2020
2.129.679
328.557
175.489
158.446
373.347
549.036
544.804
25.867
2.155.546
260.962
2.742.280
729.882
591.808
138.074

% (1)
98,8
15,2
8,1
7,4
17,3
25,5
25,3
1,2
100,0

Em 31 de
dezembro
de 2019
2.167.855
432.550
212.022
191.045
441.819
476.884
380.636
32.899
2.167.855
94.549

% (1)
100,0
19,9
9,8
8,8
20,4
22,0
17,6
1,5
100,0

3.181.428
807.783
683.752
124.031

R$ mil

Operação

Atraso de
61 a 90 dias
96.505

27,0
46,2
73,2
26,8

Atraso de
91 a 180 dias
62.861

Atraso de
181 a 360 dias
208.034

Atraso acima
de 360 dias
353

Total
2.742.280
R$ mil

Em 31 de
dezembro
de 2020
84.241
112.416
125.319
135.274

% (1)

3,1
4,1
4,6
4,9

Em 31 de
dezembro
de 2019
18.671
51.117
57.756
63.175

% (1)

0,6
1,6
1,8
2,0

continua...
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Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Empresa da Organização Bradesco
CNPJ 33.254.319/0001-00
Sede: Praça XV de Novembro, 20 - 11o andar - salas 1.101 e 1.102 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
e) Setor de atividade econômica

Setor privado ..............................................................................................................................................................
Indústria ........................................................................................................................................................................
Serviços ........................................................................................................................................................................
Comércio ......................................................................................................................................................................
Pessoa física ................................................................................................................................................................
Total .............................................................................................................................................................................
f) Movimentação da carteira de renegociação

Em 31 de
dezembro
de 2020
2.742.280
109.518
20.205
10.906
2.601.651
2.742.280

%

100,0
0,9
3,8
0,4
94,9
100,0

Saldo inicial em 1o de janeiro ................................................................................................................................................................................................................................
Renegociação...........................................................................................................................................................................................................................................................
Recebimentos...........................................................................................................................................................................................................................................................
Baixas .......................................................................................................................................................................................................................................................................
Saldo final em 31 de dezembro .............................................................................................................................................................................................................................
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ..........................................................................................................................................................................................................
Percentual sobre a carteira de renegociação ...........................................................................................................................................................................................................
g) Receitas de operações de crédito
2o Semestre
2020
493.910
70.613
564.523

Em 31 de
dezembro
de 2019
3.181.428
43.123
8.297
4.945
3.125.063
3.181.428
2020
213.779
742.994
(411.449)
(73.580)
471.744
326.006
69,1%

R$ mil
%

100,0
1,4
0,3
0,2
98,1
100,0

R$ mil
2019
247.903
220.067
(136.505)
(117.686)
213.779
160.141
74,9%

R$ mil
Acumulado em 31 de dezembro
2020
2019
1.081.383
1.254.787
189.593
123.687
1.270.976
1.378.474

Empréstimos e títulos descontados.......................................................................................................................................................................................
Recuperação de créditos baixados como prejuízo (1) (2) .....................................................................................................................................................
Total ......................................................................................................................................................................................................................................
(1) Classificados em receitas de operação de crédito; e
(2) No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram realizadas cessões de crédito de operações já baixadas para prejuízo, sem retenção de riscos e benefícios no montante de R$ 441.421 mil, cujo valor de venda foi de
R$ 45.305 mil.
h) Provisão para perdas esperadas e movimentação da provisão
I) Composição - provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito
R$ mil
Provisão
Mínima requerida
Acumulado
Acumulado
% Mínimo de
Específica
em 31 de
em 31 de
provisionamento
Total
dezembro
dezembro
Nível de risco
requerido
Vencidas
Vincendas
específica
Genérica
Total
Complementar
de 2020
% (1)
de 2019
% (1)
AA ....................................................................
A ......................................................................
0,5
5.692
5.692
5.598
11.290
1,5
17.147
2,1
B ......................................................................
1
100
440
540
1.105
1.645
3.274
4.919
0,7
4.585
0,6
C ......................................................................
3
485
1.735
2.220
13.956
16.176
37.712
53.888
7,4
28.156
3,5
Subtotal ..........................................................
585
2.175
2.760
20.753
23.513
46.584
70.097
9,6
49.888
6,2
D ......................................................................
10
1.731
7.622
9.353
15.994
25.347
50.668
76.015
10,4
35.054
4,3
E ......................................................................
30
3.655
8.573
12.228
16.076
28.304
18.860
47.164
6,5
69.414
8,6
F ......................................................................
50
3.944
6.538
10.482
5.630
16.112
6.442
22.554
3,1
58.059
7,2
G ......................................................................
70
6.521
10.687
17.208
19.019
36.227
15.520
51.747
7,1
84.913
10,5
H ......................................................................
100
165.046
113.769
278.815
183.490
462.305
462.305
63,3
510.455
63,2
Subtotal ..........................................................
180.897
147.189
328.086
240.209
568.295
91.490
659.785
90,4
757.895
93,8
Total geral em 31 de dezembro de 2020 ......
181.482
149.364
330.846
260.962
591.808
138.074
729.882
% .....................................................................
24,9
20,5
45,3
35,8
81,1
18,9
100,0
Total geral em 31 de dezembro de 2019 ......
368.804
220.399
589.203
94.549
683.752
124.031
807.783
% .....................................................................
45,7
27,3
73,0
11,7
84,7
15,3
100,0
(1) Relação entre provisão existente e carteira, por nível de risco.
II) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa

