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MINISTRO EDUARDO 
PAZUELLO NA CPI
Presidente Bolsonaro tem 2 palavras: 
uma nas redes e outra escrita.  
Por Bayard Boituex, página 3

REJEIÇÃO A 
BOLSONARO CRESCE
Aprovação cai entre líderes mundiais 
que negaram pandemia.  
Por Paulo Alonso, página 2

CIRO LANÇA ARISTON 
AO GOVERNO DO RIO
Ex-secretário dos Garotinho é peça-
chave para pedetista. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página

Escolas de 
ensino médio 
revelam 
segregação

A maior parte das escolas de 
Ensino Médio mais bem coloca-
das no Enem de 2019, a maioria 
privadas, possui menos de 10% de 
autodeclarados pretos e pardos e 
mais de 30% de não responden-
tes. “Embora grande parte das 
escolas não compute a raça e cor 
de todos seus alunos, os dados da-
queles que responderam à questão 
assustam pela altíssima segregação 
racial desses espaços”, informa o 
Boletim GEMAA 9, que apurou 
a desigualdade racial nas escolas 
privadas de alto desempenho.

Os dados sugerem que “a se-
gregação racial dessas escolas pri-
vadas é comparável àquela exis-
tente nos Estados Unidos antes 
dos anos 1960, quando ainda vi-
giam leis de segregação racial na 
educação”.

“Não pode ser natural que a 
elite brasileira se forme desde a 
infância em espaços onde não há 
negros como pares, mas apenas 
como subalternos”, analisa Luiz 
Augusto Campos, relator do bo-
letim.

De acordo com o Portal Ver-
melho, menos de um em cada dez 
alunos (9,75%) se autodeclara pre-
to ou pardo nas 20 escolas com as 
maiores notas no Enem 2019 no 
país (apenas uma é pública). Só 
três colégios do ranking, todos 
particulares, têm mais de 20% dos 
alunos que se declaram negros.

Segundo o IBGE, os negros 
são maioria, 56%, da população 
brasileira. As escolas ranqueadas 
são de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Ceará, Piauí e Pa-
raná.

Arrecadação indica lucro 
extra de grandes companhias
Recorde para abril e para os primeiros 4 meses do ano

Impulsionada por recolhi-
mentos atípicos de algumas 
grandes empresas, a arre-

cadação federal no mês passado 
bateu recorde para meses de abril. 
Segundo a Receita Federal, o go-
verno arrecadou R$ 156,822 bi-
lhões. Nos quatro primeiros me-
ses do ano, a arrecadação federal 
soma R$ 602,722 bilhões, com 
alta de 13,62% acima da inflação 
pelo IPCA, também recorde para 
o período.

Grandes empresas de diversos 
setores apresentaram recolhimen-

to extraordinário de cerca de R$ 
1,5 bilhão em Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e em Con-
tribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). Nos últimos me-
ses, esses recolhimentos fora de 
época têm impulsionado a arreca-
dação por causa de empresas que 
registraram lucros maiores que o 
previsto e tiveram de pagar a di-
ferença. Por causa do sigilo fiscal, 
a Receita não pode informar o 
nome e a atividade dessas grandes 
companhias, informa a Agência 
Brasil.

O resultado é visto por analis-
tas como reflexo de uma melhora 
na economia além do esperado. 
Por enquanto, porém, essa recu-
peração parece restrita às maiores 
companhias.

Em relação a abril de 2020, 
a arrecadação de impostos este 
ano teve aumento de 45,22% 
acima da inflação em valores 
corrigidos pelo IPCA. A alta é 
explicada pelo adiamento de im-
postos no ano passado e pelo 
efeito das medidas de combate 
à pandemia.

Fed discute emissão de moedas digitais
BC dos EUA vê como um complemento ao dólar físico

O presidente do Federal 
Reserve dos EUA, Jero-
me Powell, disse nesta 

quinta-feira que o Fed planeja pu-
blicar neste verão (do hemisfério 
Norte) um documento de discus-
são sobre os benefícios e riscos 
potenciais da emissão de moedas 
digitais do banco central (CBDC) 
nos Estados Unidos.

“O documento representa o 
início do que será um processo 
cuidadoso e deliberativo”, disse 
Powell, acrescentando que o Fed 
pedirá comentários públicos so-
bre questões relacionadas a paga-
mentos, inclusão financeira, pri-
vacidade de dados e segurança da 
informação.

O presidente do Fed observou 

que o organismo não chegou a 
uma conclusão sobre se deve e co-
mo avançar com um CBDC dos 
EUA.

“Achamos que é importante 
que qualquer CBDC potencial 
possa servir como um comple-
mento, e não um substituto do 
dinheiro e formas digitais atuais 
do setor privado do dólar, como 
depósitos em bancos comerciais”, 
disse ele, relata a agência de notí-
cias Xinhua.

Powell também disse que o 
projeto levantaria importantes 
políticas monetárias, estabilidade 
financeira, proteção ao consumi-
dor, questões jurídicas e de priva-
cidade e “exigirá reflexão e análise 
cuidadosas”.

Muitos bancos centrais estão 
experimentando ou pelo menos 
conceitualmente pensando em 
lançar versões digitais de suas 
moedas, e a China está entre as 
primeiras grandes economias a 
avançar com sua experiência, dis-
se Helge Berger, chefe da missão 
da China e diretor-assistente do 
Fundo Monetário Internacional 
Departamento da Ásia e Pacífico, 
à Xinhua no mês passado.

“Vimos algumas das vantagens 
das moedas digitais durante a re-
cessão do ano passado, quando 
as autoridades fiscais da China 
usaram meios eletrônicos para di-
recionar o apoio fiscal a consumi-
dores específicos de maneira útil”, 
disse Berger.

Powell observou que BC ainda não chegou a uma conclusão

Israel e Hamas 
aceitam trégua 
mediada
pelo Egito

O gabinete de segurança is-
raelense aprovou na noite desta 
quinta-feira um cessar-fogo com 
o Hamas na Faixa de Gaza, me-
diado pelo Egito, após 11 dias 
de confrontos mortais, divulgou 
o gabinete do primeiro-ministro, 
Benjamin Netanyahu.

Israel decidiu aceitar a iniciativa 
egípcia de um cessar-fogo mútuo 
“sem quaisquer condições”, e o 
momento da trégua será determi-
nado mais tarde, disse o gabinete 
do primeiro-ministro. A decisão 
veio após uma discussão de duas 
horas e meia e foi aprovada por 
unanimidade pelos ministros, dis-
se o comunicado.

