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Presidente
da Anvisa
ataca dogmas
neoliberais
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra
Torres, compareceu à CPI da
Pandemia, nesta terça-feira. Além
de contrariar teses defendidas
pelo presidente Jair Bolsonaro,
Torres, que é contra-almirante da
Marinha Brasileira, atacou alguns
dogmas neoliberais.
Após criticar a concentração
da produção de insumos essenciais para medicamentos e
imunizantes em alguns países,
defendeu que o Brasil busque a
autossuficiência na fabricação
não somente na área farmacêutica, mas em todo campo essencial,
o que “será um fator de força e
soberania nacional”.
“Entendo que a produção
de insumos essenciais, e aí amplio esse conceito para qualquer
campo da atividade humana, se
deu por comprovado com o advento da pandemia, que é estratégico, é soberano, e é essencial.
A opinião que tenho é que, ao
longo de décadas, e décadas de
capitalismo, que classifico como
selvagem, que visava o lucro exclusivamente da empresa, mão
de obra barata e atratividade
fiscal, fábricas e mais fábricas
foram colocadas em países onde havia atratividade fiscal, mão
de obra mais barata, fartura de
insumos”, afirmou o contra-almirante.
O presidente da Anvisa confirmou a versão apresentada
pelo ex-ministro da Saúde Luiz
Henrique Mandetta de que houve uma reunião no Planalto para
alteração da bula da cloroquina
para indicá-la ao combate da Covid-19, ideia rechaçada por Torres de uma forma que ele próprio
classificou de “reação pouco elegante”.
Torres disse que, até o momento, as informações vão contra a possibilidade do uso da
cloroquina na Covid-19 e explicou que sua posição sobre “tratamento precoce não contempla
essa medicação [cloroquina], por
exemplo. Contempla a testagem,
o diagnóstico e, obviamente, a
observação de todos os sintomas
que a pessoa pode ter e tratá-los
para combatê-los o quanto antes”.
Ele também se posicionou
contra as aglomerações, defendeu uso de máscara, discordou da
posição de Bolsonaro de menosprezar as vacinas e descartou a
tese de “imunidade de rebanho”.
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Sem emprego, trabalhador recorre a serviço autônomo

Queda de faturamento
atinge 82% dos MEI
Metade dos microempreendedores trabalha em casa

D

e cada 100 microempreendedores individuais (MEI) no Brasil, 82
revelaram que tiveram perda de
faturamento. Essa categoria de
empreendedores foi a mais prejudicada com a pandemia do coronavírus, de acordo com a 10ª
edição da pesquisa “O Impacto
da Pandemia do Coronavírus
nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae em parceria
com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Entre as empresas
de micro e pequeno porte, 74%
afirmaram queda de faturamento, número inferior às perdas entre os MEI.
Atualmente, existem no Brasil
mais de 11 milhões de microempreendedores individuais em ativi-

dade. Em 2020, foram criados 2,6
milhões de novos MEI, o maior
número registado nos últimos cinco anos. O recorde se deve à falta
de trabalho na pandemia, obrigando o trabalhador a tentar opção
como autônomo.
Praticamente a metade (49%)
dos microempreendedores realiza
parte ou todo o trabalho em casa.
Os outros locais onde o MEI mais
trabalha são em um estabelecimento próprio (32%) e na casa do
cliente (27%). Os que trabalham
exclusivamente nesses locais são:
31% em casa, 18%em um estabelecimento próprio e 10% na casa
do cliente.
Uma proporção maior de mulheres realiza parte do trabalho
em casa: 59%, contra 40% dos

homens. O inverso ocorre entre
os que realizam parte do trabalho
na casa ou na empresa do cliente:
53% dos homens e 32% das mulheres.
A pesquisa do Sebrae Minas
também mostra que a atividade como MEI é a única fonte
de renda familiar para 40% dos
microempreendedores individuais. Outros 35% afirmam
que a família tem outra fonte
de renda, e a do MEI é complementar; e 18% têm outra fonte
de renda, porém a do MEI é a
principal.
O percentual tanto de mulheres
como de homens que se tornou
MEI durante a pandemia e que
empreendeu por oportunidade foi
próximo a 60%.

Nos EUA, empresas mudam regras
para beneficiar CEOs na pandemia
Executivo ganhou 29% mais, trabalhador perdeu 2%
Relatório divulgado nesta terça-feira pelo Institute for Policy
Studies revela que 51 dos 100
maiores empregadores que pagam
salários mais baixos nos Estados
Unidos mudaram regras para beneficiar seus executivos, que receberam aumentos médios de 29%,
enquanto seus funcionários da
linha de frente viram os salários
minguar 2% menos.
Entre essas 51 empresas, a remuneração média do CEO era de
US$ 15,3 milhões em 2020, enquanto a remuneração média dos
trabalhadores era de US$ 28.187
em média, uma proporção de 830
para 1. A pesquisa abrangeu cor-

porações que integram o índice
S&P 500.
Alguns destaques do relatório:
– As manipulações comuns
incluíam a redução dos níveis de
desempenho para ajudar os executivos a atingir as metas de bônus, concessão de bônus especiais
de “retenção”, exclusão dos resultados ruins do segundo trimestre
das avaliações e substituição do
pagamento baseado no desempenho por prêmios baseados no
tempo.
– 16 empresas encerraram 2020
no vermelho. Esse grupo com
prejuízo e perda de lucros tinha
a maior remuneração média de

CEO, US$ 17,5 milhões.
– Como as mulheres e pessoas não-brancas representam uma
grande parcela dos trabalhadores
de baixa renda e uma pequena
parcela dos líderes corporativos,
as divisões salariais extremas entre
CEOs e trabalhadores aumentam
as disparidades raciais e de gênero.
– As divisões salariais extremas
também diminuem a eficácia organizacional. Décadas de estudos
apoiam a “Teoria do Esforço Salarial Justo” da secretária do Tesouro Janet Yellen, de 1990, de que
as grandes disparidades salariais
minam o moral e a produtividade
dos funcionários.

Produtividade
da indústria
caiu 2,5% no
1º semestre
As incertezas sobre os reais
efeitos da Covid-19 na economia afetaram a produtividade das
indústrias de transformação no
Brasil. De acordo com a pesquisa Produtividade na Indústria, da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), no primeiro trimestre
deste ano, as horas trabalhadas aumentaram 1,9%, mas a produção
caiu 0,6%. Assim, a produtividade
do trabalho na indústria, medida
pela relação entre o volume produzido e as horas trabalhadas, teve uma queda de 2,5% na comparação entre janeiro e março deste
ano e o trimestre anterior, outubro a dezembro do ano passado.
De acordo com o gerente de
Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, alterações duradouras na produtividade muitas
vezes são associadas a mudanças
na qualificação do trabalhador ou
inovações tecnológicas. Desde o
início da pandemia, contudo, as
significativas variações na produtividade estão sendo influenciadas
pela pandemia e são, ao menos em
parte, transitórias.
A queda da produtividade é
conjuntural e pode ser explicada
pela combinação estoques abaixo
do nível planejado, alta dos custos e maior escassez de insumos
e matérias-primas. Esses fatores
afetam a capacidade de planejamento das empresas e o ritmo de
produção. “Outro fator a ser considerado é o fim de acordos para
redução de salário e jornada, além
da suspensão do contrato de trabalho, que vigoraram em 2020”,
avalia.
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Construção do Estado Nacional: estrutura
organizacional e administração
Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho

O

Estado
brasileiro
foi criado como estado colonial, em
1549, quando Tomé de Souza
(1503–1579) chegou a Salvador (Bahia) com soldados, colonos e animais.
O modelo de gestão privada
para colônia brasileira, o primeiro a ser implantado com
as Capitanias Hereditárias,
havia fracassado, pois outros
impérios coloniais também se
aproveitavam da riqueza natural existente no território e
ameaçavam o próprio domínio português na terra por eles
descoberta.
As Capitanias Hereditárias
existiram formalmente até
1821, embora a sucessão hereditária fosse abolida, em 1759,
pelo Marques de Pombal. Mas,
voltando às mãos do Reino
Português, os territórios das
capitanias foram redimensionados e ganharam outras estruturas administrativas.
Retornemos a 1549 para
compreender o que o Reino
Português entendia ser função
do Estado colonial: a defesa
do território, a ordem pública,
ou seja, as seguranças externa e
interna, e as finanças. Para tal o
governador-geral contava com
o capitão-mor, com o ouvidor-mor e com o provedor-mor.
Todas demais ações, inclusive as da produção, as iniciativas
econômicas, bem como as assistenciais, as educacionais, as
das comunicações sociais estavam inteiramente entregues à
iniciativa privada. Podemos, na
expressão neoliberal vigente,
dizer que o Brasil começa com
o Estado Mínimo. E de certo
modo assim continuará até a
Revolução de 1930.
O baiano Eduardo Portella
(1932–2017), membro da Academia Brasileira de Letras, ministro de Estado da Educação,
Cultura e Desportos, no Governo João Figueiredo (1979–
1985), secretário de Estado no
Rio de Janeiro, entre outras
experiências políticas e intelectuais, autor de ensaios e obras
literárias e técnicas, escreveu,
em 1996, o artigo “A Qualidade do Estado” (in A Reforma do
Estado no Brasil, número especial do Tempo Brasileiro, nº 126,
julho–setembro 1996). Deste
retiramos a seguinte análise:
“Começa a tomar corpo,
com inexplicável atraso, a obrigação inadiável de qualificar as
ações do Estado. Construir ou
reconstruir a nação de cidadãos pressupõe intensa mobilização em diferentes níveis”.

“Com uma tradição desafortunada somos, de há muito, um
país correndo atrás do prejuízo
histórico”.
O Brasil independente tinha na estrutura do Estado, de
acordo com a Constituição outorgada de 1824, quatro poderes: o Legislativo, o Executivo,
o Judiciário e o Poder Moderador, este último, acima dos
demais poderes, era exercido
pelo Imperador.
O Executivo tinha em sua
estrutura organizacional: Secretaria de Estado dos Negócios do Império; Secretaria de
Estado dos Negócios Estrangeiros; Secretaria de Estado
dos Negócios da Fazenda; Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça; Secretaria de
Estado dos Negócios da Guerra; Secretaria de Estado dos
Negócios da Marinha, e após
1860, a Secretaria de Estado
dos Negócios da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas.
Veem-se poucas alterações,
em relação àquela de Tomé
de Souza, e que tratavam das
novas condições trazidas pela
independência: os Negócios
Estrangeiros (Relações Exteriores) e do Império, ou seja,
a administração dos encargos
diretamente afetos ao governante. Apenas em 1860, a produção e os serviços entram na
órbita pública.
Na primeira República, de
1889 a 1930, quase não houve alteração daquela estrutura
do executivo no Império. Com
mínimas mudanças, algumas de
simples nomenclatura, repetem-se o capitão-mor, como secretários ou ministros da guerra e
da marinha, o ouvidor-mor, da
justiça e o provedor-mor, da
fazenda. O País, cuja economia
dependente é formada de exportação agrícola, vê-se obrigado a dar atenção especial à
agricultura. Os demais órgãos:
transporte, viação e obras públicas, vão atender às pressões do
desenvolvimento demográfico e
à ocupação territorial.
Atividades próprias da construção da cidadania, tais como
educação, saúde e trabalho, só
ocorrerão com o governo de
Getúlio Vargas.
Após a Constituição de 1988
e o poder financeiro conduzindo as gestões brasileiras, os
governantes voltaram a buscar
a redução do Estado. É mais
um período em que os efetivos
donos do poder não se envergonhariam de propugnar pelo
Estado Mínimo, como foi da
Colônia a 1930, e, coerentemente, pelo fim da Era Vargas.
Chegamos a 2020, com o
governo eleito pelas inúmeras
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fraudes e farsas, produzidas
pelas finanças internacionais
e seus agentes no Brasil, apresentando um projeto de Emenda Constitucional que avilta as
funções públicas e, mais grave,
autoriza a transferência de encargos públicos para terceiros.
Coloca o Estado Nacional para agir subsidiariamente em relação aos encargos próprios da
soberania e da cidadania. Ou
seja, transforma, por emenda constitucional, o Brasil em
verdadeira subsidiária de empresas financeiras constituídas
e estabelecidas em paraísos fiscais.
Referimo-nos à PEC 32,
elaborada na área econômica,
firmada pelo ministro Paulo Guedes, onde se lê, como
exemplo:
“Art. 37-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão, na forma
da lei, firmar instrumentos de
cooperação com órgãos e entidades, públicos e privados, para
a execução de serviços públicos,
inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de
particulares, com ou sem contrapartida financeira”.
Para bem compreender o
que está acontecendo neste
desmonte do Estado Nacional
e a transformação do Brasil em
empresa subsidiária de capitais
internacionais sediados em paraísos fiscais, nos quais há a
presença de capitais de drogas,
contrabandos e outras ilicitudes, recomendamos a consulta
ao trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), acessando o link auditoriacidada.org.
br/conteudo/pec-32-reforma-administrativa-e-os-impactos-negativos-ao-estado-brasileiro-audiencia-publica-ccj-da-camara-dos-deputados
Do trabalho da ACD selecionamos alguns temas dos slides apresentados pela auditora
fiscal Maria Lúcia Fattorelli, na
Câmara dos Deputados, em
26/4/2021, que tratam das inconstitucionalidades, incoerências e outros erros encontrados
na Proposta de Emenda Constitucional 32/2020 (PEC 32).
a) Ausência de motivação.
Constou da exposição de motivos apresentada pelo Executivo ao Congresso apenas: “...
a percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, de que o Estado custa
muito, mas entrega pouco...”.
b) Desvio de finalidade.
Descumprimento do princípio
da Legalidade. A Lei 4.717/65
prevê em seu artigo 2º, que são
nulos os atos lesivos ao patrimônio da União, quando de-

les se evidenciar: b.1) incompetência b.2) vício de forma;
b.3) ilegalidade do objeto; b.4)
inexistência dos motivos; b.5)
desvio de finalidade.
c) Violação a cláusulas pétreas. O constituinte originário
se referiu às funções públicas
como atribuições do Estado
que são desempenhadas pelos seus agentes públicos. A
PEC32 suprime o termo “função pública” e usa “vínculos”:
flagrante redução das atribuições a serem exercidas diretamente pelo Estado.
d) Propõe o desaparelhamento do Estado por meio de
extinções de órgãos públicos
da administração direta e ministérios.
e) Ofende o princípio da
moralidade pública retornando ao apadrinhamento.
f) Rompe com a garantia
fundamental retratada pelo
conceito de direitos e interesses coletivos, encerrando a
proteção coletiva trazida pelo
Estado Democrático de Direito.
g) Ofende o princípio da
separação dos poderes em evidente violação à CF/88 (artigos 51,IV; 52,XIII; 92; 93,III,
96,II,“b” e “c”; 99; e 127,§2º,
primeira parte).
h) Invade competência legislativa: exclui competências
do Poder Legislativo e, ao
mesmo tempo acresce essas
atribuições às competências
do Chefe do Poder Executivo.
i) Desregulamenta o serviço
público, diminuindo direitos de
servidores públicos em evidente
redução indireta do salário, enfraquecimento e desvalorização
do servidor, propondo a extinção da função pública conceituada na doutrina como gênero
que tem como espécie os cargos
e empregos públicos, as funções
de confiança, as funções comissionadas, os cargos em comissão e os de natureza especial.
Como verificamos, há todo
um processo de desconstrução
do Estado Nacional, aviltamento das funções públicas, cessão a
terceiros dos encargos próprios
do Estado, e com isso não possibilitando a existência do estado soberano, que defenda suas
riquezas e os seus habitantes, e
do estado cidadão, verdadeiramente democrático, onde todos
sejam pares, iguais em direitos,
em deveres, e na participação
ativa nas decisões do País.
Felipe Maruf Quintas é doutorando em
Ciência Política na Universidade Federal
Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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Acorda, Brasil!
Por Elaine Marcial