R$ mil

2020
2019
- Provisão específica (1) ................................................................
589.203
498.582
- Provisão genérica (2) ..................................................................
94.549
174.470
- Provisão complementar (3) .........................................................
124.031
102.816
o
Saldo inicial em 1 de janeiro .....................................................
807.783
775.868
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa ....
677.726
782.500
Baixas ............................................................................................
(755.627)
(750.585)
Saldo final em 31 de dezembro ..................................................
729.882
807.783
- Provisão específica (1) ................................................................
330.846
598.203
- Provisão genérica (2) ..................................................................
260.962
94.549
- Provisão complementar (3) .........................................................
138.074
124.031
(1) Para operações que apresentam parcelas vencidas há mais de 14 dias;
(2) Constituída em razão da classificação do cliente ou da operação e, portanto, não enquadrada no item anterior; e
(3) A provisão complementar é constituída considerando a experiência da Administração e a expectativa de realização da carteira de créditos, de modo a apurar a provisão total julgada adequada para cobrir os riscos específicos
e globais dos créditos, associada à provisão calculada de acordo com a classificação pelos níveis de risco e os
respectivos percentuais de provisão estabelecidos como mínimos na Resolução no 2.682/99. A provisão complementar por cliente foi classificada nos níveis de riscos correspondentes.
8) OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Títulos e créditos a receber ...........................................................
638.074
853.680
Devedores por depósitos em garantia...........................................
262.062
264.874
Outros ............................................................................................
689
272
Total ..............................................................................................
900.825
1.118.826
9) IMOBILIZADO DE USO
R$ mil
Custo líquido de depreciação
Em 31 de
Em 31 de
Taxa
dezembro
dezembro
anual
Custo
Depreciação
de 2020
de 2019
Instalações, móveis e
equipamentos de uso ........
10%
11.347
(7.074)
4.273
5.634
Sistemas de processamento
de dados ............................
20%
3.745
(1.166)
2.579
353
Sistemas de segurança e
comunicações ....................
10%
2.055
(1.404)
651
356
Edificações ..........................
4%
1.481
(1.409)
72
130
Total em 31 de dezembro
de 2020..............................
18.628
(11.053)
7.575
Total em 31 de dezembro
de 2019..............................
16.885
(10.412)
6.473
10) INTANGÍVEL
R$ mil
Custo líquido de amortização
Em 31 de
Em 31 de
dezembro
dezembro
Taxa
Custo
Amortização
de 2020
de 2019
Software ..............................
20%
18.710
(5.607)
13.103
12.762
Total em 31 de dezembro
de 2020..............................
18.710
(5.607)
13.103
Total em 31 de dezembro
de 2019..............................
16.464
(3.702)
12.762
11) OUTROS ATIVOS
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Despesas antecipadas ..................................................................
8.567
13.620
Tributos antecipados .....................................................................
3.851
3.289
Devedores diversos .......................................................................
2.481
20.083
Outros ............................................................................................
2.778
3.352
Total ..............................................................................................
17.677
40.344
12) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Não são reconhecidos contabilmente ativos contingentes.
b) Provisões classificados como perdas prováveis e obrigações legais - fiscais e previdenciárias
A Instituição é parte em processos judiciais de natureza trabalhista, cível e fiscal, decorrentes do curso normal de
suas atividades.
Na constituição das provisões a Administração leva em conta: a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de tribunais, sempre que a
perda for avaliada como provável.
A Administração do Banco Losango entende que a provisão constituída é suficiente para atender às perdas decorrentes dos respectivos processos.
O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o desfecho da ação, representado por
decisões judiciais, sobre as quais não caiba mais recursos, ou a sua prescrição.
I - Processos trabalhistas
São ações ajuizadas por ex-empregados, visando obter indenizações, em especial, o pagamento de “horas extras”
em razão de interpretação do artigo 244 da CLT. Considerando que a base de processos é formada, basicamente,
por processos com características semelhantes e não julgados, a provisão é constituída considerando os seguintes
fatores, entre outros: data da entrada dos processos (antes ou após a reforma trabalhista de novembro/2017), com
base no valor médio apurado dos pagamentos efetuados nas reclamações trabalhistas encerradas nos últimos 12
meses antes e após a reforma trabalhista, correção monetária das medias apuradas.
É certo que as horas extras realizadas são controladas por meio do sistema de “ponto eletrônico” e pagas durante o
curso normal do contrato de trabalho, de modo que as ações oriundas de ex-funcionários do Banco Losango não têm
valores individuais relevantes.
II - Processos cíveis
São pleitos de indenização por dano moral e patrimonial. Essas ações são controladas individualmente por meio de
sistema informatizado e provisionadas sempre que a perda for avaliada como provável, considerando a opinião de
assessores jurídicos, natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e posicionamento
de Tribunais.