“A hierarquia política enfatiza 
que a realidade local determina-
rá a continuação da campanha 
militar”, acrescentou o comuni-
cado.

Uma fonte do Hamas, sob a 
condição de não ser identificada, 
também disse à agência de notí-
cias Xinhua que o grupo aceitou 
a oferta egípcia para implementar 
um cessar-fogo com Israel na Fai-
xa de Gaza. O mediador egípcio 
informou ao Hamas que Israel 
também aceitou a trégua. “Por-
tanto, também aceitamos o cessar-
-fogo”, acrescentou a fonte.

Leia “Trégua entre Hamas e 
Israel”, por Edoardo Pacelli, pá-
gina 2

Câmara aprova 
MP com 
benefícios a 
Netflix e outras

A Câmara dos Deputados apro-
vou a Medida Provisória (MP) 
1018/20, que reduz encargos in-
cidentes sobre antenas ligadas ao 
serviço de internet por satélite. O 
texto iguala essas alíquotas às que 
já são cobradas do serviço móvel 
de telecomunicações. Foram 302 
votos favoráveis e 59 contrários. 
Agora, a proposta segue para aná-
lise do Senado.

O parecer do deputado Paulo 
Magalhães (PSD-BA) modificou 
a MP, isentando plataformas de 
serviços de streaming de recolher 
a Condecine, tributo cobrado do 
setor audiovisual (cinema, TVs 
aberta e fechada e “outros merca-
dos”). Plataformas estrangeiras e 
nacionais, como Netflix, Disney 
Plus e Globoplay não precisarão 
recolher a contribuição.

Joshua Roberts, pool via Xinhua
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Trégua entre Hamas e Israel

Rejeição ao Governo Bolsonaro é de 54%

Por Edoardo 
Pacelli

Graças à mediação 
do Egito, princi-
pal ator nas ten-

tativas de encontrar uma 
solução para a crise recen-
te, as comunicações entre o 
Hamas – o movimento que 
controla a Faixa de Gaza – 
e Israel foram retomadas, 
após dias de silêncio. Os 
ataques israelenses contra 
Gaza e o lançamento de 
foguetes e mísseis da Faixa 
em direção a Israel continu-
am, infelizmente, há mais 
de uma semana, mas estão 
destinados a cessar, embora 
gradualmente.

Segundo diversos ana-
listas, nas próximas horas 
deverão ocorrer desdobra-
mentos importantes para a 

cessação das hostilidades se 
não acontecerem mudanças 
drásticas no cenário atual. 
O jornal israelense Haaretz 
especifica que, com toda a 
probabilidade, o acordo en-
tre Hamas e Israel incluirá 
uma série de tréguas curtas 
para a redução gradual das 
hostilidades, como já acon-
teceu em 2014, durante a 
Operação Borda Protetora.

O Hamas pediu, repeti-
damente, um cessar-fogo, 
dizendo que está pronto 
para interromper o lança-
mento de foguetes se Isra-
el interromper os ataques à 
Faixa. Todavia, tanto o pri-
meiro-ministro, Benjamin 
Netanyahu, quanto o seu 
ministro da Defesa, Benny 
Gantz, enfatizaram, repeti-
das vezes, que parariam as 
hostilidades somente de-

pois que o Hamas e a Jihad 
receberem a justa punição 
por terem disparado mísseis 
contra cidades israelenses.

O ministro Gantz expli-
cou, há alguns dias, que as 
incursões continuariam até 
que o Exército tivesse al-
cançado os objetivos traça-
dos, e que os ataques segui-
riam, indefinidamente, sem 
fixar um prazo específico 
para as operações militares.

No entanto, sete dias 
após o início dos ataques, 
pode-se muito bem dizer 
que Israel demonstrou sua 
força militar, tanto que até 
os chefões do Ministério da 
Defesa estão pressionando 
para que se dê início ao tra-
balho de trégua, encerrando 
as operações militares na 
Faixa de Gaza.

Conforme relatado pelo 

jornal Jerusalem Post, o Exér-
cito acredita ter alcançado 
a maioria de seus objetivos 
e desaconselha o início de 
uma operação terrestre, o 
que, no entanto, hoje pare-
ce cada vez mais imprová-
vel, se não totalmente con-
traproducente. Na verdade, 
iniciar um tal ataque requer 
um desdobramento de 
meios e forças muito maior 
e mais oneroso do que os 
ataques aéreos e pode levar 
a um aumento das vítimas 
israelenses e palestinas, pre-
judicial ao próprio Estado 
judeu.

Por outro lado, o Exército 
realmente alcançou a maioria 
dos objetivos que estabeleceu 
para si mesmo, especialmen-
te depois de bombardear a 
rede de túneis do Hamas e 
infligir um golpe severo em 

sua liderança.
O Hamas, por sua vez, 

igualmente, pode alegar ter 
alcançado seus objetivos. 
O movimento, apesar do 
elevado número de vítimas, 
conseguiu se apresentar co-
mo o verdadeiro e único 
defensor de Jerusalém e da 
causa palestina.

O Hamas já pôde contar 
com um amplo consenso 
entre a população palesti-
na, conforme relatado pelas 
pesquisas dos últimos me-
ses, realizadas em função 
das eleições convocadas, 
e depois canceladas, pelo 
presidente palestino, Abu 
Mazen. Após a escalada da 
semana passada, o Hamas 
reforçou sua reivindica-
ção de liderar a resistên-
cia palestina, não apenas 
em Gaza, mas também na 

Cisjordânia, e desferiu ou-
tro golpe na liderança do 
Fatah, principal movimen-
to palestino, que, mais uma 
vez, se mostrou incapaz de 
proteger seu próprio povo.

Durante esta última es-
calation, o Hamas também 
foi capaz de exibir seu no-
vo arsenal, usando foguetes 
Ayyash com um alcance de 
250 quilômetros e pequenos 
drones iranianos, equipados 
com ogivas. Este último, jun-
to com os ataques de mísseis 
de “saturação”, que conse-
guiram superar o Domo de 
Ferro – sistema antimísseis 
israelense – representam uma 
novidade e atestam o cresci-
mento militar do Hamas.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.

Por Paulo Alonso

As últimas pesquisas 
realizadas são cla-
ras e demonstram 

a fraqueza inconteste do 
Governo Bolsonaro, que 
derrete feito gelo fora do 
freezer. Não podiam esses 
números e percentuais tra-
duzirem outras informa-
ções e/ou dados, tendo em 
vista a péssima administra-
ção federal, sobretudo em 
relação às práticas trucu-
lentas adotadas pelo chefe 
de Estado e da Nação e de 
parte do seu ministério de 
pouquíssimos notáveis.