U

ma entrevista com a Dra. Mariângela
Simão, vice-diretora da Organização
Mundial de Saúde (OMS) da área de
medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos, veiculada pela CNN, me fez refletir sobre
quando o nosso país vai acordar para pensar e
agir estrategicamente de forma antecipativa.
Nessa entrevista, a vice-diretora da OMS explicava as dificuldades enfrentadas na distribuição de vacinas contra a Covid-19 ao redor do
mundo, por meio do Covax Facility – consórcio
criado pela OMS, do qual o Brasil é um dos participantes.
A Dra. Mariângela informou que alguns países, como os Estados Unidos, a Índia, e outros
países europeus somente vão disponibilizar o
imunizante após terem vacinado sua população.
O “excessivo nacionalismo”, palavras utilizadas
pela entrevistada, no meu entender, é plenamente compreensível frente ao estrago social e econômico que uma pandemia causa em um país.
Não estou analisando o mérito do comportamento desses países, nem pretendo entrar no
debate de qual seria o comportamento ético
adequado frente a humanidade, por isso existem organizações internacionais, para pensar no
todo. Estou apenas mostrando, nas palavras de
Nelson Rodrigues “a vida como ela é”: “farinha
pouca, meu pirão primeiro”.
As palavras dela me fizeram lembrar dos cenários que construímos em 2006, para a influenza
aviária. Um dos pontos levantados foi justamente a
alta probabilidade de falta de medicamento, como
por exemplo do antiviral Tamiflu, ou de EPIs, não
por falta de recursos para adquiri-los, mas porque
os países iriam primeiro atender a sua população
para depois exportar para os outros.
Essa não foi a primeira pandemia que a humanidade enfrentou e não vai ser a última. Frequentemente, temos que enfrentar surtos de doenças
como as do H1N1 ou da dengue, provavelmente iremos nos deparar com outras novas doenças
que assolarão uma sociedade que vive aglomerada
em cidades. Sendo assim, temos que ter clareza de
quais os insumos estratégicos de saúde que o Brasil
tem que ser capaz de produzir, em curto espaço
de tempo. Desenvolver competências, inclusive
de pesquisa e desenvolvimento, que garantam o
desenvolvimento e a produção em larga escala e a
baixos custos, de forma ágil.
Que essa pandemia faça o país acordar e tomar consciência de que não podemos ficar nas
mãos de um único fornecedor, muito menos de
fornecedores estrangeiros para insumos estratégicos, independentemente da área.
Se uma questão for considerada estratégica
para o país, temos que ter a competência para
desenvolver, aqui no Brasil, de forma eficiente, a produção desses insumos e produtos estratégicos. Planos de contingência devem estar
prontos para serem acionados ao surgimento de
eventos inesperados. Temos que parar de apagar
incêndios e planejar com antecedência, afinal,
competências não são desenvolvidas da noite
para o dia.
Temos que ter essa lista de quais são esses
insumos, produtos e competências estratégicas,
em especial, as que serão demandadas no futuro,
e investir nesse desenvolvimento.
Mas fico pensando... Já sabemos quais são os
insumos, produtos e competências estratégicas? Se
sabemos, por que não nos preparamos para acontecimentos adversos? Onde estão os planos de
contingência? Por que o desenvolvimento dessas
competências não é incentivada? Acorda, Brasil!
Elaine Marcial é doutora em Ciência da Informação e
coordenadora da Pós-Graduação em Inteligência, Cenários e
Gestão Estratégica, da Faculdade Presbiteriana Mackenzie
Brasília.
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Anvisa não lê na cartilha de Bolsonaro
Barra Torres: Agência é um órgão de Estado e não de governo
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Chile, Paraguai,
Colômbia… e o Brasil?

A

Colômbia está em pé de guerra, com os protestos se
alastrando contra a desigualdade social, que ficou mais
evidente na pandemia. Antes, fora a vez do Paraguai e, em
2019, do chile. “Os recentes acontecimentos na Colômbia
acendem alerta para crises políticas em outros países, incluindo o Brasil”, afirma o professor da Pós-Graduação em
Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Brasília Thiago do Val.
De acordo com ele, os movimentos políticos precisam ser
bem pensados e articulados entre os poderes, de maneira estratégica, para evitar conflitos com a população. Os cidadãos
enfrentam um período de dificuldade econômica ao mesmo
tempo em que estão em casa, insatisfeitos e mais informados.
“Diferente não é o alerta para o Brasil, que está passando por uma crise econômica grave e com políticos falando
em reformas, inclusive tributária, que vão impactar diretamente a todos em um momento em que a política está
extremamente polarizada na sociedade. E com a relação
estremecida entre os Três Poderes. Ou seja, qualquer tentativa de reforma ou mudança deverá ser muito bem articulada e amplamente debatida inclusive pela sociedade”,
explicou Thiago do Val.

Apoio
O uso medicinal da cannabis tem apoio de 70% da
população brasileira, de acordo com a pesquisa “Cannabis
é Saúde”, realizada pelo Civi-Co, polo de negócios sediado
em São Paulo. O levantamento ouviu mil pessoas englobando todas as regiões do país, por meio de painel online.

Rumo a zero
A filial brasileira da farmacêutica sul-africana Aspen
Pharma substituiu os copos de plásticos por reutilizáveis
em todos os setores da companhia. O resultado foi a
redução de 73% no uso de itens descartáveis. Em abril
de 2020 foram utilizadas 4.400 unidades; em março deste
ano, apenas 1.150 copos de plástico. A iniciativa tem
como objetivo chegar a nível zero.

Pente fino
Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) nas folhas de pagamento de 603 órgãos e entidades federais – cerca
de 1,6 milhão de servidores, 727 mil aposentados e 424 mil
pensionistas – conseguiu um ganho de R$ 386 milhões ao
ano, com potencial de economizar R$ 1,9 bi anual.

Rápidas
Em parceria com o Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, a FGV Direito Rio realizará 2 encontros para discutir
os principais aspectos econômicos da Reforma Tributária,
nestas quarta e sexta-feira, às 10h, com a participação da
presidente do TRF-3, desembargadora Therezinha Cazerta,
entre outros. Inscrições: evento.fgv.br/reformatributaria_
analise *** O Conselho Regional de Administração (CRASP) realizará nesta quinta, das 18h30 às 20h, o webinário
“Contribuição dos Portos no Desenvolvimento da Região
Sul do Brasil”. Inscrições: crasp.gov.br/crasp//site/on-line/
contribuicao-dos-portos-no-desenvolvimento-da-regiaosul-do-brasil- *** Também nesta quinta, Aasp realizará, às
19h15, o webinário “Direito ao esquecimento”. Inscrições:
aasp.org.br/eventos *** Nesta quinta, às 20h30, no canal do
YouTube da Divisão de Teatro da Uerj (youtube.com/teatrosuerj), ocorrerá a terceira edição do Projeto Laços Musicais,
que conta com uma série de apresentações e conversas com
diversos nomes da música brasileira.

A

o prestar depoimento nesta terça-feira à CPI da
Pandemia no Senado, que
investiga as ações e omissões do governo federal
no combate à Covid-19, o
diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, criticou
posturas do presidente Jair
Bolsonaro sobre a pandemia, como a defesa do uso
da cloroquina como “tratamento precoce” contra
a Covid, questionamentos
sobre a eficácia de vacinas
e ataques aos imunizantes
produzidos na China.
Ao ser apresentado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) a uma lista
de declarações feitas pelo
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) contrárias
ao uso de vacinas contra
Covid-19, o diretor-presidente da Anvisa disse
que elas vão contra tudo
o que a agência preconiza
em suas declarações públicas. Também fez questão
de ressaltar que a agência
deve pautar suas posições
como órgão de Estado e
não de governo.
Barra Torres, que é contra-almirante da Marinha na
reserva e se considera amigo do presidente por quem
foi indicado para o cargo,
defendeu no Senado as recomendações
científicas
para lidar com a pandemia:
distanciamento social, uso
de máscaras, testagem em
massa e vacinação da população.
Seu depoimento foi marcado por clareza nas respostas às questões levantadas, marcando diferenças
em relação a Bolsonaro ao
defender uma estratégia baseada na ciência para combater a pandemia, ao contrário do que se posicionou
o atual ministro da Saúde,

Marcelo Queiroga no seu
depoimento dado na semana passada.
O relator da CPI, senador Renan Calheiros, questionou Barra Torres sobre
afirmações do presidente
contrárias a vacinação, como a de que alguns imunizantes poderiam transformar as pessoas em jacaré
e fazer as mulheres terem
barba, ou a de que não compraria vacinas da China.
“A conduta do presidente
difere da minha nesse sentido”, disse o presidente da
Anvisa. “Temos, sim, que
nos vacinar. (...) A população não deve se orientar por
essas falas”, afirmou.
Também confirmou a realização de uma reunião no
Palácio do Planalto em 2020
quando sem discutiu sobre
alteração da bula da cloroquina para incluir a recomendação de seu uso para
pacientes com coronavírus.
O encontro já havia sido
mencionado no depoimento do ex-ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta.
Tratamento precoce
Segundo Barra Torres,
a proposta de alteração da
bula da cloroquina foi defendida pela oncologista
Nise Yamaguchi, defensora deste medicamento para
tratar Covid e que estava
presente na reunião. Mandetta e o ministro-chefe da
Casa Civil, Braga Netto,
também estavam no encontro, e uma minuta de decreto presidencial foi apresentada sobre o tema.
Barra Torres disse ter reagido de forma “deseducada e
deselegante” à proposta e se
negado a mudar a bula do remédio. Ele afirmou que isso
só poderia ser feito a pedido
do laboratório que produz o
medicamento, e com a apresentação de estudos clínicos

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME N° 05.323.194/0001-80
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos senhores acionistas, na
forma do artigo 133 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, que se acham à sua
disposição, na sede da Companhia, na Av. Nossa Senhora de Copacabana
nº 327, Sobreloja Parte, nesta cidade, para obtenção de cópias, os
documentos da administração relativo ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2020. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021. A Diretoria.
UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. Cia Aberta.
CNPJ 02.162.616/0001-94. - NIRE: 33300166190.
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. Às 11h do
dia 25/03/2021, via plataforma digital Teams, reuniram-se os membros titulares
Helder Rocha Falcão e José Carlos dos Santos Souza. Secretariou os trabalhos a
Sra Viviane Rodrigues. Assim sendo, foi deliberado, por unanimidade, os seguintes
assuntos: (i) Aprovar, para encaminhamento à Assembleia Geral, o Relatório da Adm,
o Balanço Patrimonial (acompanhado do Parecer dos Auditores Independentes)
e as respectivas Demonstrações do Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido, o
Fluxo de Caixa, o ValorAdicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
da Uptick, todos relativos ao exercício findo em 31/12/2020, apresentados pela
Diretoria, a serem publicados nos jornais Monitor Mercantil e DOERJ em 26/03/2021;
(ii) Aprovar a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Uptick para o dia 27/04/2021, às 15h, de forma exclusivamente virtual, com a seguinte
ordem do dia: Em AGO: 1) Aprovação do Relatório da Adm e das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2020, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no
Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 26/03/2021; 2) Apreciação do Resultado do
exercício findo em 31/12/2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício; 3) Eleição
de membro do Conselho de Adm; Em AGE: 4) Fixação da remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2020; (iii) Aprovar a indicação do
Sr. Alexandre Martins Vita, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
identidade 05.685.811-64 expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF 878.710.715-00,
com domicílio na Rua Jardim Alto do Itaigara, nº 183, Salvador, Bahia, para o cargo
de membro titular do Conselho de Administração da Uptick; (iv) Aprovar a contratação
da empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S para a prestação de serviços de
auditoria das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios a se
findarem em 31/12/2021, 2022 e 2023, assim como independentes sobre a revisão
limitada às ITR´s para os trimestres a findarem se em 31/03, 30/06 e 30/09/2021,
2022 e 2023 e revisão do preenchimento dos blocos da ECF, relativa ao ano
calendário de 2021, 2022 e 2023, pelo valor global de R$ 87.463.56 (oitenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), incluso de tributos,
que poderão ser pagas em 34 (trinta e quatro) parcelas iguais e consecutivas, com
primeiro vencimento no aceite comercial e as demais parcelas todo dia 15 dos meses
subsequentes. Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro
de Atas de Reuniões do Conselho de Adm da sociedade. RJ, 25/03/2021. Viviane
Rodrigues. Secretária. Arquivado na Jucerja em 15/04/2021 sob o n 00004049789 Bernardo Feijó Berwanger – Secretário Geral.

que comprovassem a eficácia
para tratar a doença.
Sobre a defesa do “tratamento precoce” contra a
Covid, que envolve o uso de
drogas sem efeito como a
cloroquina e a ivermectina,
afirmou que tenta se manter “completamente fora
disso”.
Na sua opinião, o tratamento precoce deveria ser
entendido como testagem,
diagnóstico precoce e tratamento dos sintomas de
quem contrai a doença, seguindo os protocolos médicos.
Também apontado como
uma das razões pela convocação de Barra Torres à CPI
foi a decisão a não autorização do uso da vicina russa Sputnik V no Brasil determinada pela Anvisa em
abril, último, mesmo com
alguns governadores tendo
negociado a sua compra direta. Barra Torres afirmou
que não houve preciosismo
nessa conclusão argumentando que a empresa produtora não enviou à Anvisa
todos os relatórios técnicos
necessários que atestassem a segurança e eficácia
do imunizante, e faltavam
documentos que comprovassem que o adenovírus
usado nessa vacina não era
capaz de se reproduzir no
corpo da pessoa imunizada
e causar doenças.
O presidente da Anvisa
disse não ver nenhum problema em vacinas, medicamentos ou insumos chineses, e afirmou que uma fala
recente de Bolsonaro, que
sugeriu que a China teria
usado o coronavírus para
fazer uma guerra química,
se baseia em uma teoria sem
“nexo causal”.
Ao se declarar contrário a
qualquer tipo aglomeração
neste momento da pandemia, o presidente da Anvisa, ao ser cobrado sobre sua

participação em uma aglomeração de apoiadores do
presidente em frente ao Palácio do Planalto, ao lado do
próprio, em março de 2020,
no início da pandemia, sem
máscara, foi taxativo: “Foi
um ato inadequado. Eu hoje
tenho plena consciência de
que se pensasse cinco minutos, eu teria feito diferente”.
Se arrependido, ao lembrar
que estava no Palácio do
Planalto para uma reunião
com o presidente e o acompanhou quando ele decidiu
encontrar apoiadores.
Ofensa
O diretor-presidente da
Anvisa voltou repudiar as
críticas feitas em fevereiro último, no plenário da Câmara
Federal pelo líder do governo
Ricardo Barros (PP-PR), ao
trabalho do órgão regulador
quando. O parlamentar disse
que os diretores da agência
estavam “fora da casinha e
nem aí para a pandemia” e
que iria “enquadrar a Anvisa”
por considerar exageradas as
exigências da agência para
aprovação de vacinas contra
a Covid-19.
Após ressaltar que “se sentiu ofendido”, Barra Torres,
a pedido do senador Renan
Calheiros (MDB-AL), relator
da CPI. Disse: “Recebi muito mal, e, não só eu, os servidores da Casa se sentiram
profundamente ofendidos
por essa declaração. Primeiro
porque ela não é verdadeira.
Pessoas que trabalham na
Anvisa abriram mão de tudo
o que um ser humano pode
abrir mão. Já abriram mão de
família, tempo livre, final de
semana, noite de sono, e ouvir uma autoridade do cenário político nacional que ‘não
estamos nem aí’ foi muito
ruim. Eu não sou capaz de
qualificar o quanto foi ruim
dizer que nós não estávamos
nem aí para a pandemia”.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81
(Emissora), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegócio da 3ª Emissão em Série Única de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão
em Série Única da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 18/05/2021, às
14 horas, em 2ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares
devidamente habilitados nos termos deste Edital, havendo a possibilidade de
participação por meio de envio de manifestação de voto (“Termo de Apuração
de Votos”) previamente à data da AGT. Os Titulares que fizerem o envio do
Termo de Apuração de Votos previamente, não precisarão acessar o link para
participação na AGT. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia
Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovação da Planner Corretora
de Valores S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW como
instituição custodiante dos CRA. (ii) Autorização para que a Emissora tome
todas as providências necessárias para implementar a alteração, incluindo
aditamentos aos contratos. Procedimento de resposta à Consulta: Caso os
Titulares queiram enviar o Termo de Apuração de Votos, sua manifestação
deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo
I a este edital, instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a
representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou
estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de
identificação dos signatários, e ser encaminhada até o dia 17/05/2021, aos
cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@
commcor.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações
constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de
Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA em circulação
presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada,
a ordem do dia será oponível a todos os Titulares. A Emissora e o Agente
Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem
do Dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias
para implementar as alterações necessárias. A presente convocação da
Assembleia Geral, cujas deliberações poderão ser tomadas por meio do
recebimento dos Termos de Apuração de Votos, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto
ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias
da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos
e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente. Rio
de Janeiro, 10 de maio de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA DA 3ª
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS.
Nome do Titular ou Representante por extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a
primeira convocação da AGT, quanto para a segunda convocação.
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‘Inteligência’ (sic)

I

nteligência, substantivo feminino, significa
faculdade de compreender, rapidez de apreensão mental, sagacidade, entendimento. Do latim
intelligentia… (conforme Antônio Geraldo da Cunha;
em Dicionário Etimológico Nova Fronteira; 2ª Edição,
1982).