III - Provisão para riscos fiscais
A Instituição vem discutindo judicialmente a legalidade e constitucionalidade de alguns tributos e contribuições, os
quais estão totalmente provisionados, não obstante as boas chances de êxito, de acordo com a opinião dos assessores jurídicos. Essas obrigações legais e as provisões avaliadas como de risco provável, tem acompanhamento
regular de suas evoluções nos trâmites do Judiciário, e no decorrer ou no encerramento de cada processo, poderão
resultar em condições favoráveis à Instituição, com a reversão das respectivas provisões.
Destacamos as teses:
– IRPJ/CSLL - Trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da Contribuição
social sobre Lucro Líquido (Lei no 8.981/95, artigos 42 e 58) no montante de R$ 63.875 mil (Em 31 de dezembro
de 2019 - R$ 63.328 mil); e
– PIS - Base de cálculo - EC 10/96 e EC 17/97 - Pleiteia calcular e recolher o PIS nos períodos de Junho/96 a Junho/97 e Fevereiro/98 a Dezembro/99, conforme LC 7/70, no montante de R$ 18.029 mil (Em 31 de dezembro de
2019 - R$ 17.767 mil);
Em geral, as provisões referentes às ações judiciais do Banco Losango são consideradas de longo prazo, devido à
imprevisibilidade do tempo de duração dos processos no sistema judiciário brasileiro, razão pela qual não foi divulgada a estimativa com relação ao ano específico em que essas ações judiciais serão encerradas.
IV - Movimentação das provisões - Despesas de provisões
R$ mil
Fiscais e
Trabalhistas
Cíveis
previdenciárias
Saldo em 31 de dezembro de 2019 ...........................
54.509
36.166
109.684
Constituições líquidas de reversões .............................
2.785
25.656
(356)
Atualização monetária ..................................................
6.430
1.613
2.374
Pagamentos .................................................................
(9.311)
(33.935)
(5.186)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 ...........................
54.413
29.500
106.516
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
A instituição mantém um sistema de acompanhamento para todos os processos administrativos e judiciais em que a
Instituição figura como “autora” ou “ré” e, amparada na opinião dos assessores jurídicos, classifica as ações de acordo com a expectativa de insucesso. Periodicamente são realizadas análises sobre as tendências jurisprudenciais e
efetivadas, se necessária, a reclassificação dos riscos desses processos. Neste contexto, os processos contingentes
avaliados como de risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente e totalizaram, em 31 de dezembro de
2020, R$ 28.282 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 21.831 mil) para os processos cíveis e R$ 219.268 mil (Em
31 de dezembro de 2019 - R$ 242.146 mil) para os processos fiscais.
Os principais processos fiscais com essa classificação são:
– IRPJ/CSLL - Autuação fiscal sem considerar os pagamentos postergados do tributo, relativa à trava de 30% na
compensação de prejuízos fiscais (Lei no 8.981/95, artigo 42), no montante de R$ 87.899 mil (Em 31 de dezembro
de 2019 - R$ 86.707 mil);
– Glosa de compensação de créditos de PIS e Cofins lançada após o trânsito em julgado favorável em processo
judicial que discutiu a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pretendida para outras receitas que
não as decorrentes do faturamento (Lei no 9.718/98), no montante de R$ 49.511 mil (Em 31 de dezembro de
2019 - R$ 78.645 mil); e
– Trata-se de discussão sobre a negativa de compensação relativa a crédito decorrente da exigência de CPMF sobre o financiamento das operações de leasing de empresa incorporada, apesar da equiparação destas instituições
financeiras, no montante de R$ 33.975 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 33.111 mil).
13) DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Recursos de instituições financeiras:
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
1 a 30
31 a 180
181 a 360
Acima de
dezembro
dezembro
dias
dias
dias
360 dias
de 2020
de 2019
Depósitos:
- Interfinanceiros ...................
135.948
617.512
351.877
322.862
1.428.199
1.348.673
Total em 2020 ......................
135.948
617.512
351.877
322.862
1.428.199
% ..........................................
9,5
43,2
24,6
22,7
100,0
Total em 2019 ......................
159.407
679.258
326.180
183.828
1.348.673
% ..........................................
11,8
50,4
24,2
13,6
100,0
b) Operações de captação do mercado
R$ mil
Acumulado em
31 de dezembro
2o Semestre
2020
2020
2019
Depósitos interfinanceiros ...........................................................
25.769
55.757
68.526
Contribuição ao fundo garantidor de crédito ...............................
15
Total ............................................................................................
25.769
55.757
68.541
14) OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Transações de pagamento ............................................................
115.592
152.486
Outros ............................................................................................
24.530
22.981
Total ..............................................................................................
140.122
175.467
15) OUTROS PASSIVOS
R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Lojistas a pagar (1) ........................................................................
127.777
248.091
Impostos e contribuições a recolher ..............................................
48.661
17.444
Dividendos a pagar........................................................................
38.420
32.514
Passivos atuariais..........................................................................
23.082
9.889
Credores diversos .........................................................................
12.020
14.112
Provisão para benefícios trabalhistas............................................
6.694
6.678
Valores a pagar - cartão de crédito ...............................................
3.301
6.169
Valores a pagar a empresas ligadas .............................................
338
886
Total ..............................................................................................
260.293
335.783
(1) Referem-se, substancialmente, a contas a pagar aos estabelecimentos comerciais, pelas transações efetuadas
com os cartões emitidos pelo Banco Losango.
16) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 1.761.996 mil (Em 31 de dezembro de
2019 - R$ 1.761.996 mil) é representado por 5.368.581 (Em 31 de dezembro de 2019 - 5.368.581) ações ordinárias
e preferenciais, nominativas escriturais, sem valor nominal.
continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
b) Reserva de lucros