Os escândalos são per-
manentes, com suspeitas de 
lavagem de dinheiro, subor-
no, desmatamento ilegal, 
comprometimento claro de 
alguns que chefiam as pas-
tas ministeriais na Esplana-
da, em Brasília, sem contar 
com o gravíssimo descaso 
em relação à pandemia e a 
ausência e a negligência em 
se criar uma politica nacio-
nal de combate e controle 
ao coronavírus.

O desrespeito às autorida-
des sanitárias e as falas presi-
denciais de desprezo aos tra-
tamentos sérios e o equívoco 
em contrariar os cientistas de 
todo o mundo fazem com 
que os brasileiros rejeitem 
o seu governo, que revela 
requintes de crueldade e de 
descaso ao próprio povo, de-

vido às medidas tomadas em 
sentido contrário ao que se 
espera e também as medidas 
não tomadas e nos momen-
tos nos quais deveriam ser 
tomadas.

A CPI da Covid, em que 
pesem excessos do relator 
Renan Calheiros, senador 
pelo Estado de Alagoas, 
são flagrantes e exibem, dia 
após dia, pelos depoimen-
tos enfáticos das testemu-
nhas e dos ouvidos, o des-
calabro pelo qual o Brasil 
foi tomado em um momen-
to crucial da vida nacional. 
O descaso é algo assusta-
dor, até mesmo tenebroso, 
criminoso. Daí, os índices 
terem despencado.

Com a absolvição, pelo 
STF, do ex-presidente Lula, 
nos crimes os quais já tinha 
sido condenado em duas ins-
tâncias, e há controvérsias 
jurídicas também em relação 
ao ocorrido na Corte Supre-
ma, as eleições de 2022 estão 
emboladas, mas indicam que, 
em um segundo turno o atu-
al presidente da República 
perderia para o ex-presidente 
Lula da Silva. Não se sabe o 
que é pior para o Brasil.

Ideal mesmo seria uma 
terceira via, sem que voltas-
se a existir essa polarização 
entre duas forças tão com-
prometidas com desman-
dos e atentados de corrup-
ção contra o Brasil e contra 
o povo brasileiro. Vivemos 

em um pesadelo, e sair de-
le está cada vez mais difícil, 
uma vez que, por vaidade e 
disputa de poder, os políti-
cos não se entendem e não 
se unem pelo bem do Bra-
sil, pela sua prosperidade e 
desenvolvimento.

Preferem, esses políti-
cos, muitas vezes, a política 
nojenta do baixíssimo cle-
ro, cheia de vícios cretinos 
e nefastos, com gente da 
pior estirpe a querer con-
duzir os destinos da nação, 
visando interesses próprios 
e absolutamente espúrios, à 
margem, consequentemen-
te, do que seria dignificante 
para o povo brasileiro.

Diante do caos vivido, 
uma parcela da população 
que apoia o impeachment 
do presidente Bolsonaro é, 
pela primeira vez, nume-
ricamente maior do que o 
percentual de quem é con-
trário o seu afastamento, de 
acordo com a pesquisa do 
Instituto Datafolha, divul-
gada recentemente. Entre 
os entrevistados, 49% são 
favoráveis ao processo, en-
quanto 46% se dizem con-
trários. Essa entrevista ou-
viu 2.071 pessoas.

Aliás, repousam nas ga-
vetas do presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, cerca de 120 
processos pedindo o afas-
tamento de Bolsonaro da 
Presidência da República. 

Indicativo alarmante de ma-
nifestações contra esse go-
verno que prega rebeliões, 
desunião entre os poderes 
e se mostra, com seus atos, 
contrários ao regime demo-
crático e aplaude, por exem-
plo, o famigerado AI-5, mas 
mesmo assim nem Rodrigo 
Maia, antes, e nem Arthur 
Lira, agora, são sequencia 
aos processos de afasta-
mento. Vergonha.

As pesquisas indicam que 
a Região Nordeste concen-
tra atualmente as maiores 
taxas de rejeição ao atual 
presidente, e, segundo o 
Datafolha, 62% dos mo-
radores dessa região brasi-
leira não votariam de jeito 
nenhum em Bolsonaro. No 
Brasil, a rejeição ao presi-
dente atinge 54%.

Questionado pelo mes-
mo Instituto de pesquisa, 
87% dos brasileiros respon-
deram que consideram o 
novo valor do auxílio emer-
gencial que começou a ser 
pago em abril insuficiente, 
o que indica – e de forma 
clara – a dificuldade que 
Bolsonaro terá em reverter 
a avaliação tão negativa que 
vem amargando.

Nessa esteira, a pesquisa 
mostrou que a avaliação do 
governo atingiu a pior marca 
desde o início do seu contur-
bado e controvertido man-
dato. E o percentual dos que 
consideravam a sua gestão 

como ótima ou boa despen-
cou de 30% em março, pa-
ra 24%. Já o índice dos que 
consideram o governo ruim 
ou péssimo era de 44% e, 
agora, subiu para 45%.

Sobre a intenção de voto 
para 2022, o levantamento 
indica que Lula tem vanta-
gem de 41% a 23% sobre 
Bolsonaro, no primeiro 
turno. Já no segundo, Lula 
venceria com 55% a 32%. 
Sergio Moro aparece com 
7%; Ciro Gomes, com 6%, 
Luciano Huck, 4%, e João 
Dória, 3%. Caminhando 
pelas regiões brasileiras, as 
taxas de reprovação de Bol-
sonaro no Nordeste atin-
gem 62%, Centro-Oeste, 
49%; Norte, 49%; Sudes-
te,53%; e Sul, 46%. O qua-
dro é claro, o brasileiro não 
aguenta mais Bolsonaro e 
sua trupe palaciana.

Outro dado importan-
te a ser destacado é o de-
sempenho de Bolsonaro 
na pandemia. De acordo 
com o levantamento, 51% 
consideram a sua gestão na 
crise sanitária ruim ou pés-
sima, enquanto 21% a con-
sideram ótima ou boa, 27% 
consideram regular.