‘Intelligentia’? – 1
Transcrevo a definição de “inteligência” do dicionarista para não me perder entre outras tantas concepções que, nos últimos dias, insistem em agredi-la.
Como no caso do Massacre do Jacarezinho, ocorrido
no dia 6 de maio, que já é conhecido como a “mais
letal ação da polícia do Rio de Janeiro”. Nela, foram
executados 28 cidadãos (cidadãos sim, até provas, que
não foram apresentadas, em contrário), inclusive um
agente do Estado.
Ao divulgar a sua versão da operação sanguinária, a
Polícia Civil do Rio de Janeiro referiu-se a um suposto
relatório da Subsecretaria de Inteligência (SSinte) da
Polícia Civil do Rio de Janeiro (sic), que detalharia as
fichas criminais de 25 dos 27 suspeitos massacrados.
Quem teria se achado no direito de aterrorizar
a população, em uma operação vedada pelo Supremo (STF) e, antes, por um mínimo senso de
Humanidade? Já sei, já sei. Vão dizer “e os bandidos? Deixa solto?” (se provarem mesmo que há
bandidos). Deixa solto não, mas pelo menos, deixa
vivo (ou exibe logo o mandado conferido pela
sociedade que autorizou os tiros a queima roupa).
Ou se confere tratamento análogo ao atribuído aos
milicianos...

‘Intelligentia’? – 2
Em 11 de maio, menos de uma semana transcorrida após a tragédia do Jacarezinho, e outra demonstração de “inteligência” sai da Polícia Civil do Rio de
Janeiro. Em Paraty, cerca de 100 mulheres manifestavam democraticamente, de forma pacífica, a contrariedade ante casos de feminicídio. Até que aparece um
policial civil, saindo da delegacia, e dispara dois tiros
de fuzil na direção da multidão! A Polícia, é claro,
ficou de abrir o “rigoroso inquérito”, para apurar o
incidente.

‘Intelligentia’? – 3
Em entrevista ao repórter da TV Serramar, o porta-voz da Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes, município do Norte Fluminense (GMC/Campos), esforçava-se para explicar o aumento do número
de autuações por infrações no trânsito, durante o mês
de março de 2021, mês com restrições de circulação
por conta das medidas defensivas da Covid-19.
Aumento aparentemente contraditório, de
20.547, para 21.637 autuações. As modalidades de
maior frequência de autuações foram não utilizar
o cinto de segurança (como o nome já diz, item de
segurança, desprezado pelos condutores), seguida
de avanço de sinal e motociclistas sem uso de capacete (ou uso inadequado, no cotovelo).
A analogia é inevitável. Que estranha inteligência é esta
que faz tanta gente desprezar equipamentos de segurança,
como a máscara protetora da Covid-19 e o cinto de segurança, ou usar, mas usar inadequadamente, o motociclista
o capacete ao cotovelo e a máscara ao pescoço.

#vacina sim.
Vacinação PARE-SIGA deixou 15 capitais sem vacina. E ninguém vai preso...
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Teles investiram R$ 31 bi em 2020 e
aumenta em 4,4% o número de empregos

O

s investimentos
das prestadoras
em telecomunicações somaram R$ 31,1
bilhões em 2020, segundo
balanço da Conexis Brasil
Digital, a nova marca do SindiTelebrasil. Mesmo com os
efeitos negativos da pandemia na economia, que levaram a queda no investimento de vários setores e a uma
redução de 4,1% no Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020, o setor manteve
os investimentos acima de
R$ 30 bilhões.
Se considerar a média
dos investimentos dos últimos cinco anos, em dados
nominais (R$ 30,5 bilhões),
o valor investido em 2020
cresceu mais de 2%. Em
valores corrigidos pela inflação, o investimento em
2020 foi de R$ 32 bilhões,
o que se aproxima da média
de 2015 a 2019, que foi de
R$ 35 bilhões.

Também houve evolução
significativa na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Nos
últimos três meses do ano
de 2020 o investimento do
setor cresceu 38,2% em
relação ao terceiro trimestre, em valores nominais, e
1,7% em relação ao quarto
trimestre de 2019.
Desde a privatização, o setor já aplicou mais de R$ 1 trilhão em valores atualizados e
incluindo o pagamento de outorgas. Só em investimentos,
o valor já se aproxima de R$
900 bilhões. “Estamos mantendo os investimentos mesmo num cenário de queda na
receita do setor. A receita bruta
de telecomunicações ficou em
R$ 249 bilhões em 2020, uma
redução de 2% em relação ao
ano anterior”, afirmou o presidente executivo da Conexis
Brasil Digital, Marcos Ferrari.
“Inadiavelmente, temos que
passar por uma reforma tribu-

tária que melhore essa relação
e aumente o benefício para o
consumidor”, complementou.
Ferrari destacou ainda
que grande parte do investimento está sendo aplicada
na instalação de fibra óptica. “Estamos no topo da
curva de adoção do 4G, o
investimento é em expansão da rede, fibra óptica. Na
fibra que chega na casa do
cidadão. A maior parte dos
investimentos é voltada para isso”, explicou Ferrari.
Emprego
Em 2020, a mão de obra
do setor teve um aumento
de 4,4%. Com isso, o número de empregos diretos
no setor passou de 483 mil
para 504 mil.
O aumento dos postos
de trabalho no setor de telecomunicações ocorreu em
um ano em que, segundo
dados do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), houve uma
redução de 7,3 milhões na
população ocupada, o que
levou o País ao menor número da série anual.
Com isso, o país saiu da
maior população ocupada
da série histórica do IBGE 93,4 milhões de pessoas em
2019 – para 86,1 milhões
em 2020.
O número de acessos a
serviços de telecomunicações passou de 308,8 milhões para 315,7 milhões.
A banda larga fixa cresceu
10% em 2020, com a conexão de 3,4 milhões de novos acessos enquanto a internet móvel cresceu 5,3%
com a ativação de 10,5 milhões de novos acessos. A
telefonia móvel também
cresceu no ano passado,
com 7,4 milhões de novos
acessos, alcançando 234,1
milhões de celulares em todo o país.

Vendas de motos têm alta de 235,1% em abril

A

quantidade de motocicletas
novas
vendidas no país
no mês de abril totalizou
94.654 unidades, resultado
52% maior do que o registrado em março, e 235,1%
superior ao comercializado
em abril do ano passado,
quando o setor foi fortemente afetado pela pandemia da covid-19. No acumulado de janeiro a abril, as
vendas totalizaram 300.098
motocicletas, 9,1% a mais
em relação ao mesmo período de 2020.
Os dados foram divulgados hoje (11) pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas, Ciclomotores,

Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). “Até o mês
passado, ainda lidávamos
com a falta de motocicletas
no varejo devido ao impacto
que as produções sofreram
em janeiro e fevereiro. Agora, com esses novos índices
produtivos, nosso objetivo
é alcançar, gradativamente,
o equilíbrio entre a oferta
e a demanda e, com isso,
reduzir a fila de espera por
motocicletas”, disse o presidente da Abraciclo, Marcos
Fermanian.
As exportações de motos
totalizaram 4.276 unidades
em abril, 32,5% a menos do
que em março, e 903% acima do registrado no mesmo

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRUTAL
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições estatutárias,
convoca as Indústrias de Material Plástico sediadas na base territorial de
Engenheiro Paulo De Frontin, Paraíba Do Sul, Petrópolis, Três
Rios e Vassouras, para a Assembleia Geral Extraordinária do próximo
dia 14 de maio de 2021, 6ª. feira, às 14:00h em primeira convocação, ou
as 14:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer quórum,
por ZOOM, que será enviado o link a todos os associados, para tomarem
ciência da Pauta de Reivindicações 2021/2022, constituírem e concederem poderes à Comissão de Negociação, com estabelecimento de
parâmetros, para conduzir todo o processo de negociação com o Sindicato dos Trabalhadores, SINDIQUIMP SERRANO, até a instauração de
Dissídio, se necessário. Rio de Janeiro, 12 de maio de 2021.
GLADSTONE SANTOS JUNIOR – Presidente.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à ALFREDO DA
COSTA PEIXOTO, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação de Execução (Processo nº 004484243.2012.8.19.0001) proposta por FABIO GOMES DE OLIVEIRA
contra ALFREDO DA COSTA PEIXOTO, na forma abaixo: A DRA.
KÁTIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Juíza de Direito da
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos
dias 20.05.2021 e 26.05.2021, às 12:00 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido o Veículo
Ford Fiesta, ano 2004, placa JPQ 2183, Renavam nº 832012890,
Chassis 9BFZF10BX4820629, cor prata, combustível gás/GS
natural veicular.- Avaliação: R$ 12.295,04 (doze mil, duzentos e
noventa e cinco reais e quatro centavos).- O edital na íntegra está
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

mês de 2020. No acumulado de janeiro a abril, os
embarques de motocicletas
para o mercado externo
somaram 17.441 unidades,
uma elevação de 140,5% na
comparação com o mesmo
período do ano passado.
Produção
As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo
Industrial de Manaus produziram 122.220 motocicletas em abril. O volume
representa uma queda de
2,8% na comparação com
março e de 7.179% em relação ao mesmo mês do ano
passado, quando as fábricas

de motos praticamente pararam em razão da pandemia da covid-19. No acumulado de janeiro a abril,
foram produzidas 359.621
motocicletas, alta de 20,2%
na comparação com o mesmo período de 2020.
“Depois de um primeiro
bimestre bastante difícil, a
produção de motocicletas
apresenta uma curva de recuperação e estamos bem
próximos ao patamar registrado em 2019, o que comprova isso. A perspectiva
para os próximos meses é
de manter esse ritmo e, com
isso, regularizar o abastecimento”, ressaltou o presidente da Abraciclo.

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação.
Cia Aberta. CNPJ 02.117.801/0001-67. NIRE: 33300318968.
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1.Data, hora e local. Às
11h do dia 15/04/2021, de forma exclusivamente virtual, via plataforma Teams.
2.Convocação. A convocação é dispensada nos termos do art 124, § 4º, da Lei
n.º 6.404/76, conforme alterada em face da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas. 3. Presença. Acionistas representando a totalidade
do capital social. Presente, ainda, para atender a pedidos de esclarecimentos
dos acionistas, o liquidante Eximia Capital Partners, por seus representantes
Carlos Eduardo Reich de Sampaio e Marcelle Santos de Vasconcellos. Os acionistas dispensaram a presença do representante do auditor independe da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes S/S, nos termos do art 134, §2º,
da Lei 6.404/76. 4.Mesa. Presidente: Marcelle Vasconcellos. Secretária: Viviane
Rodrigues. 5.Ordem do Dia. Em AGO. i) Aprovação das Contas, apresentadas
pelo Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da
Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação (“Bonaire” ou “Companhia”), referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20 e do quadro geral de credores
na data-base de 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; ii) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2020; iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para cumprimento de mandato até a AGO
de 2022; e,Em AGE. iv)Fixação da remuneração anual global dos administradores. 6.Deliberações tomadas por unanimidade. Em AGO.6.1.Aprovar, sem
reservas, as Contas apresentadas pelo Liquidante, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e o
quadro geral de credores na data-base de 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no jornal Monitor Mercantil e no DOERJ no dia 15/03/2021.6.2 Aprovar a
destinação da totalidade do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2020no
valor de R$ 366.590,65(trezentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa
reais e sessenta e cinco centavos) para a Reserva de Lucros a Partilhar (que
tem por objeto a acumulação dos resultados apurados durante o processo de
liquidação).6.3 Aprovar, com abstenção do acionista Petros para os itens (i) e
(iii),a eleição dos membros titulares e seus respectivos suplentes para composição do Conselho Fiscal da Cia, conforme indicados abaixo, a fim de cumprirem
mandato até a realização da AGO de 2022, a saber: (i) Sr. Douglas José Nero,
brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da carteira de identidade nº 12.839.001-3, inscrito no CPF 042.860.048-48, como membro titular, e
seu suplente Sr. Paulo de Sá Pereira, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 5202190 SSP/SP, CPF 878.300.198-00, ambos
com endereço profissional na cidade e Estado de SP, na Alameda Santos, n°
2.477; (ii) Sr. Aloísio Macário Ferreira de Souza, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade 04565759-0 IFP/RJ, CPF
540.678.557-53, residente à Rua Homem de Melo, 315, apto 101, Tijuca, RJ
- RJ, como membro titular, e seu suplente Sr. Cristiano Machado Costa, brasileiro, bacharel em economia, portador da carteira de identidade nº 1016752204,
CPF 810.485.480-15, residente à Rua Dr. Dário de Bittencourt, 300, apto 1903
B, Porto Alegre - RS; e, (iii) Sr. Ivan Mendes do Carmo, brasileiro, divorciado,
formado em economia, titular da carteira de identidade nº 584.786 SSP/DF, CPF
279.786.131-00, residente à SEPS 702/902, conj. B, bloco A, 2º andar, Brasília
– DF, como membro titular, e seu suplente Sr. Tarcísio Luiz Silva Fontenele,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 5919, expedida pela OAB, CPF 265.672.021-49, com endereço profissional à SEPS/EQ
702/902, conjunto B, bloco A, Ed. General Alencastro, Brasília – DF. Os Conselheiros ora eleitos declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos
em lei que os impeça de exercerem atividades mercantis e atenderem aos requisitos previstos no art 1.011 da Lei nº 10.406/2002, no art 147 da Lei nº 6.404/76,
e na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002. Em AGE. 6.4 Aprovar para o
exercício de 2021, a fixação de remuneração global no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) ao CF da Cia. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no
livro próprio. Assinaturas: Sra. Marcelle Vasconcellos (Presidente); Sra. Viviane
Rodrigues (Secretária). Acionistas Presentes: Fundação Cesp, Fundação Sistel
de Seguridade Social, Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros e
SABESPREV - Fundação Sabesp de Seguridade Social. RJ, 15/04/2021.“A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.”Viviane Rodrigues. Secretária. Arquivado na Jucerja em 07/05/2021 sob número 00004062671. Bernardo
Feijo Berwanger – Secretário Geral.
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Três perguntas: o Brasil e as oportunidades da Economia Verde
Por Jorge Priori

N

a Cúpula do Clima promovida em
abril pelos Estados Unidos, o segundo dia
do evento foi dedicado integralmente à discussão de
inovações tecnológicas e
oportunidades econômicas
relacionadas à Economia
Verde. Em novembro deste
ano, esses assuntos voltarão
a ser discutidos na COP26,
Conferência das Nações
Unidas sobre Mudança
Climática, que será realizada
em Glasgow, Escócia.
Para entendermos um
pouco mais sobre as oportunidades econômicas da
Economia Verde, conversamos com Thiago Tossi,
palestrante e professor nas
matérias de economia empresarial, empreendedorismo e inovação da IBE, conveniada à FGV.
O que deve acontecer
com a Economia Verde
nos próximos anos?
Primeiramente,
precisamos contextualizar o
momento que estamos atravessando. Com a Cúpula
do Clima, realizada recentemente em abril deste
ano, tivemos a reunião
das maiores lideranças
globais que representam
aproximadamente
80%

das emissões de carbono
e, dentre esses países, as
nações com os PIB mais
representativos.
Neste evento, destaco
as pautas de redução das
emissões em 50% até 2030,
aumento do financiamento
climático para nações em
desenvolvimento, a suspensão do financiamento
de carbono e o compromisso das nações com planos verdes de recuperação
econômica da Covid-19.
Com isso, podemos pensar em um foco maior
na economia verde pelas
nações.
Vale lembrar que em novembro deste ano haverá a
COP26 em Glasgow, na Escócia, onde se espera que os
países apresentem compromissos climáticos mais assertivos no âmbito do Acordo de Paris. Devemos, após
esses dois eventos, verificar
um movimento mais intenso de políticas públicas que
foquem em uma economia
de baixo carbono, uso eficiente dos recursos e de inclusão social.
Atualmente, já percebemos vários países desenvolvendo tecnologias de
energia limpa. Haverá um
holofote sobre o assunto
e o surgimento de startups e parcerias entre setores da indústria para focar
em soluções de redução

de carbono, soluções eólicas, solares e de hidrogênio
verde. Enxergo também
uma mudança de mindset
dos profissionais e práticas
de gestão sustentável pelas empresas. Neste último
ponto, as empresas devem
rever suas estratégias empresariais, alinhando-se ao
ESG (Environmental, Social and Governance), o que
representará uma mudança
de paradigma nas relações
entre as empresas e seus investidores.
Como o Brasil pode
aproveitar as oportunidades da Economia
Verde?
Acredito que temos excelentes oportunidades e
altíssimo potencial para
avançarmos na Economia
Verde já que somos um
país com vastos recursos
naturais. Para entender a
Economia Verde, o primeiro passo é trabalhar
firmemente na emissão
zero de carbono. No caso
da nossa matriz energética, aproximadamente 83%
das fontes são sustentáveis
e limpas, enquanto a média
global é de 27%. Ponto para nós. O grande desafio é o
controle do desmatamento
ilegal, que acaba afetando
os indicadores da emissão.
Mas, voltando ao ponto
da Economia Verde, dev-