R$ mil
Em 31 de
Em 31 de
dezembro de 2020
dezembro de 2019
Reservas de lucros......................................................................
213.601
104.387
- Reserva legal (1) .........................................................................
18.591
6.845
- Reserva estatutária (2) ................................................................
195.010
97.542
(1) Constituída obrigatoriamente à base de 5% do lucro líquido, até atingir 20% do capital social realizado. Após esse
limite a apropriação não mais se faz obrigatória. A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de
capital ou para compensar prejuízos; e
(2) Visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da
Sociedade, pode ser constituída em 100% do lucro líquido remanescente após destinações estatutárias, sendo o
saldo limitado a 95% do Capital Social Integralizado.
c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
Aos acionistas estão assegurados juros sobre o capital próprio e/ou dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício,
que somados não seja inferior a 25% do lucro líquido ajustado, nos termos da legislação societária. Fica a Diretoria
autorizada a declarar e pagar dividendos intermediários, especialmente semestrais e mensais, utilizando-se das contas de lucros Acumulados ou de Reservas de Lucros existentes, e, podendo ainda, autorizar a distribuição de lucros
a título de juros sobre o capital próprio em substituição total ou parcial aos dividendos intermediários, ou, em adição
aos mesmos.
O cálculo dos juros sobre o capital próprio/dividendos relativos exercício de 2020, está demonstrado a seguir:
R$ mil
%
Lucro líquido do exercício..............................................................
234.931
(-) Reserva legal - 5% sobre o lucro ..............................................
(11.746)
Base de cálculo ajustada ............................................................
223.185
Juros sobre o capital próprio (bruto)..............................................
17.376
IRRF relativo aos juros sobre o capital próprio .............................
(2.606)
Dividendos .....................................................................................
38.420
Juros sobre o capital próprio (líquido) e dividendos
acumulados no exercício ..........................................................
53.190
24%
d) Lucro por ação
O lucro por ação básico é calculado mediante a divisão do lucro líquido, atribuído aos acionistas da Instituição, pela
quantidade da média ponderada de ações.
17) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Rendas de outros serviços ..........................................................
41.949
85.042
111.630
Rendas de serviços prestados a ligadas .....................................
11.482
25.647
34.789
Total ............................................................................................
53.431
110.689
146.419
18) DESPESAS DE PESSOAL
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Proventos ....................................................................................
29.560
57.419
61.876
Benefícios ....................................................................................
16.393
33.140
39.913
Encargos sociais .........................................................................
11.481
22.924
26.941
Participação dos empregados nos lucros....................................
6.112
11.550
11.955
Atualização monetária de provisões trabalhistas ........................
3.222
6.430
2.465
Despesas de remuneração de estagiários ..................................
441
1.056
1.220
Treinamento ................................................................................
183
262
475
Total ............................................................................................
67.392
132.781
144.845
19) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Serviços de terceiros ...................................................................
40.009
71.955
82.841
Processamento de dados ............................................................
17.643
34.906
36.268
Aluguéis .......................................................................................
7.167
15.187
14.863
Serviços técnicos especializados ................................................
4.731
9.586
12.620
Propaganda e publicidade ...........................................................
4.024
15.109
16.173
Comunicações .............................................................................
4.009
9.093
11.851
Depreciação e amortização .........................................................
2.441
3.721
1.943
Manutenção e conservação de bens...........................................
2.441
4.759
3.844
Transportes e viagens .................................................................
1.162
3.528
11.414
Água, energia e gás ....................................................................
642
1.439
1.630
Serviços do sistema financeiro ....................................................
362
711
783
Material de expediente ................................................................
118
243
402
Outras ..........................................................................................
2.770
3.999
5.576
Total ............................................................................................
87.519
174.236
200.208
20) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Contribuição à Cofins ..................................................................
23.852
52.008
59.954
Contribuição ao PIS.....................................................................
3.876
8.451
9.756
Impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISSQN ............
2.936
6.131
7.239
Outras ..........................................................................................
886
1.435
1.638
Total ............................................................................................
31.550
68.025
78.587
21) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Rendas de créditos específicos...................................................
56.832
128.986
115.283
Reversão de provisões operacionais ..........................................
12.684
32.480
53.991
Recuperação de encargos e despesas .......................................
2.907
4.768
6.505
Atualização monetária de depósitos judiciais ..............................
2.071
5.127
8.845
Outras ..........................................................................................
32
1.113
540
Total ............................................................................................
74.526
172.474
185.164
22) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Descontos concedidos ................................................................
27.256
48.258
46.730
Despesas com comercialização de cartões ................................
10.343
16.495
26.084
Amortização.................................................................................
10.082
20.164
20.164
Profit share - cartões ...................................................................
9.880
20.686
29.656
Perdas operacionais ....................................................................
5.992
11.706
6.813
Atualização monetária de processos fiscais................................
1.199
2.374
2.487
Atualização monetária de processos cíveis ................................
778
1.614
1.546
Outras ..........................................................................................
3.644
5.919
18.677
Total ............................................................................................
69.174
127.216
152.157
23) TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a) As divulgações das transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadas de acordo com a resolução no 4.636/18 do CMN. A Instituição faz parte da Organização Bradesco, que dispõe de política de transações
com partes relacionadas que são divulgadas no site de Relações com Investidores. Essas operações são realizadas
em condições e taxas compatíveis com as médias praticadas com terceiros, vigentes nas datas das operações. As
principais transações estão assim representadas:
R$ mil
Controlador
Coligadas
Em 31 de
Em 31 de
Em 31 de
Em 31 de
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
de 2020
de 2019
de 2020
de 2019
Ativos
Disponibilidades ..................................................
11.091
14.715
133
Aplicações em depósitos interfinanceiros ...........
1.245.958
813.626
21.384
Títulos e valores mobiliários ................................
21.750
Outros Ativos .......................................................
194
307
Passivos
Recursos de instituições financeiras ...................
1.428.199
1.348.673
Outras provisões .................................................
686
3.496
Outros passivos ...................................................
18
462
33.360
72.558
R$ mil
Acumulado em 31 de dezembro
Controlador
Coligadas
2020
2019
2020
2019
Resultado de operações com títulos e valores
mobiliários..........................................................
25.724
41.432
Operações de captações no mercado.................
(55.757)
(68.526)
Receitas de prestação de serviços......................
25.647
34.789
Outras despesas administrativas ........................
(945)
(451)
(42)
(12)
Outras despesas operacionais ............................
(1.587)
(944)
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente na Assembleia Geral Ordinária é fixado:
• O montante global anual da remuneração dos Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Administração da Organização Bradesco, a ser paga aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina
o estatuto; e
• A verba destinada a custear Planos de Previdência Complementar aberta aos Administradores, dentro do Plano de
Previdência aos Funcionários e Administradores da Instituição.
Para 2020, foi determinado o valor máximo de R$ 2.805 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 6.244 mil) para remuneração dos Administradores e de R$ 1.610 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 3.049 mil) para custear planos de
previdência complementar de contribuição definida.
Ainda em relação à remuneração da Administração, a atual política estabelece que 50% do valor líquido da remuneração variável, caso haja, deve ser destinada à aquisição de ações PNB de emissão da BBD Participações S.A.
e/ou de ações PN do Banco Bradesco S.A., que terão sua movimentação disponível em três parcelas iguais, anuais
e sucessivas, vencendo a primeira parcela no ano subsequente da data do pagamento. Este procedimento está aderente à Resolução CMN no 3.921/10, que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das instituições
financeiras.