Viajando para o cenário 
internacional, a populari-
dade de Bolsonaro é uma 
das mais baixas do mundo. 
Na Índia, Narendra Modi 
aparece com aprovação de 
65%; na Alemanha, Angela 

Merkel, com 59%; no Mé-
xico, Andrés Obrador, com 
57%, nos Estados Unidos, 
Joe Biden, com 56%; na 
Itália, Mario Draghi, com 
56%; no Canadá, Justin 
Trudeau, com 48%, no Rei-
no Unido, Boris Johnson, 
com 47%; na França, Ema-
nuel Macron, com 41%; na 
Espanha, Pedro Sanchez, 
com 35%; na Argentina, Al-
berto Fernandez, com 27%; 
no Brasil, Bolsonaro, com 
24%; e no Chile, Sebastião 
Panera, com 15%.

A aprovação cai entre 
líderes que negaram pan-
demia e sobe entre os que 
seguiram orientações das 
organizações de saúde, se-
gundo as fontes do Mor-
ning Consult, Infratest Di-
map, El Financiero, Reuters, 
Ifop, Simple Logic, Espop, 
Datafolha e Cadem.

Despencando nas pes-
quisas, negacionista, ainda 
aglomerando os seus se-
guidores em locais previa-
mente agendados para a 
sua passagem, sem uso de 
máscaras e ainda não tendo 
se vacinado, o presidente 
Bolsonaro exibe sua perfor-
mance negativa ao mundo 
e continua dando um pés-
simo exemplo ao brasileiro, 
que, sem mais outra opção, 
o rejeita em todas as regiões 
pesquisadas do Brasil.

Paulo Alonso é jornalista.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

Ministro Pazuello na CPI

Entre as informações trazidas durante o depoimento 
do ex-ministro Pazuello, a que mais nos impressio-

nou foi dizer que o presidente tem duas palavras, uma nas 
redes sociais e outra nas orientações escritas a seus minis-
tros. Ele só entenderia como ordem o escrito. No fundo, 
foi uma blindagem de Bolsonaro.

Live com João Candido Portinari

Chris Herrmann entrevista dia 31 de maio, às 19h30, no 
canal do youtube da Revista Ser MulherArte, João Candido 
Portinari, filho do grande pintor brasileiro, cuja obra vem res-
gatando há 42 anos. O tema da live é “Portinari e a mulher”.

PETeternidade

A licença de dois dias para os colaboradores da Vivo 
que adotarem animais está sendo seguida por várias em-
presas. A ideia surgiu na Petz, a maior rede de petshop do 
país, com 139 unidades.

Brasileiros aderem ao  
Visto Gold em Portugal

Com o programa do visto de residência Gold com os 
dias contados em Portugal, 30 brasileiros investiram R$ 
118 milhões na compra de imóveis, como determina a lei, 
de janeiro a abril deste ano. São quase € 19 milhões, o que 
intriga algumas autoridades locais.

Novo livro

O hospedeiro é o primeiro livro de ficção de Lorena 
Coutinho, que será lançado no segundo semestre. A trama 
foi escrita durante o período da pandemia que ela passou na 
Bahia, onde nasceu. A psicanalista espera um evento presen-
cial, caso tenhamos a imunização de rebanho prometida.

Retomada desvirtuada

A oferta de algumas agências de viagens para nacionais se 
vacinarem no exterior merece ser rechaçada. Não é tal tipo 
de prestação de serviço que se espera de tal profissional, 
sobretudo pelo não reconhecimento oficial da modalidade 
pelos países receptores. Assim como um hotel sediar evento 
para mais de 400 pessoas, com artistas e descumprimento 
dos protocolos de segurança, no Rio de Janeiro. No mínimo, 
falta sensibilidade, solidariedade e ética, valores previstos no 
Código de Ética Mundial da OMT.

Criatividade

A petropolitana Christiane Michelin não para. Após ter 
lançado seu novo guia de Petrópolis, estreia no dia 22, às 
20h, em seu Face, mais uma peça de teatro: Histórias de 
mãe e filha, onde interpreta a personagem Helô.

Pensamento da semana

“Já não tenho 15 anos há muito tempo. Não tenho 
razão desde a minha última paixão. Tenho vontade talvez 
de me tornar um mestre na pele de um traidor que quer se 
conhecer e desaparecer. Nascer sem querer e nem sequer 
conceber um território sem vitória. Eu olho e não me 
apercebo que mais uma vez falei sem ouvir, ou que tes-
temunhei a quebra dos traços do seu retrato. Eu não lhe 
quero mal. Meus votos são de maturidade.”

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ARTISTAS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.238.048/0001-17

Reunião de Cooperados de Dissolução, Liquidação e Extinção
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO

Convocamos todos os cooperados que estejam em dia ou não com
suas mensalidades, para participar da reunião que será realizada no
dia 08 de maio de 2021, na sede da cooperativa, a Estrada dos Bandei-
rantes, nº 6471 – casa 04 – Jacarepaguá – RJ, às 09:00hs, primeira
chamada, 09:30hs, segunda chamada e às 10:00hs, a última chamada,
para tratar dos seguintes assuntos: Dissolução, Liquidação e Extinção
da cooperativa. Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2021.

Vitor de Souza Machado de Andrade – (Presidente)

TRIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Antonio Valiera do Nascimento - Juiz 
Titular do Cartório da 39ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, na forma 
da Lei, etc... FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele tiverem 
conhecimento, com prazo de 20 (vinte) dias, que se processam perante 
este Juízo e Secretaria da Cartório da 39ª Vara Cível, os autos da Classe/
Assunto de ´ Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO 
ATÉ 17.03.2016) - Pagamento; Despesas Condominiais / Condomínio em 
Edifício ´ nº 0135808-52.2012.8.19.0001 em que é Autor CONDOMINIO 
DO EDIFICIO CLARICE - CNPJ n° 03.841.505/0001-77, e Réu FLAVIO 
ALEXANDRE DOS SANTOS. E, para INTIMAR a parte ré, ora devedora, 
para pagar o débito apontado na planilha de indexador 363, no valor de 
R$ 268.724,46 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e 
quatro reais e quarenta e seis centavos) que corresponde ao valor total da 
condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 
Fica o devedor advertido de que: a) não ocorrendo o pagamento no prazo 
legal assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários 
de 10%; b) efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os 
honorários incidirão sobre o restante; c) não efetuado tempestivamente o 
pagamento voluntário, seguir-se-ão os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º 
a 3º, do CPC). O prazo para apresentação de impugnação, de 15 (quinze) 
dias úteis, independerá de nova intimação e transcorrerá automaticamente 
após o prazo para o pagamento (art. 525 do CPC). E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro não possa alegar ignorância, foi expedido 
o presente edital que se rá publicado e afixado em local de costume, na 
forma da lei. Ciente de que este Juízo funciona na Av. Eramos Braga, 155 
Salas 301A,303Ae305ACEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
3133-3227 e-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. Eu, Paulo Ferreira de Andrade - 
Analista Judiciário - Matr. 01/17920, digitei. E eu, Rosely Rodrigues Antunes 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/29962, o subscrevo.