ido à nossa geografia, somos um celeiro de energia
elétrica vinda de fontes
renováveis como a solar,
eólica e hídrica. Para que o
leitor entenda a importância de termos fontes renováveis, vou citar o que
considero o futuro na substituição de combustíveis
fósseis: o hidrogênio
verde.
O hidrogênio verde tem
a capacidade de descarbonizar setores intensivos
em emissões de carbono,
como siderurgia e transporte. Imagine que para se
obter o hidrogênio da água,
é preciso realizar um processo chamado eletrólise.
Para fazer isso, necessitamos de energia. Se a energia
é poluente, o processo não
se justifica. Agora, se usarmos as fontes renováveis
como hídrica, eólica ou solar, conseguiremos extrair
o hidrogênio com emissão
zero. É neste ponto que vejo um alto potencial. Como
já temos uma matriz energética praticamente limpa, podemos ser uma nação
que atraia investimentos para o desenvolvimento deste
combustível.
É importante ressaltar
que no Brasil haverá a construção de uma usina de hidrogênio verde no Ceará. A
empresa australiana Enegix
investirá US$ 5,4 bilhões na

planta de produção a ser instalada no porto de Pecém.
Como consequência, veremos um reflexo positivo
na economia, pois gerará
milhares de empregos. E
sabemos que investimento
em infraestrutura e tecnologia contribuem positivamente para o PIB.
O que precisa ser feito
para que o Brasil aproveite essas oportunidades?
Em primeiro lugar, para
que o Brasil ganhe credibilidade, principalmente de investidores do setor privado,
precisamos de uma política
de meio ambiente austera
nas áreas de desmatamento
ilegal. Estando alinhado ao
combate ao desmatamento,
o governo sinalizará ao mercado o compromisso com a
agenda e trará investimento
de capital estrangeiro.
O segundo ponto é o fomento à pesquisa no que diz
respeito ao desenvolvimento de tecnologia para reduzir os custos de produção
na geração de combustíveis
não poluentes como o hidrogênio verde. Se tivermos
a tecnologia internamente,
barateamos o processo e
podemos ser competitivos
na exportação da tecnologia.
Na sequência, posso citar incentivos fiscais para
estimular a construção de

plantas renováveis como a
redução nas tarifas de importação de bens de capital para o desenvolvimento
dessas usinas.
E não podemos deixar
de destacar a prospecção de
investidores do setor privado, não só nacional, como
internacional. Acredito que
teremos mais empresas olhando para a Economia
Verde, porém, ainda não estamos colocando tração no
assunto.
Um dado relevante que
trago é que uma análise
feita por diversas organizações mostra que, com as
tecnologias existentes, uma
meta de redução de 50%
da emissão impulsionaria a geração de empregos
e a inovação em diversos
setores, como energia renovável, transporte sustentável, veículos elétricos,
indústria e agricultura.
Para o Brasil, especificamente, um estudo da WRI
Brasil mostra que as medidas de baixo carbono resultariam em um aumento
acumulado adicional do
PIB brasileiro de R$ 2,8 trilhões até 2030. Além disso,
a Economia Verde geraria
2 milhões de empregos a
mais, o que representa quatro vezes mais empregos
do que os atualmente existentes no setor de petróleo
e gás no nosso país.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ no 23.820.645/0001-76
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da MCFL Participações S.A. (“Companhia”) acompanhadas das notas explicativas, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Reservas de lucros
Balanço Patrimonial
Demonstração
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Capital
Lucros
das Mutações
31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante
1.951
7 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota Social Legal Outras Acumulados Total
Lucro
líquido
do
exercício
8.325
5.423
Disponibilidades
Em 31 de Dezembro
(8.372)
(5.469) de 2018
Títulos e valores mobiliários
10
7 Equivalência patrimonial
1.660
274
- 1.934
(47)
(46) Lucro líquido do
Renda Fixa
10
7 Lucro líquido (prejuízo) ajustado
Valores a receber
1.941
- Aumento em contas do ativo
exercício
5.423 5.423
(3)
(2) Constituição de reserva
Dividendos a receber
1.941
- Aplicações financeiras
(3)
(2) legal
Ativo Não Circulante
9.076
4.790 Total do aumento em contas do ativo
58
(58)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades
Investimentos em controlada em
(50)
(48) Distribuição de
conjunto
4
9.076
4.790 operacionais
dividendos
(5.365) (5.365)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
2.145
4.399 Em 31 de Dezembro
e Valores Mobiliários S/A
9.076
4.790 Dividendos recebidos de controlada em conjunto
2019
1.660
332
- 1.992
Total do Ativo
11.027
4.797 Caixa líquido proveniente das atividades de
58
58
2.145
4.399 Mutações do exercício
Passivo Circulante
1.860
2.805 investimento
Em 31 de Dezembro
Outras obrigações
1.860
2.805 Fluxo das atividades de financiamento
1.660
332
- 1.992
(2.095)
(4.351) 2019
Dividendos a pagar
1.860
2.805 Dividendos pagos
Retificação da
Patrimônio líquido
9.167
1.992 Caixa líquido aplicado nas atividades de
6
- 2.805
- 2.805
(2.095)
(4.351) destinação dos lucros
Capital social
4.465
1.660 financiamento
- Saldo de abertura em
Reserva legal
748
332 Aumento/redução das disponibilidades
- 01/01/2020
1.660
332 2.805
- 4.797
Reserva de lucros
3.954
- Caixa e equivalentes de caixa - início
- Capitalização de
Total do Passivo e PL
11.027
4.797 Caixa e equivalentes de caixa - final
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
- reserva de lucros
6 2.805
- (2.805)
Demonstração do Resultado
31/12/2020 31/12/2019 Demonstração do Resultado Abrangente
Lucro líquido do
31/12/2020
31/12/2019
Receitas Operacionais
8.372
5.469
8.325 8.325
8.325
5.423 exercício
Resultado de equivalência patrimonial
8.372
5.469 Lucro líquido do exercício
Constituição de
Resultado bruto
8.372
5.469 Outros resultados abrangentes, líquidos de
416 3.954
(4.370)
8.325
5.423 reservas
(-) Despesas Operacionais
(47)
(46) imposto de renda e contribuição social
8.325
5.423 Distribuição de
Despesa de pessoal
(31)
(29) Resultado abrangente total
dividendos
(3.955) (3.955)
Despesas administrativas
(16)
(17) Resultado abrangente atribuível aos:
8.325
5.423 Em 31 de Dezembro
Lucro líquido do exercício
8.325
5.423 Acionistas controladores
- 2020
4.465
748 3.954
- 9.167
Número de ações
16.600
16.600 Acionistas não controladores
8.325
5.423 Mutações do período
2.805
416 3.954
- 7.175
Lucro por ação - R$
501,51
326,69 Resultado abrangente total
Notas explicativas da diretoria às demonstrações financeiras Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando especificado)
1. Contexto operacional: A MCFL Participações S.A (“Companhia”) de apuração do resultado é o de competência, que estabelece que as receitas um ou mais investidores mantêm o controle compartilhado das atividades
foi constituída em 03 dezembro de 2015, com o objetivo de participar e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos operacionais e financeiras da entidade. A participação da Companhia nos
exclusivamente no capital da Oliveira Trust DTVM S.A, tendo assim em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, lucros ou prejuízos de sua controlada em conjunto é reconhecida na rubrica
adquirido 31,92% do Capital Social da referida sociedade em dezembro independentemente do pagamento ou recebimento. A destinação do “Resultado de equivalência patrimonial” na Demonstração do Resultado. Já
de 2015. A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários resultado ocorre ao final do exercício, assim como a constituição de reservas. a participação nas movimentações do Patrimônio Líquido da controlada em
S.A. (“Investida”), é uma instituição financeira, autorizada a funcionar pelo b. Caixa e Equivalentes de caixa : Correspondem a recursos utilizados para conjunto, conforme aplicável, é reconhecida em rubricas equivalentes do
Banco Centra do Brasil (“BACEN”), e tem como atividade preponderante gerenciamento dos compromissos de curto prazo e, de modo geral, incluem Patrimônio Líquido da Companhia. Quando Ativos contingentes: não são
administrar carteiras e custodiar títulos e valores mobiliários, exercer funções o caixa em espécie, contas bancárias de livre movimentação e aplicações reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência
de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos de investimentos, financeiras com liquidez imediata, prazo de vencimento igual ou inferior a de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais
além das atividades descritas em seu estatuto social, observando as três meses e com risco insignificante de variação no seu valor de mercado. não cabem mais recursos; • Provisão para riscos: é reconhecida nas
disposições legais e regulamentares emanadas principalmente pelo BACEN O caixa em espécie e as contas bancárias são reconhecidos pelo custo demonstrações contábeis quando, com base na opinião de assessores
e da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). 2. Apresentação e amortizado. Já as aplicações financeiras são reconhecidas pelo montante jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda de
elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações contábeis aplicado acrescidos dos rendimentos auferidos e não apresentam diferença uma ação judicial ou administrativa, e sempre que os montantes envolvidos
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, significativa em relação ao seu valor de mercado, correspondendo assim forem mensuráveis com suficiente segurança; • Os passivos contingentes
incluindo os pronunciamentos e orientações emitidos pelo Comitê de ao seu valor justo. c. Valores a receber: Referem-se aos dividendos da classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos: são
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração das demonstrações Investida, onde as distribuições de lucros declaradas e provisionadas pela divulgados nas demonstrações contábeis, enquanto aqueles classificados
financeiras foram utilizadas estimativas e premissas na determinação do Investida reduzem o valor contábil do investimento e são contabilizados como como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação. Os
montante de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com dividendos a receber na controladora. d. Títulos e valores mobiliários: montantes registrados são atualizados de acordo com a legislação vigente;
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os resultados efetivos podem São classificados na categoria de “valor justo através do resultado”, com a • Obrigações fiscais correntes (fiscais e previdenciárias): referem-se
ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações finalidade de serem ativa e frequentemente negociados, sendo ajustados, a demandas judiciais em que estão sendo contestadas a legalidade e a
contábeis foram aprovadas pela Administração em 27 de janeiro de 2021. a. diariamente, ao valor justo computando-se a valorização ou desvalorização constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. Em 31 de dezembro
Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis em contrapartida a adequada conta de receita ou despesa, no resultado doe de 2020 a Companhia não é parte integrante de qualquer processo judicial ou
estão apresentadas em milhares de reais. O Real é a moeda funcional e exercício. e. Participação em companhia controlada em conjunto: Refere- administrativo nas esferas, cível tributária ou trabalhista. 4. Investimento em
de apresentação da MCFL. As informações apresentadas em milhares se ao investimento que a Companhia controla a Investida, em conjunto com os controlada em conjunto: As principais informações financeiras da Investida
de reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando seus próprios acionistas. Tais investimentos são reconhecidos, inicialmente, e a movimentação do investimento da Companhia na mesma podem ser
indicado de outra forma. 3. Descrição das principais práticas contábeis: a. ao custo de aquisição e avaliados subsequentemente pelo método de resumidos como segue: (i) Informações da Investida:
Apropriação de receitas e despesas e destinação do resultado: O regime equivalência patrimonial. Controlada em conjunto são as investidas em que
Investimentos em Coligada
OT DTVM

Participação (%)
31,92%

Capital Social
7.160

Reservas de Lucros Outros Resultados Abrangentes
21.364
(92)

(ii) Movimentação do investimento:
2020
2019
Saldo inicial do investimento
4.790
3.672
Resultado de equivalência patrimonial
8.372
5.469
Dividendos distribuídos/propostos pela investida
(4.086)
(4.351)
Saldo final do investimento
9.076
4.790
A Investida é uma entidade regulada pelo BACEN. Assim, tendo em vista a
publicação da Resolução CMN 4.820, editada pela Resolução CMN 4.855,
que estabeleceu requisitos prudenciais transitórios aplicáveis às instituições
financeiras durante o período de calamidade pública decretada em função
da pandemia do coronavírus (Covid-19), dentre os quais a limitação da
distribuição de lucros referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2020 ao dividendo mínimo obrigatório, estabelecido pelo art. 202 da Lei nº
6.404, de 1976, a Investida realizou o pagamento de dividendos intermediários
no montante de R$ 6.719 e está propondo aos acionistas o pagamento
complementar de R$ 6.082 sobre o lucro líquido do exercício findo em 31
de dezembro de 2020, totalizando dividendos de R$ 12.801. Desse total
R$ 4.086 corresponde à participação da MCFL. 5. Patrimônio líquido: a)
Capital social: O capital social subscrito e integralizado da Companhia em
31 de dezembro de 2020 é de R$ 4.465 (R$1.660 em dezembro de 2019),
representado por 16.600 (Dezesseis mil, e seiscentas) ações ordinárias,
sem valor nominal. Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 30
de abril de 2020, os acionistas deliberaram, entre outros, pelo pagamento
de dividendos no valor de R$ 2.805. Entretanto, posteriormente a referida
Assembleia, foi observado que as informações apresentadas durante a
assembleia sobre a distribuição de lucros já ocorrida, base para a tomada de
decisão dos acionistas, encontrava-se indevida. Assim, em 28 de dezembro
de 2020, foi realizada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nas quais
os acionistas deliberaram: (i) Em AGO, pela retificação da deliberação da
AGO de 30 de abril de 2020 quanto a destinação de parte do lucro líquido

Patrimônio Líquido Lucro Líquido Valor Contábil dos Investimentos Resultado de Participação
28.432
26.318
9.076
8.372
Total
2020
9.076
8.372
Total
2019
4.790
5.469
apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 para dividendos, 7. Gerenciamento de riscos e de capital: A administração definiu uma
aprovando a destinação do referido valor de lucro de R$ 2.805 para a conta estrutura e estabeleceu políticas e normas internas para o gerenciamento
de “Reserva de retenção de lucros”. (ii) Em AGE, pelo aumento do capital de riscos e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo
social da Companhia de R$ 2.805, mediante a capitalização do saldo da uma postura conservadora em relação à exposição de risco. As atividades
conta de “Reserva de retenção de lucros”, sem a emissão de novas ações. de gestão de risco e capital são realizadas em conjunto com as da sua
Em decorrência da retificação pela AGO acima referida, o balanço de abertura Investida. 8. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro
da MCFL e, 01/01/2020, foi ajustado para refletir de apropriadamente a de 2020 e 2019, a MCFL não possuía operações próprias com instrumentos
deliberação retificada dos acionistas. b) Destinação do lucro líquido e financeiros derivativos em aberto. 9. Partes relacionadas: No exercício findo
reservas de lucros: (i) Dividendos: O Estatuto social da MCFL, atualmente em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não houve transação com partes
é omisso em relação a determinação do dividendo mínimo obrigatório. Desta relacionadas. 10. Outros assuntos: a) Efeito do coronavírus sobre as
forma, a Companhia considera a metade do lucro líquido, após a dedução demonstrações financeiras: A administração da Companhia, em conjunto
das reservas previstas no artigo 202 da Lei das S.A., na determinação do com a sua Investida, acompanha as recomendações do Ministério da Saúde,
dividendo mínimo a distribuir. Assim, ao longo de 2020, a administração das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os normativos
“ad referendum” da AGO que irá aprovar as contas do exercício, realizou do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e impactos
o pagamento de dividendos intermediários no montante de R$ 2.095 e está da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização Mundial da Saúde
propondo aos acionistas o pagamento complementar de R$ 1.860 sobre (OMS), desde o dia 11 de março de 2020. Para a preservação da segurança
o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, totalizando e saúde dos colaboradores, seus familiares, prestadores de serviços e
dividendos de R$ 3.955. (ii) Reservas de lucros: Anualmente, a MCFL clientes, a Companhia e sua Investida adotaram rígidos protocolos de
apropria 5% do lucro líquido auferido em cada exercício para a formação segurança nos locais de trabalho, em conformidade com as recomendações
da Reserva Legal, até que o saldo desta reserva atinja o limite estabelecido das autoridades públicas, assim como trabalho remoto em larga escala de
na Lei societária. A parcela do lucro não apropriada à Reserva Legal e seus colaboradores. Até o momento, não foi identificado impacto negativo e
na distribuição de dividendos é apropriada em Reserva de Retenção de relevante nas demonstrações contábeis da MCFL ou de sua Investida, em
Lucros, para futura deliberação pelos acionistas. (iii) Valor patrimonial das virtude dos efeitos da pandemia do COVID -19. b) Eventos subsequentes:
ações: O valor patrimonial das ações ordinárias no exercício findo em 31 de Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de maneira
dezembro de 2020, correspondem a R$ 552,251096 (quinhentos e cinquenta significativa as demonstrações contábeis.
e dois reais, duzentos e cinquenta e um mil e noventa e seis milionésimos de José Alexandre Costas de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17
centavos) por ação. 6. Remuneração dos administradores: A remuneração Carlos Henrique Correa Sismil - Diretor - CPF: 011.896.377-58
dos administradores é composta pelos pagamentos de pró-labores, que são Jorge Cezar P. Derossi - Contador
contabilizados com despesa de pessoal no valor de R$ 31 (2019 = R$ 29). CRC-RJ: 084173/O-1 - CPF: 011.966.457-79
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Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR

CNPJ Nº 42.171.058/0001- 48
RELATÓRIO DA DIRETORIA: SENHORES ACIONISTAS,A Diretoria da RIOTUR - Empresa de Turismo do Município que recebeu a primeira grande intervenção estrutural desde sua inauguração. A obra foi dividida em 2 fases, a primeira fase
do Rio de Janeiro S.A., em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, tem a satisfação de submeter à apreciação da obra cumpriu as devidas exigências do Ministério Público do Estado e do Corpo de Bombeiros, como a implementação
de V. Senhorias, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas, relativas ao exercício findo de normas de combate a incêndio e pânico, a parte elétrica e a reforma estrutural o que garantiu autorização especifica
em 2020, mediante análise sistemática dos atos e procedimentos ligados às áreas de sua atuação. Colocamo-nos ao inteiro para realização do carnaval de 2020. A segunda fase da obra garantirá o certificado de autorização definitiva do Corpo de
dispor para os esclarecimentos que se fizerem necessários ao perfeito entendimento dos documentos ora apresentados. Bombeiros. Foi captado junto ao Ministério do Turismo através da assinatura de convênio recursos da ordem de R$ 8,0
A conjuntura de 2020, impactada pela pandemia da COVID 19 não foi favorável ao pleno desempenho das atividades milhões para as obras complementares da Passarela do Samba. O aumento da captação de verba da iniciativa privada
turísticas na Cidade do Rio de Janeiro, ressalvando o primeiro bimestre do ano, onde apresentou desempenho similar para nossos grandes eventos, como Réveillon e Carnaval por meio de patrocínio também foi um destaque no exercício de
ao de anos anteriores. Tivemos logo no início do ano um excelente resultado do Réveillon 2019/2020 bem como mais 2020. Nesta oportunidade, queremos manifestar nosso agradecimento a V. Senhorias, ao quadro de servidores e a todos
adiante tivemos um carnaval com bom desempenho, atraindo um fluxo considerável de turistas nacionais e internacionais aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente,para que a empresa cumprisse de modo adequado os seus objetivos.
para cidade. Após esse primeiro bimestre tivemos uma forte retração da atividade turística na cidade e as expectativas de Queremos expressar, nesta oportunidade, um agradecimento especial ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Crivella,
retomada destas atividades turísticas serão lentas e graduais. Destacamos a obra do sambódromo da Marques de Sapucaí pela confiança, apoio e incentivo que foram de fundamental importância para o êxito desta administração. A Diretoria.
Demonstração Comparativa das Mutações do Patrimônio Líquido para os
BALANÇO PATRIMONIAL
Demonstração do Resultado do Exercício 2020 (Expressa em Reais)
Exercícios Findos em Dezembro (Expressa em Reais)
EXERCÍCIO: 2020
Especificação
Dez/2020
Dez/2019
Patrimônio
ATIVO
Atual
Anterior Receita Bruta
59.689.869,67 74.697.936,61
Mutações no
Social/Capi- Reservas
Resultados
Ativo Circulante
Receita Econômica com Exploração de Bens
tal Social
de Capital Acumulados
Total
Caixa e Equivalente de Caixa
1.450.546,18
3.108.176,27 e Serviços
3.875.669,03 5.019.594,20 Período
Créditos a Curto Prazo
20.234.572,05 24.554.338,75 Subvenções
55.814.200,64 69.678.342,41 Saldo Inicial do
Estoques
16.261,78
31.529,92 Deduções da Receita Bruta
(199.240,90)
(458.051,93) Exercício An55.085.414,00 5.197.180,77 -169.004.664,91 -108.722.070,14
VPD Pagas Antecipadamente
0,00
37.500,00 Impostos e Contribuições
(199.240,90)
(458.051,93) terior
Total do Ativo Circulante
21.701.380,01 27.731.544,94 Receita Líquida de Vendas e Serviços
59.490.628,77 74.239.884,68 Ajustes ExercíAtivo Não Circulante
Lucro / (Prejuízo) Bruto
59.490.628,77 74.239.884,68 cios Anteriores
3.177.171,56
3.177.171,56
Realizável a Longo Prazo
2.195.156,46
2.195.156,46 Despesas Administrativas e Tributárias
(58.849.845,73) (75.579.278,16) Retificação de erro
Investimentos
18.897,51
18.897,51 Pessoal e Encargos
(28.764.362,37) (28.169.017,36) Lucro ou (PrejuImobilizado
550.760,80
583.088,10 Uso de Material de Consumo
(731.862,43) (1.056.192,19) ízo) do Exercício
Intangível
34.947,74
34.947,74 Contratação de Serviços
(29.288.750,99) (46.283.927,51) Resultado do
- -8.090.953,28 -8.090.953,28
Total do Ativo Não Circulante
2.799.762,51
2.832.089,81 Tributárias
(64.869,94)
(70.141,10) Exercício
TOTAL DO ATIVO
24.501.142,52 30.563.634,75 Resultado Financeiro Líquido
(92.892,47)
(58.580,82) Saldo Final
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Receitas Financeiras
56.378,47
188.499,08 Exercício AntePassivo Circulante
Despesas Financeiras
(149.270,94)
(247.079,90) rior/Saldo Inicial
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a
Resultado com Avaliação Patrimonial
(38.307,30)
(39.250,62) Exercício Atual 55.085.414,00 5.197.180,77 -173.918.446,63 -113.635.851,86
Pagar a Curto Prazo
4.131.306,63
4.657.786,10 Depreciação, Amortização e Exaustão
(38.307,30)
(39.250,62) Ajustes ExercíFornecedores e Contas a pagar a Curto
Outras Receitas e Despesas Operacionais
365.053,77 (6.653.728,36) cios Anteriores
1.844.473,61
1.844.473,61
Prazo
7.562.680,55 13.773.146,22 Outras Receitas Operacionais
949.955,70
3.793,46 Retificação de erro
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
13.419,98
11.507,96 Outras Despesas Operacionais
(584.901,93) (6.657.521,82) Lucro ou (PrejuDemais Obrigações a Curto Prazo
5.115.010,16
7.983.489,15 Resultado Operacional
874.637,04 (8.090.953,28) ízo) do Exercício
Total do Passivo Circulante
16.822.417,32 26.425.929,43 Lucro /(Prejuízo) antes do I.R. e da CSLL
874.637,04 (8.090.953,28) Resultado do
874.637,04
874.637,04
Passivo Não Circulante
Lucro(Prejuízo) Líquido do Período
874.637,04 (8.090.953,28) Exercício
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a
Quantidade de Ações
55.085.414
55.085.414 Saldo Final do
Pagar a Longo Prazo
4.423.226,99
4.911.576,63 Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$
0,0159
(0,1469) Exercício Atual 55.085.414,00 5.197.180,77 -171.199.335,98 -110.916.741,21
Provisões a Longo Prazo
113.294.505,81 112.757.233,84 serem oriundos ou não da execução orçamentária. 3.2. Caixa e Equivalentes de As Notas Explicativas fazem parte integrante das Demonstrações Financeiras.
Resultado Diferido
877.733,61
104.746,71 Caixa - Contempla os valores das aplicações financeiras e demais investimentos,
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIO: 2020
Total do Passivo Não Circulante
118.595.466,41 117.773.557,18 inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos
Atual
Anterior
Patrimônio Líquido
e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras. Os registros dos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Patrimônio Social e Capital Social
55.085.414,00 55.085.414,00 pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações, que são feitos Ingressos
64.177.062,64 74.890.229,15
Reservas de Capital
5.197.180,77
5.197.180,77 na própria Tesouraria da empresa, são feitos individualmente pelo recebimento na Receita de Serviços
2.016.427,49 5.019.594,20
Resultados Acumulados
(171.199.335,98) (173.918.446,63) conta bancária, segregados em recurso financeiro próprio e do Tesouro Municipal Remuneração das Disponibilidades
56.378,47
188.499,08
Total do Patrimônio Líquido
(110.916.741,21) (113.635.851,86) e pelo efetivo pagamento ao beneficiário. 3.3. Demais Créditos e Valores à Curto Outras Receitas Derivadas e Originárias
3.793,46
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
24.501.142,52 30.563.634,75 Prazo - Nesse grupo de contas destacamos os valores relativos aos créditos or- Transferências recebidas
62.104.256,68 69.678.342,41
Desembolsos
(65.824.912,73) (75.618.671,11)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis - Exercício findo em çamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para pagamento Pessoal e demais despesas
(65.812.975,57) (75.618.671,11)
31/12/2020: 1. Contexto Operacional: A RIOTUR - Empresa de Turismo do dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como créditos a receber Outros Desembolso Operacionais
(11.937,16)
Município do Rio de Janeiro S.A. é uma sociedade por ações, de economia mista, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida Fluxo de caixa líquido das atividades
criada de acordo com a Lei nº 2.079, de 14/07/ 1972, e o Decreto “E” nº 5.692, de a conta de Receita de Subvenções no Resultado. 3.4. Estoques - Os estoques dos operacionais (I)
(1.647.850,09)
(728.441,96)
11/09/1972, vinculada à Secretaria Especial de Turismo-SETUR, conforme Decreto materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incor- Fluxos se Caixa das Atividades de Investimento
Municipal nº 45.779 de 03 /04/2019. A missão institucional é a formação e execução ridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas Desembolsos
(9.780,00)
(16.220,00)
da política de turismo do Município do Rio de Janeiro,atuando fundamentalmente com base no método do custo médio. 3.5. Imobilizado - Os bens em operação, Aquisição de ativo não circulante
(9.780,00)
(16.220,00)
na descentralização administrativa dos serviços prestados pela Prefeitura da que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo Fluxo de caixa líquido das atividades de
Cidade do Rio de Janeiro à população carioca. Para execução de suas atividades acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A deprecia- investimento (II)
(9.780,00)
(16.220,00)
a RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A.,recebe ção é calculada pelo método linear considerando as taxas fixadas pela Receita FluxosdeCaixadasAtividadesdeFinanciamento
regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na Federal do Brasil, sendo as mesmas divulgadas na Nota 4.3.4. 3.6. Retenções e Ingressos
execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentá- Consignações - As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são Desembolsos
rias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal reconhecidas na conta “Outras Obrigações a Curto Prazo” sendo apresentados os Fluxo de caixa líquido das atividades de
dependente nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento. 3.7. Provisões financiamento (III)
de Responsabilidade Fiscal). 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: para Contingências - As provisões para contingências são registradas pelos Geração Líquida de Caixa e Equivalente de
As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com as normas e regras valores estimados, informados pela área jurídica da empresa, de acordo com os Caixa (I+II+III)
(1.657.630,09)
(744.661,96)
contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e pelo Manual de Contabilidade Aplica- riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas, Caixa e Equivalente de caixa inicial
3.108.176,27 3.852.838,23
da ao Setor Público (MCASP), que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, cíveis e fiscais, reconhecidas até 31/12/20, em conformidade as normas emitidas Caixa e Equivalente de caixa final
1.450.546,18 3.108.176,27
das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC’s) emitidas pela Secretaria do pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 4 - Informações complementares:
Atual
Anterior
Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor 4.1 - Balanço Orçamentário
Conciliação entre o Resultado Líquido e o
Público (NBC TSP’s), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Detalhamento das Despesas por Tipo de Crédito
Fluxo de Caixa
Créditos Suplee disposições legais complementares vigentes. As demonstrações contábeis
Dotação Inicial mentares Abertos Cancelamentos Dotação Atualizada Líquido das Atividades das Operações
foram elaboradas com base nas informações inseridas no Sistema corporativo
Resultado do Exercício
874.637,04 (8.090.953,28)
R$
R$
R$
R$
de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON) da Prefeitura do Rio de
Ajustes de Conciliação do Resultado do
56.798.080,00
71.602.860,68
63.858.252,57
64.542.688,00
Janeiro, relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas
Exercício com os Fluxos de Atividades
pela entidade, sendo de responsabilidade destes gestores as operações realizadas Detalhamento da Execução da Receita e Despesa por Fonte - As receitas Operacionais
(2.522.487,13) 7.362.511,32
e registradas, bem como a ratificação das informações contidas na conferência geradoras de recursos financeiros da Empresa constituem-se fundamentalmente Itens de Resultado que não afetam os Fluxos
das demonstrações. 3. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados: pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura Operacionais
568.329,94 3.984.750,26
3.1. Receita e Despesa - De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto (informadas no item 4.2.1) e pelas prestações de serviços/venda de produtos, tendo Depreciação, Amortização e Exaustão
38.307,30
39.250,62
orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo a seguinte composição em 31/12/2020:
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos
537.271,97 6.609.905,94
em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para
Fonte de
Receita Diferida
(109.197,24) (2.809.197,24)
cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Por esse
Receitas
Recursos
R$
%
Variações Monetárias e Cambias Passivas
101.947,91
226.316,59
enfoque, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, Aluguéis
Própria
776.746,25 37,47 Outros Ajustes
(81.525,65)
independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque Ressarcim. de Despesas intramunicipais
Própria
197.446,01 9,53 Acréscimos/Reduções por Variação nos
patrimonial. Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas no Balanço
9.168.469,84 7.321.143,93
Própria
56.378,47 2,72 Ativos Operacionais
Patrimonial, na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração Aplicações Financeiras
9.168.469,84 7.321.143,93
Própria
63.180,00 3,05 Ativo Circulante
das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos Outras Serviços
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e
Própria
979.055,23 47,23 Financ. Concedidos)
geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente Outras Restituições
9.115.701,70 3.454.358,42
Total
2.072.805,96 100 Estoques
de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores
15.268,14
392.186,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas
As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2020, de acordo com a sua fonte de custeio, foram:
Antecipadamente
37.500,00 3.474.599,37
Despesas
Fonte de Recursos
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Acréscimos/Reduções P/Variação nos
R$
%
R$
%
R$
%
(12.259.286,91) (3.943.382,87)
Pessoal e Encargos
Tesouro Municipal
26.530.619,41
43,62
26.505.532,12
44,73
24.442.787,66
43,13 Passivos Operacionais
(12.546.722,97)
749.162,60
Pessoal e Encargos
Própria
37.934,99
0,06
37.934,99
0,06
37.934,99
0,07 Passivo Circulante
Material de Consumo
Tesouro Municipal
274.126,91
0,45
272.306,41
0,46
272.306,41
0,48 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.
(236.733,32) (1.297.514,32)
Material de Consumo
Própria
397.898,40
0,65
397.898,40
0,67
397.898,40
0,70 a Pagar a C/Prazo
Locação de Mão-de-Obra
Tesouro Municipal
2.645.913,91
4,35
2.394.561,74
4,04
2.394.561,74
4,23 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (9.447.873,21) (1.428.321,72)
1.912,02
(8.198,06)
Locação de Mão-de-Obra
Própria
209.132,69
0,34
0,00
0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo
(2.864.028,46) 3.483.196,70
Serviços de Terceiros
Tesouro Municipal
21.660.193,74
35,62
20.965.165,56
35,38
20.912.720,87
36,90 Demais Obrigações a Curto Prazo
287.436,06 (4.692.545,47)
Serviços de Terceiros
Própria
2.228.038,86
3,66
1.999.802,80
3,37
1.999.802,80
3,53 Passivo Não Circulante
Obrigações Tributárias
Tesouro Municipal
203.441,16
0,33
193.605,16
0,33
193.605,16
0,34 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.
(590.297,55)
358.411,77
Obrigações Tributárias
Própria
30.219,81
0,05
30.219,81
0,05
30.219,81
0,05 a Pagar a L/Prazo
- (4.947.760,00)
Sentenças Judiciais
Tesouro Municipal
1.925.955,09
3,17
1.787.701,90
3,02
1.781.673,09
3,14 Provisões a Longo Prazo
877.733,61
(103.197,24)
Manut. de Equipamentos
Própria
9.780,00
0,02
9.780,00
0,02
9.780,00
0,02 Resultado Diferido
Outras
Tesouro Municipal
2.585.607,68
4,25
2.582.521,04
4,36
2.123.992,85
3,75 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS
(728.441,96)
Outras
Própria
2.076.771,99
3,41
2.076.771,99
3,50
2.076.771,99
3,66 ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS (1.647.850,09)
Total
60.815.634,64 100,00
59.253.801,92
100,00
56.674.055,77
100,00 gistrados em curto e longo prazo, respectivamente nas contas no Passivo Circulante
e Não Circulante, sendo o saldo composto da seguinte forma:
4.2 - Balanço Financeiro - 4.2.1 - Transferências Financeiras Recebidas - Os Desdobramento
31/12/19 R$
31/12/20 R$
Curto Prazo
Longo Prazo
valores as Transferências Recebidas para a execução orçamentária são registrados Depósitos Judiciais Ações Trabalhistas
81.140,93
81.140,93
Conta
31/12/20 R$ 31/12/20 R$ 31/12/20 R$ 31/12/19 R$
no Balanço Financeiro na coluna ingressos, sendo provenientes da dependência Depósitos Judiciais Ações Cíveis
945.410,80
945.410,80
2.335.272,77 2.500.955,32
310.168,22
310.168,22 Pessoal a Pagar
financeira com o Tesouro Municipal e alcançou o valor de R$ 62.104.256,68 em Créditos Judiciais Não Tributários a Receber
Encargos Sociais a
Valores
Apreendidos
por
decisão
judicial
140.986,98
140.986,98
31/12/2020. 4.2.2 - Restos a Pagar - Os valores inscritos em Restos a Pagar, em
Pagar
1.796.033,86 2.156.830,78
573,04
573,04
31/12/2020, são demonstrados no Balanço Financeiro, na coluna de ingressos, Tributos a Recuperar ou Compensar
INSS - Débito Parcelado
- 4.423.226,99 4.911.576,63
Outros
Créditos
a
Receber
716.876,49
716.876,49
como recebimentos extra orçamentários, para fins de ajuste financeiro da parcela
4.131.306,63 4.657.786,10 4.423.226,99 4.911.576,63
Total
2.195.156,46 2.195.156,46 Total
não paga da despesa orçamentária empenhada, demonstrada na coluna de dis- O valor da rubrica “Outros Créditos a Receber”refere-se ao valor devido pelo Banco 4.3.7 Fornecedores e Contas a Pagar - Estão apresentadas na tabela a seguir os
pêndios. A composição por fonte de recursos dos valores inscritos no exercício está Santander à Riotur, de acordo com a cláusula sexta do contrato nº066/2006, firmado valores relativos as despesas executadas (Passivo Financeiro), bem como as desapresentada na tabela a seguir:
em 27.07.2006, com objetivo de prestação de serviço de pagamento dos funcio- pesas sem cobertura orçamentária, registradas nesse grupo de contas, referentes
nários municipais diretos e indiretos, conforme cláusulas do referido Instrumento ao exercício atual e aos anteriores: 4.3.8 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo - Os
Inscrição de ResFonte de
RPP inscrito em
RPN inscrito em
e do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial CEL/SMF-PR valores registrados nessa conta referem-se a Obrigações Tributárias a Recolher,
tos a Pagar
Recursos
31/12/20
31/12/20
01/2006, parte integrante. Porém o Banco Santander não depositou o referido valor conforme tabela a seguir:
Conta
31/12/20 R$
31/12/19 R$
R$
%
R$
%
para a Riotur, fez o depósito na conta do Tesouro Municipal e este não efetuou a
COFINS a Recolher
11.029,90
9.490,97
transferência
para
a
Riotur.
4.3.3
Investimentos
Os
investimentos
referem-se
a
Tesouro MuniPIS(PASEP) a Recolher
2.390,08
2.016,99
participações
em
empresas
do
Município
e
em
outras
sociedades
e
outros
investiPessoal e Encargos
cipal
2.062.744,46 79,96
25.087,29
1,61
Total
13.419,98
11.507,96
mentos conforme tabela demonstrativa:
4.3.9 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Com exigibilidade de curto prazo,
Material de ConTesouro MuniSaldo em
Saldo em
apresenta os valores relativos a:
sumo
cipal
0,00
1.820,50
0,12
Posição de ações/quotas em 31/12/20
31/12/20
31/12/19
Conta
31/12/20 R$
31/12/19 R$
Companhia
Qtde.
Tipo
R$
R$
Locação de Mão674.230,63
744.980,32
88.817
Ordinárias
8.080,33
8.080,33 Consignações sobre Folha de Pagamento
de-Obra
Própria
0,00 209.132,69 13,39 Telerj celular S.A
7.777,68
Telerj celular S.A
88.817
Preferenciais
8.080,33
8.080,33 Pensão Alimentícia - Empresas
Locação de MãoTesouro Muni339.688,75
189.202,54
460
Ordinárias
460,00
460,00 Receita a Apropriar Intra - SME
de-Obra
cipal
0,00 251.352,17 16,09 Rioluz
327.762,15
2.809.197,24
Comlurb
139
Ordinárias
139,31
139,31 Receita a Apropriar
86.162,05
145.299,04
Serviços de TerOutros
2.137
Ordinárias
2.137,54
2.137,54 Depósitos e Cauções
20.434,95
313.073,13
ceiros
Própria
0,00 228.236,06 14,61
Total
18.897,51 18.897,51 Retenções sobre Faturas
109.217,50
4.3.4 - Imobilizado - Os itens do ativo imobilizado, estão detalhados da seguinte Retenções Diversas S/Faturas
Serviços de TerTesouro MuniRetenções Contratuais
1.989,93
ceiros
cipal
52.444,69
2,03 695.028,18 44,50 forma:
Outras Obrigações Intra - SMF
3.664.741,70
3.664.741,70
Bens Móveis
Total
5.115.010,16
7.983.489,15
Obrigações Tribu- Tesouro MuniTaxa
Valor
Valor
O valor apresentado na rubrica “Outras Obrigações Intra” refere-se ao bloqueio
tárias
cipal
0,00
9.836,00
0,63
Anual
Custo de
Líquido
Líquido
judicial por conta de dívida junto ao INSS. 4.3.10 - Provisões a Longo Prazo - EsBem
Deprec aquisição
Depreciação Contábil Contábil
Tesouro Munitão registrados na conta de provisões alongo prazo, os valores referentes a ações
em
em
Sentenças Judiciais
cipal
6.028,81
0,23 138.253,19
8,85
administrativas e judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis, que representam obrigações
em
em
31/12/20 31/12/19
correntes, provenientes de eventos já ocorridos, que apresentam possibilidade
Tesouro Muni%
31/12/20 R$
31/12/20 R$
R$
R$
de perda consideradas como provável de haver desembolsos de recursos, tendo
Outras
cipal
458.528,19 17,77
3.086,64
0,20
Máquinas e
sido registrados com base nas informações prestadas pela Assessoria Jurídica,
Total
2.579.746,15 100,00 1.561.832,72 100,00 Equipamentos
10
659.315,72
(626.645,91) 32.669,81 32.441,24 conforme tabela a seguir:
4.3 - Balanço Patrimonial - Neste capítulo, são detalhados os principais grupos Móveis e UtenConta
31/12/20 R$
31/12/19 R$
10
202.789,23
(192.251,63) 10.537,60 13.773,81
apresentados desta demonstração. 4.3.1 - Créditos a Curto Prazo - Os saldos sílios
Contingências Trabalhistas
12.681.567,51
12.329.334,64
Aparelho
e
registrados neste grupo referem-se, na posição o exercício atual, aos créditos não
Riscos Fiscais - ISS
84.188.229,93
84.188.229,93
Instrumentos
10
319.349,45
(307.985,60)
11.363,85
14.727,41
recebidos até 31/12/2020, com expectativa de recebimento até 31/12/2021, sendo
Riscos Fiscais - INSS
12.253.924,52
12.068.885,42
Instalações para
Contingências Cíveis
4.170.783,85
4.170.783,85
os principais detalhados a seguir:
Eventos
10
3.390.005,51 (3.328.234,88) 61.770,63 85.874,32
Total
113.294.505,81
112.757.233,84
instalações em
Desdobramento
31/12/20 R$ 31/12/19 R$
4.3.11- Resultado Diferido - O saldo deste grupo está formado pelas seguintes
Geral
10
468.795,44
(468.753,14)
42,3
297,66 contas:
Subvenções a Receber - PCRJ
8.830.352,37 10.324.473,41 Equip. ProcessaConta
31/12/20 R$
31/12/19 R$
10
414.904,93
(414.739,06)
165,87
344,19
Duplic. a Receber - Prestação Serviços - SME
339.688,75
189.202,54 mento Dados
825.561,90
Ferramentas
10
60.973,05
(59.597,13) 1.375,92
290,35 Receita a Apropriar - LIERJ
Créditos Tributários a Compensar
2.271.774,80 2.271.767,26 Veículos
Receita a Apropriar - Santander
52.171,71
104.746,71
20
488.919,41
(488.919,41)
Total
877.733,61
104.746,71
Adiantamentos Concedidos
360.531,88 3.053.293,71 Outros
10
23.595,29
(23.595,29)
A rubrica “Receita a Apropriar - Santander” refere-se ao montante ainda não
Total
6.028.648,03
(5.910.722,05)
117.925,98
147.748,98
apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº
Depósitos Judiciais
7.331.475,20 8.715.601,83
Bens Imóveis
061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de
Outros Créditos
1.100.749,05
- Terrenos
0
427.419,18
- 427.419,18 427.419,18 pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão
4
1.034.322,19 (1.034.322,19)
- reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura. Os valores
Total
20.234.572,05 24.554.338,75 Edificações
Instalações
10 21.302.206,50 (21.296.790,86) 5.415,64 7.919,94 referentes a curto prazo, encontram-se no grupo Demais Obrigações - Receita
O valor da rubrica “Outros Créditos - R$ 1.100.749,05 refere-se as glosas sobre
Total
22.763.947,87 (22.331.113,05) 432.834,82 435.339,12 a Apropriar. 4.3.12 - Patrimônio Líquido - Capital Social - O Capital Social é
as prestações de contas carnaval 2018 e 2019 da Liga da Escolas de Samba do Imobilizado Total
550.760,80 583.088,10 de R$ 55.085.414,00, representado por 55.085.414, sendo 35.183.549 ações
RJ - LIERJ. 4.3.2 - Realizável a Longo Prazo - O valor apresentado neste grupo, 4.3.5 - Intangível - Os valores do ativo intangível estão registrados pelo método ordinárias nominativas e 19.901.865 ações preferenciais, com valor nominal de
na posição do exercício atual, refere-se a créditos com expectativa de recebimen- do custo e são compostos, em sua totalidade, pelo registro de Marcas, Direitos e R$ 1,00, totalmente integralizado pelos acionistas detentores das ações ordinárias
e preferenciais. Os seus principais sócios e acionistas, os respectivos números,
to após o término do exercício seguinte (31/12/2020) conforme o detalhamento Patentes, alcançando o valor de R$ 34.947,74 em 31/12/2020 e 31/12/019. 4.3.6 espécies e classes das ações, quantidade e o valor integralizado do exercício
apresentado a seguir:
- Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Estão re- corrente e anterior estão demonstradas na tabela a seguir:
CONTINUA
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Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR
CNPJ Nº 42.171.058/0001- 48