Benefícios de curto prazo a administradores

Remuneração e Contribuição Previdenciária para o INSS .........
Total ............................................................................................
Benefícios pós-emprego

2o Semestre
2020
735
735

R$ mil
Acumulado em
31 de dezembro
2020
2019
1.764
6.236
1.764
6.236

R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Planos de previdência complementar de contribuição definida ..
784
1.526
2.700
Total ............................................................................................
784
1.526
2.700
A Instituição não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração em instrumento baseado em ações, nos termos do CPC 10 - Pagamento Baseado em Ações, aprovado pela Resolução CMN
no 3.989/11, para seu pessoal-chave da Administração.
24) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Demonstração do cálculo dos encargos com imposto de renda e contribuição social
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
252.614
313.179
287.495
Encargo total do imposto de renda e contribuição social às
alíquotas vigentes (Nota 3g) .......................................................
(113.676)
(140.930)
(114.998)
Efeito no cálculo dos tributos:
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributáveis .........
(1.558)
(1.920)
(1.734)
Juros sobre o capital próprio (pagos e a pagar) ...........................
39.283
Outros valores ..............................................................................
24.388
25.319
56.409
Imposto de renda e contribuição social do período ...............
(90.846)
(78.248)
(60.323)
b) Composição das contas de resultado com imposto de renda e contribuição social
R$ mil
Acumulado em
2o Semestre
31 de dezembro
2020
2020
2019
Impostos correntes:
Imposto de renda e contribuição social devidos ...................
(63.739)
(80.871)
(95.237)
Impostos diferidos:
Constituição/realização no período sobre adições e exclusões
temporárias ................................................................................
(27.107)
7.094
70.287
Utilização de saldos iniciais de:
Base negativa de contribuição social ..........................................
(1.987)
(9.356)
Prejuízo fiscal ..............................................................................
(2.484)
(26.017)
Total dos impostos diferidos....................................................
(4.471)
(35.373)
Imposto de renda e contribuição social do período ..............
(90.846)
(78.248)
(60.323)
c) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
R$ mil
Saldo em 31
Saldo em 31
de dezembro
Realização/ de dezembro
de 2019
Constituição
Baixa
de 2020
Provisão para outros créditos de liquidação
duvidosa ...............................................................
247.990
122.238
(125.172)
245.056
Provisões cíveis......................................................
16.274
8.100
(11.100)
13.274
Provisões fiscais .....................................................
40.277
1.124
(2.597)
38.804
Provisão trabalhistas ..............................................
24.405
4.327
(4.327)
24.405
Provisão para desvalorização de bens não de uso
204
(46)
158
Impairment de ativos intangíveis ............................
58.512
(58.512)
Outros .....................................................................
94.699
(21.640)
104.559
31.500
Total dos créditos tributários sobre diferenças
temporárias .........................................................
419.162
230.488
(223.394)
426.256
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição
social.....................................................................
35.407
(4.472)
30.935
Subtotal .................................................................
454.569
230.488
(227.866)
457.191
Ajuste de avaliação atuarial....................................
2.904
6.480
9.384
Total dos créditos tributários (Nota 3g) .............
457.473
236.968
(227.866)
466.575
Obrigações fiscais diferidas (Nota 24e) .............
8.765
1.139
(29)
9.875
Crédito tributário líquido das obrigações
fiscais diferidas...................................................
448.708
235.829
(227.837)
456.700
d) Projeção de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias, e base negativa de contribuição social
R$ mil
Diferenças temporárias
Prejuízo fiscal e base negativa
Imposto
Contribuição
Imposto
Contribuição
de renda
social
de renda
social
Total
2021.....................
46.017
36.814
82.831
2022.....................
38.555
30.844
69.399
2023.....................
118.200
94.562
7.907
16.118
236.787
2024.....................
34.036
27.228
6.910
68.174
2025.....................
Total ....................
236.808
189.448
7.907
23.028
457.191
A projeção de realização dos créditos tributários é uma estimativa e não está diretamente relacionada à expectativa
de lucros contábeis.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor presente dos créditos tributários, calculados considerando a taxa média de captação, líquida dos efeitos tributários, monta a R$ 448.690 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 439.393 mil), sendo
R$ 418.560 mil (Em 31 de dezembro de 2019 - R$ 406.359 mil) de diferenças temporárias; e R$ 30.130 mil (Em 31