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, 
Dr.(a) Luiz Felipe Negrão - Juiz Titular, do Cartório da 3ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos 
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz 
Carlos Prestes, s/nº 2º andarCEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos 
da Execução de Título Extrajudicial - Confissão de Dívida, nº 0040007-
28.2016.8.19.0209, requerida por CENTRO DE ENSINO FARIA BRITO 
LTDA; Representante legal: MAYRA FARIA BRITO, em face de PATRICK 
LIMA BOSCO; SORAYA MARIA DO REGO LIMA, alegando em síntese 
o seguinte, conforme despacho: ´ determino a citação da executada, por 
edital para, para, no prazo de 3 dias, co ntado da citação (artigo 829 do 
NCPC), pagar a dívida acrescida das despesas processuais e honorários 
advocatícios, estes que fixo em 10% da quantia em execução, sob pena de 
penhora de bens. Informe-se ao executado que se não efetuar o pagamento 
ocorrerá penhora de seus bens e que poderá oferecer embargos à execução 
no prazo de 15 dias úteis, contado, conforme o caso, na forma do artigo 
915 do NCPC. ´. Assim, pelo presente edital, CITA os executados PATRICK 
LIMA BOSCO; SORAYA MARIA DO REGO LIMA, que se encontram em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o 
pagamento da quantia de R$ 66.305,35 (sessenta e seis mil, trezentos e 
cinco reais e trinta e cinco centavos). ou nomear bens à penhora, sob pena 
de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do 
débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos treze dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Claudia Curi Fernandes 
- Analista Judiciário - Matr. 01/19666, digitei. E eu,Paula Santos Stoduto 
de Carvalho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/24875, o subscrevo.

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 
201 203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-
2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) 
- Multa / Condomínio em Edifício, de nº 0131670-71.2014.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROCION em face de ALAIN 
HENRI TERSIS, objetivando intimação. Assim, pelo presente edital INTIMA 
o réu ALAIN HENRI TERSIS,CPF do MF sob o nº 261.134.657-72, que se 
encontra em lugar ince rto e desconhecido, para para na forma do art.523 do 
CPC/2015, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 34.579,36 (trinta 
e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), no 
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre 
o valor da execução - a qual incidirá automaticamente após o decurso 
do prazo , bem como penhora.. Dado e passado nesta cidade de Rio de 
Janeiro, vinte e seis de junho de dois mil e vinte . Eu, Fernanda Serra Alonso 
- Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E eu, Marta de Oliveira Gomes 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21903, o subscrevo.

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Carlo Artur Basilico - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Teresópolis, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta 
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Carmela Dutra, 678 5º andar CEP: 25963-140 - Agriões 
- Teresópolis - RJ e-mail: ter01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, 
de nº 0004026-23.2018.8.19.0061, movida por SAMUEL CHOMENTOWSKI 
e MIRIAN CHOMENTOWSKI em face de IACOV VOLDMAN, objetivando a 
outorga da escritura definitiva da cessão dos diretos de 1/20 do imóvel situado 
na Alameda Jacauna, n° 160, GranjaComary, destinado a construção da 
casa n° 1, Condomínio Refugio Alpino, em Teres&oacu te;polis-RJ. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu IACOV VOLDMAN, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação 
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Teresópolis, nove de 
abril de dois mil e vinte e um. Eu, Juliana Warol da Rocha - Estagiário - Matr. 
120000032745, digitei. E eu, Angela Patricia de Almeida Ferraz - Chefe de 
Serventia - Matr. 01/20644, o subscrevo.

Bolsonaro foi contra 
intervenção no Amazonas
Pazuello na CPI da Pandemia: ‘Essa decisão não era minha’

No dia em que teve 
o seu nome co-
mo não qualifi-

cado para ser titular do Mi-
nistério da Saúde por, além 
de não ser médico e pouco 
conhecimento de medicina, 
o general Eduardo Pazuello 
disse, no seu segundo dia 
de depoimento na CPI da 
Pandemia, nesta quinta-
feira, que “o presidente da 
República estava presente. 
A decisão foi tomada nes-
sa reunião”, ao referir-se a 
uma reunião realizada em 
Manus para debater uma 
intervenção no Estado de 
Amazonas.

A reunião, cuja data não 
soube informar, não foi 
acolhida pela gestão federal 
no encontro de ministros 
mas ressalvou que não era 
o responsável por chan-
celar a proposta. Após ser 
questionado pelo senador 
Eduardo Braga (MDB-AL) 

que, por ser o autor do pe-
dido, queria saber sobre os 
motivos da recusa, Pazuello 
disse que “essa decisão não 
era minha. Ela foi levada a 
reunião de ministros com 
o presidente. E o governa-
dor, presente, se explicou, 
apresentou suas observa-
ções. E foi decidido pela 
não intervenção. Foi dessa 
forma que aconteceu”. O 
pedido de intervenção fe-
deral foi apresentado por 
Braga em 15 de janeiro. 
Eduardo Braga disse ter en-
viado uma carta a Bolsona-
ro na qual solicitava a inter-
venção “para salvar vidas, 
diante do que nós estamos 
ouvindo aqui por parte do 
Ministro da Saúde, da falta 
de compromisso, da falta 
de competência, da falta 
de responsabilidade” Para 
justificar seu pedido, o se-
nador lembro que  “deixou 
faltar oxigênio. Fecharam o 

hospital de campanha. E, 
lamentavelmente, não fui 
atendido”. Posteriormente, 
questionado pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
AP), vice-presidente da 
CPI, Pazuello reforçou que 
Bolsonaro estava na reu-
nião.

Qualificação

O ex-ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, teve sua 
competência questionada 
pelo senador Otto Alencar 
(PSD-BA) para assumir a 
pasta. O parlamentar, que é 
médico, fez perguntas espe-
cíficas ao ex-ministro sobre 
doenças infectocontagiosas 
e formas de manifestação 
do coronavírus. Pazuello 
admitiu não saber respon-
der.