Posição em 31/12/20
31/12/19
Ações PreferenAções Integrali- Capital Social Ações Integrali- Capital Social
Sócios/Acionistas
Ações Ordinárias
ciais
Total de Ações
zadas Qtde. Integralizado R$ zadas Qtde. Integralizado R$
Qtde.
%
Qtde.
%
Qtde.
%
Qtde.
R$
Qtde.
R$
Pref. do Rio de Janeiro
35.182.156 100,00 3.312.383 16,64 38.49.539 69,88
38.494.539
38.494.539,00
38.494.539
38.494.539,00
C0MLURB
2
0,00
0
0,00
2
0,00
2
0,00
2
0,00
CEDAE
328
0,00
0
0,00
328
0,00
328
328,00
328
328,00
Cia. Palmeres Hotéis
0
0,00 1.684.326
8,46 1.684.326
3,06
1.684.326
1.684.326,00
1.684.326
1.684.326,00
CEHAB
415
0,00
0
0,00
415
0,00
415
415,00
415
415,000
CEG
409
0,00
0
0,00
409
0,00
409
409,00
409
409,00
ACS
0
0,00 6.087.540 30,59 6.087.540 11,05
6.087.540
6.087.540,00
6.087.540
6.087.540,00
LVC
229
0,00
0
0,00
229
0,00
229
229,00
229
229,00
Outros - P. Jurídicas
0
0,00 8.817.616 44,31 8.817.616 16,01
8.817.616
8.817.616,00
8.817.616
8.817.616,00
Outros - P. Físicas
10
0,00
0,00
10
0,00
10
10,00
10
10,00
Total
35.183.549 100,00 19.901.865 100,00 55.085.414 100,00
55.085.414
55.085.414,00
55.085.414
55.085.414,00
Resultado do Exercício - A RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A. teve um Resultado Econômico positivo de R$ 874.637,04. Ajustes de
Exercícios Anteriores - Foram realizados os seguintes ajustes de exercícios anteriores, tendo sido provocados por retificação de erros de registros feitos em exercícios
anteriores não atribuíveis a fatos subsequentes, conforme apresentado na tabela a seguir:
Grupo Balanço
Saldo em
Ajuste
Valor de exercício antePatrimonial
31/12/19
Fato
R$
rior ajustado em 31/12/20
Ativo
Circulante
27.731.544,94 Retificação por erro - conta Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo
4.795.935,00
32.527.479,94
Ativo Não Circulante
2.832.089,81 Retificação por erro - conta Bens Móveis lançado a maior.
(3.800,00)
2.828.289,81
Passivo Circulante
(26.425.929,43) Retificação por erro - conta Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
289.746,15
Retificação por erro - conta Fornecedores e Contas a Pagar referente a
cancelamentos de empenhos e outros fatos.
(3.237.407,54)
(29.373.590,82)
Efeito líquido no PL
1.844.473,61
5. Outras Informações: 5.1. Passivos Contingentes Não Registrados - A Empresa recebeu Notificação de Débito da Secretaria do Patrimônio da União - SPU,
relativa às taxas de ocupação da Marina da Glória, referente aos exercícios de 1986 a 2007, no montante de R$ 10.866.921,45, valor histórico. Cobrança essa que,
segundo parecer da Procuradoria Geral do Município, é indevida, visto que a titular do domínio útil daquele imóvel é a Prefeitura. 5.2 Conciliação do Superávit/ Déficit
Financeiro - Na tabela seguinte é apresentada a conciliação entre os valores evidenciados nos quadros do Balanço Patrimonial que servem de auxílio para apuração
do superávit ou déficit financeiro do exercício.