de dezembro de 2019 - R$ 33.034 mil) de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
Todos os créditos tributários do Banco Losango foram devidamente ativados.
e) Obrigações fiscais diferidas
R$ mil
Saldo em 31
Saldo em 31
de dezembro
Realização/ de dezembro
de 2019
Constituição
Baixa
de 2020
Atualização de depósitos judiciais .......................
8.736
990
9.726
Total dos passivos diferidos sobre exclusões
temporárias ......................................................
8.736
990
9.726
Ajuste a valor de mercado dos títulos disponíveis
para venda .........................................................
29
149
(29)
149
Total dos impostos diferidos (Nota 24c) .........
8.765
1.139
(29)
9.875
25) BALANÇO PATRIMONIAL POR PRAZO
R$ mil
Prazo
1 a 30
31 a 180
181 a 360
Acima de
indeterdias
dias
dias
360 dias
minado
Total
Ativo
Disponibilidades ..................
11.577
11.577
Instrumentos financeiros....
822.841
1.837.320
650.488
4.273.579
962.930
- Aplicações interfinanceiras
de liquidez............................
192.949
1.019.753
9.723
23.533
1.245.958
- Títulos e valores mobiliários
7.206
117
3.780
11.487
22.590
- Operações de crédito ..........
395.541
585.605
532.568
590.492
2.104.206
- Outros Instrumentos
financeiros ...........................
227.145
231.845
104.417
337.418
900.825
Provisões para perdas
esperadas associadas ao
risco de crédito ..................
(232.559)
(117.835)
(184.451)
(195.037)
(729.882)
- Operações de crédito ..........
(199.782)
(101.993)
(175.262)
(186.587)
(663.624)
- Outros créditos ....................
(32.777)
(15.842)
(9.189)
(8.450)
(66.258)
Créditos tributários .............
117.519
34.697
314.359
466.575
Imobilizado de uso ..............
18.628
18.628
Intangível ..............................
18.710
18.710
Depreciações e
amortizações ......................
(16.660)
(16.660)
Outros ativos .......................
9.865
238
1.328
6.246
17.677
Provisões para redução ao
valor recuperável de ativos
(350)
(350)
Total em 31 de dezembro
de 2020................................
611.374
1.837.242
502.062
1.088.498
20.678
4.059.854
Total em 31 de dezembro
de 2019................................
885.687
889.059
1.234.740
977.119
19.235
4.005.840
Passivo
Depósitos e demais
instrumentos financeiros ..
276.070
617.512
351.877
322.862
1.568.321
- Recursos de instituições
financeiras ...........................
135.948
617.512
351.877
322.862
1.428.199
- Outros passivos financeiros
140.122
140.122
Provisões .............................
37.670
4.366
11.883
201.983
255.902
- Outras provisões .................
37.670
4.366
11.883
201.983
255.902
Impostos diferidos ..............
2.918
6.957
9.875
Outros passivos ..................
61.542
16.214
38.481
144.056
260.293
Total do passivo ..................
375.282
638.092
405.159
675.858
2.094.391
Patrimônio líquido
Capital social .........................
1.761.996
1.761.996
Reservas de capital ...............
1.158
1.158
Reservas de lucros ................
213.601
213.601
Outros resultados
abrangentes .........................
(11.292)
(11.292)
Total do patrimônio líquido
1.965.463
1.965.463
Total em 31 de dezembro
de 2020................................
375.282
638.092
405.159
675.858
1.965.463
4.059.854
Total em 31 de dezembro
de 2019................................
424.572
758.233
395.409
563.605
1.864.021
4.005.840
continua...
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
O custo/(benefício) líquido do plano de pensão, reconhecidos na demonstração do resultado, inclui os seguintes
componentes:
Exercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil
2020
2019
Obrigações com benefícios projetados:
Custo do serviço ............................................................................
19
27
Custo de juros sobre obrigações atuariais ....................................
5.172
5.343
Rendimento esperado dos ativos do plano ...................................
(4.740)
(5.579)
Juros sobre superávit ....................................................................
230
616
Custo/(benefício) líquido do plano de pensão..........................
681
407
O quadro abaixo, de análise de sensibilidade das obrigações dos planos de benefícios, demonstra o impacto na
exposição atuarial pela alteração da premissa na taxa de desconto em 1 p.p.:
Taxa de
Analise de
Efeito no
Efeito no valor
Taxa
desconto
sensibilidade
passivo atuarial presente das obrigações
Taxa de desconto .............
7,47% - 8,26% Aumento de 1 p.p.
Redução
(7.368)
Taxa de desconto .............
5,47% - 6,26% Redução de 1 p.p.
Aumento
8.653
d) Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu vários pronunciamentos contábeis, bem como suas interpretações e orientações,
os quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovados pelo CMN. Até 31 de dezembro de
2020, os pronunciamentos contábeis, aprovados pelo CMN e adotados foram:
• Resolução no 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01);
• Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25);
• Resolução no 3.973/11 - Evento Subsequente (CPC 24);
• Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 - R1);
• Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23);
• Resolução no 4.144/12 - Estrutura Conceitual Básico (R1);