“O senhor não sabe nem 
o que é a doença. Não sabe 
nada da doença. Não pode-

ria ser ministro da Saúde, 
pode ter certesa absoluta. 
Eu, no seu lugar, não aceita-
ria. A responsabilidade com 
a vida é para quem conhece 
a doença. O senhor tinha 
que estar com a consciência 
certa de que tinha o domí-
nio do que era a doença. E 
o senhor confessa que não 
sabia absolutamente nada”, 
disse.

O ex-ministro culpou a 
empresa White Martins e 
o Governo do Amazonas 
pelo colapso de oxigênio 
no estado em janeiro des-
te ano. No segundo dia de 
depoimento à CPI da Pan-
demia, Pazuello disse que 
a companhia não prestou 
informações claras ao po-
der público e a Secretaria da 
Saúde não fiscalizou o nível 
de estoque do insumo. Pa-
ra o ex-ministro, o governo 
federal não teve responsabi-
lidade no episódio.

FHC ‘é um 
cara de pau’

Por ter dito que votaria 
em Lula em um eventual 
segundo turno nas eleições 
de 2022, o ex-presidente 
Fernando Henrique Car-
doso foi chamado de “ca-
ra de pau” por Bolsonaro. 
Durante transmissão ao 
vivo realizada nesta quin-

ta-feira disse: “Teve uma 
passagem bastante notória 
em que invadiram a fazen-
da do Fernando Henrique 
Cardoso, esse FHC que tá 
dizendo agora que vai vo-
tar no Lula.

É um cara de pau! Esse 
cara de pau vai votar no 
Lula!”, disse em live. A de-
claração foi dada após ele 
voltar a atacar o Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST).
 

Jean Wyllys 
no PT

A ida do ex-deputado Je-
an Wyllys (PSOL-RJ) para o 
PT. Nas redes sociai, nesta 
quinta-feira, o ex-presiden-
te Lula (PT) saudou: “Seja 
bem vindo, companheiro”. 
Ao anunciar sua filiação, o 

parlamentar declarou que 
o ex-presidente petista é o 
único capaz de vencer Bol-
sonaro nas eleições de 2022.

A chegada de Wyllys 
também foi comemora-
da por outros petistas. A 
presidente da legenda, de-
putada federal Gleisi Ho-
ffmann, afirmou ser “um 
privilégio receber o com-
panheiro Jean Wyllys no 
PT”.



Ciro Gomes lança Augusto 
Ariston ao Governo do Rio

Esta semana surgiu mais um pré-candidato ao Gover-
no do Estado. Com as bênçãos do presidenciável Ci-

ro Gomes (PDT), o advogado e ex-conselheiro federal da 
OAB Augusto Ariston está sendo convencido a entrar na 
disputa. Ariston é um dos fundadores do PDT e conhece 
bem os corredores do Palácio Guanabara. Foi secretário de 
Governo de Anthony Garotinho e secretário de Transpor-
tes de Rosinha Garotinho, além de ter cumprido mandato 
de deputado estadual. Ariston, que tem apoio de empresá-
rios e prefeitos do interior, é peça-chave nas articulações de 
Ciro Gomes para uma frente de esquerda no estado, que 
tem até slogan: “O Rio tem jeito”.

Tombamento salva  
escola da Zona Sul

Como a coluna noticiou com exclusividade, foi por água 
abaixo os planos do prefeito Eduardo Paes de demolir a 
Escola Municipal Doutor Cícero Penna, na Avenida Atlân-
tica, em Copacabana. O prefeito queria demolir o prédio 
e vender o terreno para a especulação imobiliária. Mas o 
deputado Dionísio Lins (PP) entrou com um pedido de 
tombamento do imóvel, que foi aprovado na Alerj e sancio-
nado pelo governador Cláudio Castro. Com o tombamento, 
o edifício não poderá sofrer alterações ou ser vendido.

Foi quase

O governador do Rio, Cláudio Castro, bolsonarista, 
teve outra ideia para agradar o “01”. Ele chegou a cogitar 
a nomeação do vereador Carlos Bolsonaro (REP), um 
dos filhos do presidente, para seu secretariado. Contudo, 
depois de assuntar o clã Bolsonaro, recuou: foi informado 
que Carlos Bolsonaro é mais útil ao pai em Brasília, co-
mandando o “gabinete do ódio” do que no Rio de Janeiro.

Socorro aos guias de turismo

Afetado pelo 
isolamento social, o 
turismo brasileiro já 
acumula prejuízo de 
R$ 341,1 bilhões na 
pandemia. A estimati-
va é da Confederação 
Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e 
Turismo, que conside-
ra o período de março 
de 2020 a abril de 
2021, a partir de dados 
do IBGE. O setor en-
volve naturalmente aglomerações como aeroportos, rodoviá-
rias, hotéis, bares e restaurantes. Mais da metade do prejuízo 
está em São Paulo (R$ 137,7 bilhões) e Rio (R$ 41,7 bilhões). 
Na Alerj, a Comissão de Turismo, presidida pela deputada 
Alana Passos (PSL), discute com o governo o pagamento de 
auxílio emergencial aos guias de turismo do estado.

‘Reforma Política para  
as Eleições de 2022’

A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (El-
erj) promove na próxima quinta-feira (27), às 10h, a palestra 
“Reforma Política para as Eleições de 2022”. Os professores 
Carlos Frota, Márcio Alvim e Eduardo Damian discutirão as 
principais decisões da Justiça Eleitoral relativas às eleições de 
2020 e como elas podem influenciar em 2022. A inscrição 
é gratuita e pode ser feita através dos links bit.ly/3dKdtb2 e 
tinyurl.com/yzkx78ve ou na página da Elerj no Facebook. A 
participação poderá ser presencial ou online.

Negócios & Empresas

DECISÕES ECONÔMICAS

sergiocpb@gmail.com

Sidnei Domingues Sérgio Braga
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscri-
to no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos
para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada
no dia 28 de maio de 2021 (sexta-feira), às 18:00 hs em 1ª convoca-
ção, e às 19:00hs em 2ª convocação, pela plataforma Google Meet. O
link será enviado por email aos médicos que se inscreverem pelo e-
mail presidencia@sinmedrj.org.br até uma hora antes da realização
da Assembleia. O e-mail de inscrição deve conter nome completo, e-
mail, unidade de lotação e CRM do médico. Pauta: 1) Informes; 2)
Atrasos das verbas rescisórias da RIOSAUDE; 3) Condições de tra-
balho no enfrentamento da pandemia.