Balanço Patrimonial - Conciliação
2020 - R$
Ativo Financeiro
5.424.947,76
Passivo Financeiro
4.660.565,11
Superávit/Déficit Financeiro
764.382,65
Demonstrativo do Superávit Financeiro apurado no Bal.
Patrimonial
Valor inscritos em RPN em 2018, cujos empenhos serão cancelados em 2021
62.282,13
Diferença apurada entre Ativo Financeiro e Contas de Controle
844.268,38
Valor inscrito em RP, pago financeiramente em 2020, cujo pagamento orçamento será em 2021 - Dep. Judiciais
(137.092,82)
Divergência entre Passivo Financeiro e Contas de Controle
(5.075,04)
Superávit/ Déficit Financeiro
764.382,65
5.3 Conciliação da Receita Bruta - Apresentada a seguir a conciliação a partir do
resultado operacional evidenciado na Demonstração do Resultado do Exercício
para chegar à receita tributária para finalidades fiscais em conformidade com o
previsto na NBC TG 47 - Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho
Federal de Contabilidade.
Descrição
Saldo 31/12/2020 R$ Saldo 31/12/2019 R$
Receita da Venda de Bens e Serviços
3.875.669,03
5.019.594,20
Subvenções
55.814.200,64
69.678.342,41
Receita Financeira
56.378,47
188.499,08
Outras Receitas Operacionais
949.955,70
3.793,46
Receita Bruta Contábil
60.696.203,84
74.890.229,15
Receita Bruta Tributável
60.696.203,84
74.890.229,15
6. Partes Relacionadas: A RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de
Janeiro S.A mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes
ligações com: - o acionista controlador, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na
relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio
das atividades; - a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de
publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. - a Secretaria
Municipal de Educação - SME, pela utilização da passarela do samba na Educação.
Fabricio Villa Flor de Carvalho - Diretor Vice-Presidente em exercício da RIOTUR.
Nilo Sergio Soares Ferreira - Diretor Administrativo e Financeiro.
Cleide Lúcia Cardoso Pereira - Contadora - CRC-RJ 60.728/0-3

GUMI BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 31.035.548/0001-09

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2020

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da GUMI Brasil Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
2019
2019
ReapreReaprePassivo e patrimônio líquido
Operações
2020 sentado
2020 sentado
Circulante
- 500.873 547.134
Fornecedores ...........................
839
218
92.860
67.437 Receitas.......................................
- (411.072) (321.886)
Empréstimos e financiamentos
- 110.643
68.549 Custos dos serviços prestados ...
(61.674) (62.937)
Salários e encargos sociais ......
1.111
336
22.722
26.665 Custo de construção....................
28.127 162.311
Parcelamentos .........................
54.249
34.183 Lucro bruto ................................
(359)
(622)
Concessão a pagar ...................
4.962
4.810 Despesas com vendas ................
(10.219)
(2.969) (155.057) (144.723)
Sociedades ligadas ..................
3.207
3.207 Despesas gerais e administrativas
(121)
(75)
3.991
4.865
Outros passivos .......................
172
276
52.056
33.490 Outras despesas, líquidas ...........
2.122
830 340.699 238.341 Resultado de equivalência
patrimonial .................................. (163.158) (12.362)
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
- 791.322 763.088 Impairment/amortização de ágio
(7.519)
- (191.564)
Parcelamentos .........................
- 112.494 131.629 líquida ..........................................
21.831
Concessão a pagar ..................
13.131
13.756 (Prejuízo) lucro operacional ..... (181.017) (15.406) (314.862)
11.435
11.089
35.399
19.031
Tributos diferidos .......................
- 147.968 216.097 Receitas financeiras ...................
(16)
(210) (84.437) (72.978)
Provisão para contingências .....
79.317
68.059 Despesas financeiras ..................
11.419
10.879
(49.038) (53.947)
Outros passivos .......................
31.774
34.913 Resultado financeiro líquido ....
- 1.176.006 1.227.542 Prejuízo antes do Imposto de
renda e da contribuição social . (169.598)
(4.527) (363.900) (32.116)
Patrimônio líquido
Capital social ............................. 1.097.503 1.095.762 1.097.503 1.095.762 Imposto de renda e contribuição
Reserva de capital .................... 227.949 227.949 227.949 227.949 social
(14)
(2.705)
(142)
(2.703)
Ajuste de valor patrimonial ........
8.862
8.862
8.862
8.862 Corrente.......................................
2.726
- 116.663
22.725
Prejuízos acumulados ............... (284.112) (115.237) (284.112) (115.237) Diferidos ......................................
(7.232) (247.379) (12.094)
1.050.202 1.217.336 1.050.202 1.217.336 Prejuízo do exercício................. (166.886)
Prejuízo atribuído aos acionisParticipação dos não controla(7.232) (166.886)
(7.232)
dores .........................................
- 238.091 318.584 tas controladores ...................... (166.886)
Total do patrimônio líquido ........ 1.050.202 1.217.336 1.288.293 1.535.920 Prejuízo atribuído aos acionistas não controladores ...............
(80.493)
(4.862)
Total do passivo e patrimônio
Total do ativo ............................. 1.052.324 1.218.166 2.804.998 3.001.803 líquido ........................................ 1.052.324 1.218.166 2.804.998 3.001.803 Prejuízo por ação atribuível
aos acionistas da companhia
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais)
durante o exercício (expresso
Capital Reserva de Ajuste de valor
Prejuízos Participação dos não
em r$ por ação) ..........................
(0,1521) (0,0066)
social
capital
Patrimonial acumulados
controladores
Total
Demonstrações
do
resultado
abrangente
para
os
exercícios
findos em 31
Em 30 de abril de 2019 .................................................................
Aumento de capital social............................................................... 1.095.762
- 1.095.762 de dezembro (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
Consolidado
Constituição reserva de capital .....................................................
227.949
- 227.949
2019
2019
Diferença de investimento em controlada ......................................
8.862
8.862
ReapreReapreAjuste do reequilíbrio antes do exercício........................................
(108.005)
- (108.005)
2020 sentado
2020 sentado
Prejuízo do exercício ......................................................................
(7.232)
(7.232)
(7.232) (247.379) (12.094)
Participação dos não controladores ...............................................
318.584 318.584 Prejuízo do exercício................. (166.886)
Em 31 de dezembro de 2019........................................................ 1.095.762
227.949
8.862
(115.237)
318.584 1.535.920 Total do resultado abrangente
(7.232) (247.379) (12.094)
Aumento de capital social...............................................................
1.741
1.741 do exercício................................ (166.886)
Remuneração de juros sobre capital próprio..................................
(1.989)
(1.989) Resultado abrangente atribuído
(166.886)
(7.232)
Prejuízo do exercício ......................................................................
(166.886)
- (166.886) ao acionista controlador ..............
Participação dos não controladores ...............................................
(80.493) (80.493) Resultado abrangente atribuído
(80.493)
(4.862)
Em 31 de dezembro de 2020........................................................ 1.097.503
227.949
8.862
(284.112)
238.091 1.288.293 ao acionista não controlador .......
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2019
ReapreReapreAtivo
2020 sentado
2020 sentado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...
53.673
62.957
68.225
78.564
Conta reserva ............................
9.090
63.551
Contas a receber .......................
58.047 119.373
Estoques....................................
16.323
9.687
Sociedades ligadas ...................
35 100.284
35 100.284
Outros ativos .............................
7.518
6.426
32.805
32.457
61.226 169.667 184.525 403.916
Ativos não circulantes mantidos
para venda .................................
3.799
3.799
61.226 169.667 188.324 407.715
Não circulante
Contas a receber ......................
- 132.826
65.965
Tributos diferidos .......................
2.726
- 189.483 140.947
Sociedades ligadas .................. 142.057
31.508 142.057
31.508
Depósitos compulsório e judiciais
19.846
18.935
144.783
31.508 484.212 257.355
Investimentos ............................. 846.172 1.016.850
Imobilizado e intangível .............
143
141 2.132.462 2.336.733
991.098 1.048.499 2.616.674 2.594.088

Controladora
2019
Reapre2020 sentado

Consolidado
2019
Reapre2020 sentado

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020
INFORMAÇÕES GERAIS: A GUMI Brasil Participações S.A. (“Companhia” ou Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário
“GUMI”) foi adquirida em 19 de fevereiro de 2019 pela Guarana Urban Mobility de passageiros, tendo como objeto permitir a realização de investimentos feiIncorporated, com o principal objetivo de participar em outras sociedades. A tos pela Supervia ou sua controlada ou terceiro contratado por esta na explocontroladora direta da Companhia é a Guarana Urban Mobility Incorporated ração continua de fontes de receitas alternativas, acessórias ou de projetos
controlada indireta da Mitsui & Co. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia associados, inclusive decorrente de exploração de centro de compras, serviço
possui as seguintes empresas controladas e com participação direta e/ou indi- de lazer na configuração administrativa autônoma de shopping center ou emreta: • Rio Trens Participações S.A. “RTP” – A Companhia possui 88,7% de preendimento imobiliário nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da
participação do seu capital social e é a controladora direta da Supervia Con- Concessão. Este aditivo dá segurança jurídica a investimentos realizados por
cessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Supervia ou Concessionária”). • terceiros, que poderão explorar as receitas acessórias até o prazo final da
Supervia – Foi constituída em 02 de setembro de 1998, e é detentora de direi- Concessão da Supervia. Reajuste de tarifas – As tarifas são reajustadas
tos e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de anualmente, com base na variação do IGP-M publicado pela FGV ocorrida no
transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio período de 12 meses imediatamente anteriores, calculado no mês de novemde Janeiro e para execução dos investimentos contemplados no Contrato de bro de cada ano com efeito de reajuste no mês de fevereiro subsequente. A
Concessão e aditamentos posteriores (“Contrato”), no que lhe foi outorgado, tarifa será objeto de revisão ordinária que independentemente do reajuste tariem caráter exclusivo, pelo prazo de 25 anos, renovável por igual período. As fário previsto no item anterior e ocorrerá a cada 5 anos ou extraordinária. A
operações da Supervia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abran- revisão extraordinária dar-se-á a qualquer momento na ocorrência de circunsgem cinco grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias tâncias que altere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No dia 15 de
permanentes. • SC Empreendimentos e Participações S.A. (“SC”) – É em- abril de 2020, a Concessionária protocolou na AGETRANSP pleito de Revisão
presa controlada pela Supervia e têm como objetivo a exploração de imóveis Extraordinária do Equilíbrio Econômico Financeiro, considerando a drástica
cedidos na concessão e aluguel de espaços publicitários. • Hotel Central S.A perda de passageiros causada pelo COVID-19 e a grave crise de saúde públi(“Hotel”) – É empresa controlada pela Supervia e não realizou operações no ca decorrente do cenário de emergência e calamidade pública no Estado do
exercício de 2020. • Teleféricos do Rio de Janeiro S.A (“Teleféricos”) – É Rio de Janeiro, afetando gravemente o Contrato de Concessão. Em 31 de
empresa controlada pela Supervia e não realizou operações no exercício de agosto de 2020 foi protocolado pela Supervia junto à AGETRANSP o pedido
2020. A sede social da Companhia está localizada na Rua da América, 210 - de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão relativo ao quinquênio de
Santo Cristo - Rio de Janeiro - RJ. DAS ATIVIDADES E DO CONTRATO DE 2016 a 2020, distribuído em 19 pleitos. O referido pedido de indenização é
CONCESSÃO: A RTP detém 100% do Capital as Supervia, sendo, portanto, decorrente do entendimento da Supervia quanto ao inadimplemento por parte
sua controladora direta. As atividades da Supervia, tanto em termos de quali- do Estado de uma série de suas obrigações contratuais e, adicionalmente, do
dade do serviço como de fixação tarifária, estão sujeitas ao controle da Agên- pleito pela Supervia do reconhecimento de desequilíbrios econômico-financeicia Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, ros causados pela materialização de riscos atribuídos ao Estado no Contrato
Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGE- de Concessão. O desequilíbrio constatado pela Supervia tem como principais
TRANSP). Em 28 de junho de 2007, foi assinado o Sexto Termo Aditivo ao temas: • Reembolso de Gratuidades de Estudantes; • Reembolso de valores
Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas obrigações de nature- pagos em processos sucessórios; • Aumento extraordinário de energia elétriza civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação ca; • Impactos da falta de segurança pública; • Outros impactos decorrentes da
do Estado do Rio de Janeiro no ressarcimento de valores liquidados pela Su- pandemia do COVID-19; • Desvio de Demanda por Intervenção Regulatória; •
pervia relativos aos processos que envolvam sucessão. Em 29 de novembro Atraso na entrega dos trens fornecidos pelo ERJ; • Problemas técnicos nos
de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para trens fornecidos pelo ERJ; • Dentre outros. O processo está tramitando na
a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, AGETRANSP, tendo havido até o momento apenas uma solicitação de esclaque prorrogou o prazo de Concessão da Supervia até o dia 31 de outubro de recimentos sobre as informações apresentadas. Já em 2021, a Supervia obte2048. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para fins do ve a homologação de sua tarifa atualizada para R$ 5,90, no entanto vem
aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e vinculados à prestação dos atuando com o valor de tarifa provisório de R$ 5,00 decorrente de acordo firserviços objeto da concessão, independentemente de serem propriedade da mado com o Governo do Estado, onde será ainda discutido o reequilíbrio proFlumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a qualquer tempo. Suces- veniente desta perda tarifária por meio do 11º Termo Aditivo. O acordo ainda
são – O Estado, em cumprimento à cláusula 24 do Contrato de Concessão, prevê que atualizações tarifárias vindouras serão feitas em acordo com as
consolidada na cláusula 22 do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Conces- previsões contratuais e tendo como base a tarifa homologada de R$ 5,90 e
são, reconhece que os fatos havidos em data anterior à tomada de posse não não a tarifa praticada de R$ 5,00. IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEserão de responsabilidade da Concessionária. DEMAIS ADITIVOS AO CON- MIA DO NOVO CORONAVIRUS: Em 11 de março de 2020 a Organização
TRATO DE CONCESSÃO: Em 25 de agosto de 2014, foi assinado o Nono Mundial da Saúde decretou status de “pandemia” para a até então epidemia do
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços pú- novo Coronavirus, também conhecida como COVID-19. Como pôde-se consblicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta tatar a situação de pandemia tomou proporções mundiais, causando rupturas
de investimentos previstos no Oitavo termo Aditivo, no valor de R$ 250.000 sem precedentes na atividade econômica global. Tal crise impactou o ambien(duzentos e cinquenta milhões de reais), onde a Supervia deixa de adquirir 10 te macroeconômico, de forma endêmica, causando retração no produto interno
novos trens e reformar 41 trens antigos e se compromete a reformar seis esta- bruto brasileiro, aumento do desemprego e queda da renda. Em 16 de março
ções ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, promovi- de 2020 o Estado do Rio de Janeiro reconheceu situação de emergência púdo pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi realizado na Cidade do blica por meio do decreto 46.973. Nas semanas seguintes, como impacto das
Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do compromisso do Estado do Rio de medidas tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro, já em meados de março de
Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram as de São 2020 a concessionária registrou queda de acentuada na sua demanda de pasCristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos, Vila Militar, Ricardo de Albuquerque e sageiros pagantes, se comparado ao mesmo período de 2019. Cabe observar
Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro em que em determinado momento foram necessários esforços (inclusive financeicumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de ros) para adequar a operação a exigências de sanitização especializada nos
Concessão, exerceu o direito estabelecido em contrato com o consórcio chinês trens, disponibilização de álcool em gel nas estações e sinalização gráfica de
liderado pela China National Machinery Import & Export Corp para a compra de obrigatoriedade no uso de máscaras e distanciamento. Medidas internas aos
mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 2016. Também em funcionários também demandaram gastos adicionais como a disponibilização
cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de de equipamentos de proteção individual e estrutura de proteção de postos de
Concessão o Governo do Estado do Rio de Janeiro licitou a compra de 12 trabalho, dentre outras. Esforços foram envidados também para contenção de
(doze) trens. O vencedor foi a Alstom Brasil Energia e Transportes S.A, o Es- custos e despesas com otimização da grade de trens da Supervia para adetado do Rio de Janeiro entregou todos os trens à Supervia no ano de 2019. Em quação a novos patamares de demanda, redução de jornada e salários tempo21 de dezembro de 2017, foi assinado o Décimo Termo Aditivo ao Contrato de rária, negociação de contratos e adequação do quadro de colaboradores ope-

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 (em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2019
2019
Fluxos de caixa das atividades
ReapreReapre2020 sentado
2020 sentado
operacionais
Prejuízo antes do imposto de
renda e da contribuição social ..... (169.598)
(4.527) (363.900) (32.116)
Ajustes de amortização/
depreciação ................................
24
7
60.168
59.041
Prejuízo na baixa de intangível ..
7.519
- 191.564
14
Resultado financeiro líquido ....... (11.418) (10.879)
49.037
53.947
Provisão (reversão) para
contingências .............................
45.745
80.909
Provisão estimada créditos de
liquidação duvidosa ....................
27.960
Apropriação juros parcelamentos
8.427
Equivalência patrimonial ............ 163.158
12.362
159.283
1.490 382.901 193.911
Variação nos ativos e passivos
Estoques ....................................
(6.636)
1.098
Contas a receber de clientes .....
(1.071)
(4) (31.948) (39.447)
Outros recebíveis .......................
1.611
1.308
69.732
(1.514)
Fornecedores .............................
658
217
45.549
(7.075)
Outras obrigações ......................
328
7.312 (43.876)
(532)
1.526
8.833
32.821 (47.470)
Caixa gerado (aplicado) nas
operações...................................
(8.789)
5.796
51.822 114.325
Juros pagos ................................
- (20.511) (149.477)
Impostos de renda e
contribuição social pagos ...........
(469)
(2.690)
(597)
(2.689)
Caixa líquido gerado (aplicado)
nas atividades operacionais ........
(9.258)
3.106
30.714 (37.841)
Fluxos de caixa das atividades
de investimentos
Adições do ativo imobilizado e
intangível ....................................
(26)
(149) (64.979) (69.435)
Aporte de capital social em
controlada ..................................
- (550.000)
Caixa líquido aplicado pelas
atividades de investimento ..........
(26) (550.149) (64.979) (69.435)
Fluxos de caixa das atividades
de financiamentos
Obtenção de empréstimos .........
40.000
5.000
Pagamentos de empréstimos ....
- (16.074) (451.114)
Aumento de capital social .........
- 610.000
- 610.000
Caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento ........
- 610.000
23.926 163.886
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa................
(9.284)
62.957 (10.339)
56.610
Caixa e equivalente de caixa no
ínicio do período ..........................
62.957
78.564
21.954
Caixa e equivalente de caixa no
final do exercício..........................
53.673
62.957
68.225
78.564
racionais e administrativos. Os impactos causados pela pandemia do COVID-19 foram de efeito imediato nas operações da Supervia, com ênfase para
a perda de demanda e estimada no ano de 2020 e consequentemente a perda
em receitas tarifárias.
DIRETORIA: Kazuhisa Ota – Diretor Presidente
Alexandre Cortes – Diretor
Kazuya Kuwada – Diretor | Kazuki Hama – Diretor
Hiroshi Chikama – Diretor
Soichiro Manabe – Diretor | Kazunari Matsuhashi – Diretor
Contador: Rafael Oliveira Pontes (CRC/RJ 090703/O-5)
“As demonstrações financeiras na íntegra
se encontram à disposição na sede da Sociedade. A Administração.”
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BTG reporta um primeiro trimestre forte
Lucro de R$ 1,197 bi cresceu 51,7% na comparação com 2020