• Resolução no 4.424/15 - Benefícios a Empregados (CPC 33 - R1);
• Resolução no 4.636/18 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 - R1);
• Resolução no 4.720/19 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03 - R2); e
• Resolução no 4.748/19 - Mensuração do Valor Justo (CPC 46).
Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e,
tampouco se, a adoção dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
e) Desde o dia 11 de março de 2020 foi decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estado de
pandemia em razão do Covid-19, que teve origem na China no final de 2019 e se espalhou pelo mundo, resultando no aumento significativo nas restrições de viagens nacionais e internacionais, paralisação de diversos
negócios e serviços em praticamente todos os países, ordens governamentais de isolamento social para
retardar a propagação do vírus, dentre outras restrições, gerando um ambiente de forte volatilidade financeira
e aumento das incertezas, além da instabilidade social, econômica e laboral. A pandemia de Covid-19 trouxe
grandes desafios e incertezas ao mundo todo, sendo considerada a maior pandemia já vista, segundo a OMS.
A crise provocada pela decretação da pandemia pode ser observada a partir do início do mês de março de
2020 gerando alguns impactos negativos sobre a economia brasileira, como (i) maior aversão ao risco, com
pressões sobre o câmbio; (ii) maiores dificuldades no comércio exterior; e (iii) aumento das incertezas dos
agentes econômicos.
Com o intuito de mitigar os impactos dessa crise, governos e bancos centrais do mundo todo vêm intervindo na
economia de seus países e têm adotado medidas pouco convencionais em momentos de normalidade, como o fechamento de atividade econômica não essencial, ações de estímulos monetários, com a prática de juro zero, além
da expansão fiscal.
No Brasil, medidas de diversas naturezas foram adotadas, nos âmbitos, de liquidez, monetário, creditício, cambial
e fiscal. Nesse contexto, além das diversas medidas tomadas pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) e Banco
Central do Brasil, como a redução de juros, em agosto/20, para 2,0% a.a., o Conselho Monetário Nacional e o Governo Federal aprovaram, em reuniões extraordinárias, medidas para ajudar a economia brasileira a enfrentar os efeitos
Considerando as premissas acima, de acordo com o CPC 33 (R1), o valor presente das obrigações atuariais do plano adversos provocados pelo vírus.
Nossas atividades estão em plena capacidade operacional e, desde o início da pandemia, nossas ações têm levado
de benefícios e de seus ativos para cobertura dessas obrigações, está representado abaixo:
em consideração as orientações do Ministério da Saúde. Instauramos um comitê de crise formado pelo DiretorExercícios findos em 31 de dezembro - R$ mil -Presidente, todos os Vice-Presidentes e pelo CRO (Chief Risk Officer), que reúnese diariamente e reporta, periodi2020
2019
camente, ao Conselho de Administração, as avaliações sobre a evolução do Covid-19 e seus reflexos nas operações.
Além disso, temos uma Comissão de Riscos, que tem papel importante na verificação de vários pontos e alcances
(i) Obrigações com benefícios projetados:
No início do exercício .................................................................
75.490
61.076 dessas ações na Organização. Acionamos o Plano de Continuidade de Negócios (PCN), e desde a segunda quinzena
de março de 2020, intensificamos as ações internas e externas, de forma consistente e tempestiva, com o objetivo
Custo do serviço corrente..............................................................
19
27 de minimizar os impactos envolvidos,
Custo de juros ...............................................................................
5.172
5.343 Um dos principais objetivos de nossa estrutura de gerenciamento de riscos é acompanhar a alocação de capital e
Ganho/(Perda) atuarial ..................................................................
10.970
14.302 liquidez, visando manter os níveis de risco em conformidade com os limites estabelecidos e, além disso, monitorar de
Benefícios pagos ...........................................................................
(5.418)
(5.258) forma ativa os cenários econômicos (nacional e internacional), bem como a evolução da pandemia do Covid-19, sem
No encerramento do exercício ...................................................
86.233
75.490 medir esforços para manter a plenitude de nossas operações, atendimento à população e a estabilidade do sistema
financeiro nacional.
(ii) Ativos do plano pelo valor de mercado:
As mensurações dos impactos econômico-financeiros futuros relacionados à pandemia continuarão sendo apuradas,
No início do exercício .................................................................
68.746
64.290 muito embora, possuam certo grau de incerteza e dependem do desenvolvimento da pandemia, uma vez que, sua
Rendimento esperado ...................................................................
(851)
2.855 duração ou agravamento ainda não podem ser previstos, o que pode continuar impactando adversamente a economia global e local por tempo indeterminado, o que afeta negativamente o resultado das instituições financeiras e