Rio de Janeiro – RJ, 21 de maio de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 
ASSOCIAÇÃO DE ESCRITORES E ILUSTRADORES DE LITERATURA 

INFANTIL E JUVENIL – AEILIJ – CNPJ nº 03.374.569/0001-05 
Endereço: R. Teixeira de Freitas nº 5, Loja – Centro – Rio de Janeiro, RJ – 
CEP: 20.021-350. Número total de associados em 20 de maio de 2021: 120. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: A 
Presidente da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e 
Juvenil – AEILIJ, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA 
os 120 (cento e vinte) associados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária a realizar-se no próximo dia 01 de junho de 2021, em ambiente 
virtual, pela plataforma ZOOM, obedecendo aos seguintes horários: Quórum 
e pauta para instalação da A.G.O: Primeira convocação às 17h com a 
presença de no mínimo 2/3 (dois terços) do número total de associados 
até esta data. Em Segunda Convocação: às 18h, com a presença de, no 
mínimo, 50% mais um do número total dos associados; em Terceira e última 
Convocação às 19h, com a presença de um mínimo de 10 (dez) associados 
com a finalidade de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Divulgar 
as ações da atual diretoria no segundo ano da gestão. b) Aprovação dos 
demonstrativos fiscais do exercício 2020 e das contas do segundo ano de 
mandato da gestão (período julho/2020 a junho/2021). c) Ratificação da 
Eleição da Nova Diretoria, eleita na votação transcorrida de 12/05/2021 
a 19/05/2021. d) Assuntos Gerais. O link para a AGO será disponibilizado 
individualmente por e-mail e pelas Redes Sociais da AEILIJ. A presença 
será atestada por captura de tela. OBS: a AEILIJ não pode realizar a AGO 
presencialmente, em respeito ao isolamento social amparado pela Lei nº 
14.010/2020 e ao Decreto nº 46.970 de 13/3/2020, que impede a realização 
de assembleias presenciais, de forma excepcional, com a finalidade de 
evitar o contágio e a propagação do Coronavírus (COVID-19).

Rio de Janeiro, RJ, 21 de maio de 2021.
ROSANA FERNANDES CALIXTO RIOS – Presidente –

RG: 7.611.580-X – CPF: 116.006.548-94.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUMMER PALACE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo à determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os 
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio do Edifício Summer Palace, situado na Avenida Lucio Cos-
ta, 6300 – Barra da Tijuca – RJ, que será realizada no próximo dia 28 de maio 
de 2021, sexta-feira, no supramencionado condomínio, às 19:00 horas em 
primeira convocação com o “quórum” legal ou às 19:30 horas, em segunda e 
última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deli-
berarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1. Apro-
vação das contas relativas ao período de dezembro/2020 a abril/2021; 2. 
Aprovação do orçamento ordinário para o próximo exercício financeiro, 
fixando o fundo de reserva; 3. Ratificação do parcelamento da cota de 
13º salário dos funcionários; 4. Eleição de Síndico e Subsíndico, fixando 
a remuneração do primeiro; 5. Eleição de membros efetivos e suplen-
tes para o Conselho Consultivo; 6. Deliberar e aprovar cota extra para: 
a) Pintura externa do prédio com percussão de toda fachada inclusive 
nas pastilhas de tratamento das ferragens, embutimento dos canos dos 
drenos dos aparelhos de ar condicionado, remoção de todo material 
deteriorado e recomposição de emboços e pastilhas; b) Substituição 
do gradil das varandas por modelo em vidro/alumínio com verificação 
obrigatória de todos os pontaletes de fixação do referido gradil. 7. Ex-
posições das Demandas Judiciais. Pela necessidade de reduzir o tempo 
presencial dos condôminos na referida assembleia, considerando o momento 
ainda de pandemia, não haverá discussões de outros assuntos no item As-
suntos Gerais. Observações por conta da COVID-19: (a) As cadeiras serão 
espaçadas com 1,50m entre elas; (b) O Condomínio disponibilizará álcool em 
gel para uso de todos os presentes; (c) O uso de máscaras será OBRIGATÓ-
RIO para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL Nº 8.859, 
DE 03/06/2020; (d) Não será permitida a aglomeração de grupos e devem ser 
atendidas as recomendações de segurança existentes; (e) Condôminos que 
apresentarem sintomas de COVID-19 não poderão participar da Assembleia. 
Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite 
com as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condo-
mínio que vencerem até a data da assembleia (art.1335, III, do Código Civil). 
O representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada 
com observância das normas legais.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

TRIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Joao Marcos de Castello Branco Fantinato - Juiz Titular do Cartório da 34ª 
Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 Sala 302 304 
306 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971 e-mail: 
cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0150202-
25.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO 
MAGGIORE em face de ESPÓLIO DE LEOPOLDO MAURICE RYDER. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu ESPÓLIO DE LEOPOLDO MAURICE 
RYDER, na pessoa de sua inventariante, LUCY SOPHIE AIRINE RYDER, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para n o prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , 
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade do Rio de 
Janeiro, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. Eu, 
Gabrielle Gouvêa Facina de Oliveira - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/30775, digitei. E eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

Energia solar pode ser refúgio para 
consumidor economizar na conta de luz

Segundo estudo organi-
zado pela Associação dos 
Empregados da Eletro-
bras (Aeel), a privatização 
da Eletrobrás deve provo-
car aumento das tarifas de 
energia elétrica e também 
uma maior instabilidade no 
mercado de energia elétrica. 
O estudo revela que esse 
aumento deve ser de cerca 
de 14%.

Além disso, o consumi-
dor já presenciou alguns 
problemas, como na época 
do governo de Fernando 
Henrique, quando iniciou-
-se um processo de priva-
tização da estatal e houve 
alguns apagões. “No final 
do governo FHC, ao se ini-
ciar a privatização da Ele-
trobras, ocorreu uma forte 
redução de investimentos 
em novas usinas hidrelétri-
cas e termelétricas, e ainda 
em novas linhas de trans-
missão”, lembra a ex-presi-
dente Dilma Rousseff, em 
artigo. “A consequência foi 
o imenso prejuízo sofrido 
pela população e pela eco-
nomia do país com os apa-
gões que atingiram todas 
as regiões, exceto o Sul e, 
o terrível racionamento em 
consequência”, explicou.

Entretanto, com o ad-
vento da energia solar, os 
consumidores podem ter 
uma alternativa de econo-
mia na conta de luz. É que 
com a instalação de apare-
lhos de captação de energia 
solar e da própria energia 
distribuída, o consumidor 
pode economizar cerca de 
R$ 2.700 por ano.