O

BTG
Pactual
reportou nesta
terça-feira seus
resultados financeiros do
primeiro trimestre de 2021.
A instituição financeira
apresentou lucro ajustado
de R$ 1,197 bilhão, com
queda de 4,8% ante o quarto trimestre e alta de 51,7%
na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A receita total ficou
em R$ 2,796 bilhões, com
queda de 1,0% e alta de
84,2% nas mesmas bases de
comparação.
O banco, que realizou
uma teleconferência para comentar os resultados
com analistas, destacou as
altas anuais de 156% em

investiment banking, para
R$ 483,6 milhões. E as despesas operacionais do BTG
somam R$ 1,199 bilhão,
com alta de 16% no trimestre e de 84% em 12 meses.
“Tivemos mais um trimestre forte, registrando
resultados sólidos e elevado crescimento em todas
as linhas de negócio. Continuamos desenvolvendo
nossa agenda de aquisições estratégicas para expandir a nossa presença
no varejo, oferecer mais
produtos e o melhor serviço aos nossos clientes.
Seguimos
fortalecendo
nossas iniciativas ESG e
de Investimentos de Impacto”, afirmou em nota

Roberto Sallouti, CEO do
BTG Pactual.
“O aumento deveu-se,
principalmente, a maior
provisão de bônus em função do forte desempenho
operacional e a maiores
despesas com salários e benefícios, uma vez que aumentamos nosso quadro de
colaboradores”, destacou o
relatório. O banco encerrou o trimestre com 3.284
colaboradores, alta anual de
38%.
O total de ativos atingiu
R$279,8 bilhões no período, cresceu 14% no trimestre e 40% nos últimos 12
meses. O Índice de Basiléia
marcou 17,7% no trimestre,
com 15,0% de capital prin-

cipal, após a oferta primaria
de ações. E o patrimônio
líquido em R$30,4 bilhões.
Em termos de captação,
o BTG somou um volume
recorde de R$ 76 bilhões
em dinheiro novo no primeiro trimestre, com o total de recursos de terceiros
chegando a R$ 767 bilhões
em março, um aumento
anual de 79%.
Os depósitos à vista de
clientes de varejo atingiram
R$5,7bi, com crescimento
de mais de 4x comparado ao
1T 20, disse o BTG. Foram
captados R$ 42,9 bilhões na
área de asset management
e R$ 33 bilhões em wealth
management & consumer
banking.

Marco legal das startups vai para sanção presidencial

A

Câmara dos Deputados
concluiu a votação
de emendas do Senado ao
marco legal das startups
(Projeto de Lei Complementar 146/19), que prevê
regras diferenciadas para
o setor, classificado pelo
texto como as empresas
e sociedades cooperativas
que atuam na inovação
aplicada a produtos, serviços ou modelos de negó-

cios. A matéria será enviada à sanção presidencial,
informou nesta terça-feira
a agência Câmara de Notícias.
Os deputados seguiram
parecer do relator, deputado Vinicius Poit (Novo-SP),
e aprovaram ainda outra
emenda para a qual ele tinha recomendado a rejeição.
Aprovada por meio de destaque do PT, a emenda excluiu
do texto a possibilidade de

as empresas participantes do
Repes, um regime especial de
tributação para a exportação
de serviços de tecnologia da
informação, descontarem da
base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica e
da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) o
dinheiro investido em fundos
de investimento (FIP-Capital
Semente) direcionados a startups.
De autoria do ex-depu-

tado JHC e outros, o projeto exige que as startups
tenham receita bruta de
até R$ 16 milhões no ano
anterior e até dez anos de
inscrição no CNPJ. Além
disso, precisam declarar, em
seu ato constitutivo, o uso
de modelos inovadores ou
se enquadrarem no regime
especial Inova Simples, previsto no Estatuto das Micro
e Pequenas Empresas (Lei
Complementar 123/06).

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ: 72.372.998/0004-09

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS
AVISOS
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO No 001/2021
A Comissão Especial de Licitação torna pública a nova data de
realização do certame, que será no dia 23 de julho, às 14h, no auditório
da Companhia na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no 493,
RJ. O Edital com a nova data está disponível no endereço eletrônico
www.riotrilhos.rj.gov.br. Processo SEI - 100002/000547/2020.
PROCEDIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO No 001/2021
A Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro
- RIOTRILHOS torna público, que fará realizar no dia 4 de junho de
2021, às 13h, no Auditório da Companhia, na Avenida Nossa Senhora
de Copacabana, no 493, o procedimento licitatório acima referido,
que tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para
Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento, Emissão,
Distribuição e Fornecimento de Cartões de Vales- Alimentação/Refeição
por Meio Eletrônico, Magnético ou de Similar Tecnologia, Equipado
com Microprocessador com Chip Eletrônico de Segurança, com Senha
Pessoal e a Implementação dos Valores de Recarga/Crédito Mensais,
Relativos a Concessão dos Auxílios para Aquisição de Refeições ou
Gêneros Alimentícios pelos Empregados Efetivos, Extra Quadro, Jovens
Aprendizes e Diretores da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do
Estado do Rio de Janeiro. O Edital e seus anexos estarão à disposição
dos interessados no endereço eletrônico www.riotrilhos.rj.gov.br, no qual
poderão realizar o download e obter todas as informações acerca da
Licitação, bem como quaisquer esclarecimentos referentes ao Edital
Processo SEI - 100002/001332/2020.

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE MINÉRIO DE FERRO
PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com o
Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do Rio de
Janeiro (Contrato DEPJUR n.º 155/1996), por meio do qual se comprometeu
a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro oriundo de
mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”), informa às
mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia 19 de maio de
2021, poderão obter o Edital completo e o Contrato de Serviços Portuários
com a CPBS, através do e-mail: guilherme.lavareda@vale.com.
As propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos
de contratação estabelecidos pelo Edital completo, preferencialmente, não
se enquadrarem ainda nas seguintes condições:
a. Empresa ou participante de consórcio vencedores de Oferta Pública do
período imediatamente anterior, nos terminais arrendados no Porto de
Itaguaí: CPBS e CSN;
b. Empresa ou consórcio que assumiu, por motivo de recusa ou
incapacidade da vencedora, o total ou saldo superior a 50% do lote
ofertado, no período imediatamente anterior, em qualquer um dos
terminais arrendados no Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN;
c. Empresa ou participante de consórcio vencedores da Oferta Pública
no terminal arrendado à CSN no Porto Público de Itaguaí no mesmo
período.
Aplicada a preferência prevista nos itens acima, caso existam duas ou mais
ofertantes na mesma situação classificatória, as propostas vencedoras
serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos de contratação aqui
estabelecidos, oferte os melhores preços para o embarque do minério de
ferro de acordo com a quantidade fixa para cada cota estabelecida devendo
ser declaradas vencedoras pela CPBS as duas propostas com os valores
de preço mais altos. Caso, ainda assim, permaneça o empate entre duas
ou mais propostas de preço, haverá uma nova rodada de tomada de preço,
onde a melhor oferta será declarada a vencedora. Em permanecendo o
empate entre duas ou mais propostas de preço, a classificação entre
elas será definida por sorteio, realizado em ato público, para o qual as
participantes selecionadas tenham sido convocadas.

Petrobras venderá
campo terrestre em
Sergipe para Petrom
A Petrobras, em continuidade ao comunicado
divulgado em 11 de dezembro de 2020, assinou com a
Petrom Produção de Petróleo & Gás Ltda. (Petrom),
contrato para a venda da totalidade de sua participação
de 50% no campo terrestre
de Rabo Branco, localizado
na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Estado de Sergipe.
O valor da operação é de
US$ 1,5 milhão e foi integralmente depositado, nesta
segunda-feira (10), em conta
garantia em benefício da Petrobras. O fechamento da transação com a Petrom está sujeito
ao cumprimento de condições
precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP).
A assinatura decorre do exercício do direito de preferência
pela Petrom, que detém os
50% restantes de participação
no campo. Em 11 de dezembro de 2020, a Petrobras assinou com a Energizzi Energias
do Brasil Ltda. (Energizzi)
contrato de compra e venda da
totalidade de sua participação
no campo de Rabo Branco,
sendo uma das condições precedentes para o fechamento da
operação o não exercício do direito de preferência pela operadora Petrom. Neste processo,
a Petrom comunicou o exercí-

cio do seu direito de preferência à Petrobras, o que acarretou
a rescisão do contrato de compra e venda com a Energizzi e
na celebração do contrato com
a Petrom, nas mesmas condições previamente estabelecidas
Essa operação está alinhada
à estratégia de otimização de
portfólio, redução do endividamento e à melhoria de alocação do capital da companhia,
passando a concentrar cada
vez mais os seus recursos em
ativos de classe mundial em
águas profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem
demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos
anos.
O campo terrestre de
Rabo Branco faz parte da
concessão BT-SEAL-13, localizada ao sul do campo de
Carmópolis, na Bacia de Sergipe-Alagoas, no Estado de
Sergipe. A produção média
do campo, no ano de 2020,
foi de 131 bpd. A Petrobras
possui 50% de participação,
em parceria com a Petrom.
A Petrom é uma sociedade de propósito específico
(SPE) constituída para o gerenciamento das atividades
desenvolvidas no campo de
Rabo Branco, no qual é operadora e detém 50% de participação. A empresa pertence
ao Grupo Ecom, cujas atividades são voltadas ao mercado de geração e distribuição
de energia elétrica.

Índice de alerta de
estoque de veículos da
China sobe em abril
Parece que os chineses estão mais reticentes em comprar automóveis. O índice de
alerta de estoque de veículos
da China, que reflete a pressão do estoque sobre os revendedores de automóveis,
subiu 0,9 ponto percentual
mensalmente abril, mostraram dados da China Automobile Dealers Association.
O índice ficou em 56,4%
no mês passado, queda de 0,4
ponto percentual em termos
anuais. Uma leitura mais alta
indica uma demanda mais
fraca do mercado, maior
pressão de estoque e maior
risco. O aumento mês a mês

deve-se principalmente à demanda insuficiente do mercado e à queda das vendas no
mês passado, revelou a associação.
Segundo a agência Xinhua, os subíndices de estoque, demanda de mercado
e vendas diárias médias caíram em abril, enquanto o de
funcionários e o de condições operacionais subiram
mês a mês. As vendas de automóveis da China subiram
74,9% ano a ano, para 2,53
milhões de unidades em
março, mostraram dados da
Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.
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Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a V.Sas., as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo de 31/12/2020. Colocando-nos à inteira disposição
dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos necessários. Rio de Janeiro, 30/04/2021. Rafael Lee Sauer Eisenberg - Diretor.
Demonstração do Fluxo de Caixa Demonstração de Resultados de Exercícios em 31/12/2020 e 2019 (em reais)
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (em reais)
Método Direto em 31/12/2020 e 2019 (em reais)
2020
2019 Atividades Operacionais
2020
2019
ATIVO
2020
2019
(350.845) 132.416 (+) Outros Recebimentos
90.126
735.322 Resultado de Equivalência Patrimonial
CIRCULANTE
10.652
(19.622) (15.697) (-) Pagto. IRPJ e CSLL
Caixa e Equivalentes de Caixa
89.644
735.120 Despesas operacionais
(2.497)
Financeiras
(8.037)
(886) Pagto. de Impostos + (-) Taxas
Imposto a recuperar
482
202
(13.067)
Administrativas e gerais
(11.585) (14.811) (-) Pagtos. Prest. Serviços
(6.554)
64.931.384 64.648.219
NÃO CIRCULANTE
10.363
- (-) Contas a Pagar
- (15.733)
Realizável a longo prazo
1.265.437
1.265.437 Outras Receitas
AFAC - Investidas
1.265.437
1.265.437 Resultado antes do imposto de renda e participações (360.104) 116.719 (=) Caixa Líquida gerada pelas atividades
Imposto de renda
(1.969)
operacionais
(11.466) (15.733)
Investimentos
125.358.055 125.074.890
Contribuição Social
(1.181)
- Atividades de Financiamentos
(-) Deságio de investimentos
(61.692.108) (61.692.108)
Lucro
/
prejuízo
líquido
do
exercício
(363.254)
116.719
(+) Recbtos. Dividendos
450.000 1.150.000
65.021.510 65.383.541
TOTAL DO ATIVO
Lucro / prejuízo líquido por ação
(0,01)
- (-) Pagtos. Dividendos
PASSIVO
Quantidade
de
ações
39.914.910
39.914.910
(=) Caixa Líquida gerada pelas atividades
37.286.713 37.285.490
CIRCULANTE
financiamentos
450.000 1.150.000
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Dividendos a Pagar
37.275.493 37.275.492
Atividades de Investimentos
em 31/12/2020 e 2019 (em reais)
Impostos a pagar
933
(+) Aumento de Capital
Contas a pagar
10.098
9.998
Reserva
(-) Aquisição de cotas de capital
(1.084.010) (550.000)
Receitas Diferidas
189
Capital Reserva retenção
Prejuízos
(=)
Caixa
Líquida
gerada
pelas
atividades
27.734.797 28.098.051
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
social
legal
lucros acumulados
Total
Investimentos
(1.084.010) (550.000)
Capital social
39.914.910 39.914.910 Saldos em
(645.476) 584.267
Reserva legal
4.722.508
4.722.508 31/12/2018
39.914.910 4.722.508 3.224.382 (5.756.097) 42.105.703 (=) Aumento no Caixa e Equivalentes
735.120 150.853
Reserva Retenção Lucros
3.224.382
3.224.382 Lucro Líquido do Exercício
116.719
116.719 (-) Caixa Equivalentes (início do Ano)
89.644 735.120
Prejuízos Acumulados
(20.127.003) (19.763.749) Ajuste Exercícios Anteriores
(14.008.146) (14.008.146) (+) Caixa Equivalentes (final do Ano)
(=) Aumento no Caixa e Equivalentes
(645.476) 584.267
65.021.510 65.383.541 Saldos em
TOTAL DO PASSIVO
39.914.910 4.722.508 3.224.382 (19.763.749) 28.098.051 atualizados pela equivalência patrimonial, deduzido do valor do deságio; d)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2020. 1) 31/12/2019
(363.254)
(363.254) Passivo Circulante: Demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáContexto Operacional: A empresa tem por objeto social a viabilização, Prejuízo Líquido do Exercício
veis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos
intermediação, representação e realização de empreendimentos e negó- Saldos em
39.914.910 4.722.508 3.224.382 (20.127.003) 27.734.797 até a data do balanço. 4) Patrimônio Líquido: - Capital Social: subscrito
cios civis e comerciais, a participação em outras companhias, como acio- 31/12/2020
nista ou sócia cotista, mediante aquisição de ações, cotas ou quaisquer e dos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e integralizado por acionistas domiciliados no país, está representado por
títulos representativos do capital social de qualquer companhia e, ainda, - CPC. 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do 39.914.910 ações ordinárias nominativas; - Lucros Acumulados: valor em
a prestação de serviços na área de administração, finanças e informática. Resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o reais, demonstrado pelo resultado de suas operações.
2) Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações fi- regime de competência de exercício; b) Ativo Circulante: Demonstrado peRio de Janeiro, 31/12/2020.
nanceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas los valores em reais das disponibilidades e contas a receber; c) InvestimenRafael Lee Sauer Eisenberg
Rodrigo Gimenes Parra
no Brasil, que compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações tos: Demonstrado pelo investimento em companhias por valores em reais,
Diretor
Contador CRC-RJ 11622/O-3