Contribuições recebidas:
consequentemente o desempenho de nossas operações.
Empregador ...................................................................................
673
6.859
f) Não houve eventos subsequentes, que requeiram ajustes ou divulgações, para as demonstrações contábeis enBenefícios pagos ...........................................................................
(5.417)
(5.258) cerradas em 31 de dezembro de 2020.
No encerramento do exercício ...................................................
63.151
68.746
A DIRETORIA
(iii) Posição do plano:
26) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Gerenciamento de riscos
A atividade de gerenciamento dos riscos é altamente estratégica em virtude da crescente complexidade dos serviços
e produtos, e da globalização dos negócios da Organização Bradesco. O dinamismo dos mercados nos conduz a um
constante aprimoramento desta atividade, na busca das melhores práticas.
A Organização Bradesco exerce o controle corporativo dos riscos de modo integrado e independente, preservando e
valorizando o ambiente de decisões colegiadas, desenvolvendo e implementando metodologias, modelos, ferramentas de mensuração e controle.
A Instituição é parte integrante da Organização Bradesco e adota a estrutura de gerenciamento de riscos desta, no
gerenciamento de risco de crédito, de mercado, de liquidez e operacional.
b) Resultado recorrente e não recorrente
De acordo com a Resolução BCB no 2/2020 (Artigo 34) e política de avaliação e mensuração de eventos não recorrentes da Instituição, apresentamos abaixo os resultados recorrentes e não recorrentes dos períodos:
O resultado contábil em 2020 foi de R$ 234.931 mil, o resultado recorrente foi de R$ 236.447 mil e o resultado não
recorrente de R$ (1.516) mil líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, abaixo
detalhamos:
Eventos não recorrentes 2020: Provisão de reestruturação R$ (1.516) mil.
O resultado contábil em 2019 foi de R$ 227.172 mil, o resultado recorrente foi de R$ 179.489 mil e o resultado não
recorrente foi de R$ 47.683 mil, líquido de impostos, o qual não se espera que ocorra em exercícios futuros, abaixo
detalhamos:
Eventos não recorrentes 2019: (i) Ativação de Crédito Tributário - R$ 51.004 mil; (ii) PDV - Programa de Desligamento
Voluntário - R$ (3.946) mil; (iii) Provisão Trabalhista - R$ 10.121 mil; e (iv) Provisão Cível R$ (9.496) mil.
c) Benefícios a empregados
O Banco Losango mantém planos de aposentadoria complementar de contribuição definida e de benefício definido, por meio dos planos Losango Básico, Losango Suplementar e Losango Prevmais. As obrigações atuariais
dos planos de contribuição definida e benefício definido estão integralmente cobertas pelos patrimônios dos
planos.
Os recursos garantidores dos planos de previdência são investidos de acordo com a legislação pertinente (títulos
públicos e privados, ações de companhias abertas e imóveis). Seguem as principais premissas utilizadas pelo atuário
independente da avaliação atuarial do plano, com base no CPC 33 (R1).
Em 31 de dezembro
Fatores de riscos
2020
2019
Taxa nominal de desconto .............................................................
6,5% - 7,3% a.a.
6,9% - 7,3% a.a.
Taxa nominal de retorno mínimo esperado dos ativos ..................
6,5% - 7,3% a.a.
6,9% - 7,3% a.a.
Taxa nominal de crescimentos salariais futuros ............................
3,3% a.a.
3,8% a.a.
Taxa nominal de crescimento dos benefícios da previdência
social e dos planos ......................................................................
3,3% a.a.
3,8% a.a.
Taxa de inflação.............................................................................
3,3% a.a.
3,8% a.a.
Tábua biométrica de mortalidade geral .........................................
AT 2000
AT 2000
Tábua biométrica de entrada em invalidez....................................
Alvaro Vindas
Alvaro Vindas
Taxa de rotatividade esperada ......................................................
100% na 1a
Probabilidade de ingresso em aposentadoria ...............................
100% na 1a
elegibilidade
elegibilidade
a um benefício
a um benefício
pelo plano e/ou
pelo plano e/ou
55 anos de idade
55 anos de idade
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O plano apresenta situação deficitária de R$ 23.082 mil (2019 - R$ 9.889 mil).

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas e Administradores do

de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Instituição.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e
se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo (“Instituição”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e o seu fluxo de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
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 dos
auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Instituição, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de KPMG Auditores Independentes
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia CRC SP-028567/F

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, 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

Osasco, 17 de março de 2021

Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