A estimativa foi calculada 
pelo secretário estadual de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações 
Internacionais, Leonardo 
Soares, a partir de dados le-

vantados pelo Instituto Pe-
reira Passos. A implemen-
tação da energia distribuída 
foi discutida em painel, nes-
ta quinta-feira, da Câmara 
Setorial de Energia e de De-
senvolvimento Sustentável, 
do Fórum de Desenvolvi-
mento da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj).

“O Instituto Pereira Pas-
sos estimou que o consumo 
médio em uma residência 
na cidade do Rio de Janei-
ro equivale a 165 kilowat-
ts, ou seja, uma conta de 
R$ 185 por mês. Um cida-
dão precisa, hoje, fazer um 
investimento de cerca de 
R$ 15 mil para instalar sua 
captação de energia solar. 
Considerando o consumo 
médio do Rio e a quantida-
de de placas suficientes pa-
ra sustentar uma casa, esse 
cidadão faz uma economia 
anual de mais de R$ 2 mil, 
então após cinco anos e 
meio, ele já conseguiu pagar 
todo esse investimento e 
vai continuar economizan-
do esse valor anualmente. 
É uma oportunidade muito 
interessante”, explicou o se-
cretário.

Leonardo Soares anun-
ciou também a criação de 
uma plataforma para apro-
ximar os atores envolvidos 
na geração de energia distri-
buída, com o intuito de am-
pliar a disponibilização de 
energia limpa. “O objetivo 
é dar visibilidade e aproxi-
mar pequenos produtores 
rurais, cooperativas rurais, 
para que possamos fazer 
com que a energia distribuí-
da chegue especialmente ao 
interior. Além disso, vamos 
conseguir colocar o viabi-
lizador e o financiador das 
estruturas em um ambiente 

só, para que os dois lados 
exponham seus interesses 
e possibilidades. Precisa-
mos também focar em um 
marco legal para trazer se-
gurança jurídica para o in-
vestidor”, destacou.

Participante da reunião, a 
coordenadora da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) no 
Rio de Janeiro, Camila Nas-
cimento, disse que o Rio de 
Janeiro está em oitavo lugar 
no ranking de capacidade 
solar, mas tem condições de 
alcançar Minas Gerais: “Atu-
almente, o Rio possui 220 
megas de capacidade solar 
instalada, mais de 1,2 bilhão 
em investimentos trazidos, 
aproximadamente 6.600 no-
vos empregos gerados e mais 
de R$ 220,6 milhões em arre-
cadação de tributos ao poder 
público. Quem mais adere à 
energia solar fotovoltaica são 
as residências, com 90% dos 
sistemas instalados. Então, 
o Estado do Rio tem condi-
ções de crescer ainda mais, 
ainda há muita coisa a ser fei-
ta”, frisou.

No entanto, para que o 
setor ganhe força no es-
tado, a coordenadora afir-
mou que é necessário que 
a legislação de ICMS seja 
adequada. “Por meio da 
Lei 8.922/2020, o Rio se 
equiparou às condições de 
Minas com relação à isenção 
de ICMS, mas há algumas 
particularidades que ainda 
precisamos esclarecer. Por 
isso, buscamos a isenção de 
ICMS em até cinco megas, a 
adequação do benefício aos 
componentes da tarifa de 
energia e o ajuste do texto às 
modalidades de geração dis-
tribuída”, declarou Camila.

Uma pesquisa realizada 
pelo Ibope, em 2020, mos-

trou que 90% dos brasilei-
ros querem gerar a própria 
energia em casa a partir de 
fontes renováveis. Durante 
o painel, o diretor da Revo-
lusolar, Eduardo Ávila, sa-
lientou a importância da de-
mocratização dos aparelhos 
de captação de energia so-
lar: “Em 2017, fizemos uma 
pesquisa na Babilônia, onde 
atuamos, para entender o 
conceito da energia elétrica 
nas favelas, e descobrimos 
que a maioria dos morado-
res está regularizado. Mas 
os moradores ficam insatis-
feitos, porque pagam uma 
quantia considerável e mui-
tas vezes ficam sem luz por 
dias, por conta de chuvas 
ou outros fatores. O acesso 
à energia nas favelas é caro, 
precário e injusto. E a gera-
ção distribuída tem um pa-
pel de transformação social, 
de ressignificar o papel da 
favela na cidade e posicio-
nar as favelas como pólos 
de energia sustentável.”

A secretária geral do Fó-
rum, Geiza Rocha, ressaltou 
a necessidade de discutir o 
fortalecimento do setor no 
território fluminense. “Esse 
painel foi muito importante 
para discutir sobre como o 
setor da energia distribuída 
pode crescer aqui no Esta-
do do Rio. E nós tratamos 
não só de poder produzir 
a energia, mas também os 
equipamentos necessários 
para produção dessa ener-
gia. Recebemos sugestões 
e contribuições de todas 
as partes, e estamos ten-
do a oportunidade de criar 
um bom ambiente de ino-
vação, com a participação 
da sociedade, do Governo, 
das empresas, todos juntos 
trabalhando em prol dessa 
causa”, concluiu.
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BRASNEFRO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 00.257.266/0001-14 - NIRE 00.257.266/0001-14

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 e 2018 Demonstrações do resultado em 31/12/2019 e 2018 Demonstrações do fluxo de caixa em 31/12/2019 e 2018

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 31/12/2019 
e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)

 (Em milhares de reais) Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 7.912 6.133 30.335 30.218
Contas a Receber (Nota 7) - - 48.850 42.799
Estoques (Nota 8) - - 6.251 3.778
Impostos a recuperar (Nota 9) 859 765 19.327 17.583
Adiantamento a Fornecedores - - 1.651 1.962
Dividendos a receber (Nota 10) 4.143 3.681 - 4.150
Despesas antecipadas 115 25 2.470 147
Empréstimos partes relacionadas (Nota 11)             - - - 466
Outras contas a receber - 2.061 7.494 3.854
Total Ativo Circulante 13.029 12.665 116.378 104.956
Não circulante
Investimentos (Nota 12) 480.869 283.406 - -
Empréstimos partes relacionadas (Nota 11) 16.570 27.457 - 585
Depósitos judiciais (Nota 20.1) - - 10.056 9.583
Direito de uso (Nota 17) - - 28.501 -
Imobilizado (Nota 13) - - 55.551 45.271
Intangível (Nota 14) - - 413.495 231.804
Outros valores a receber - 900 - 3.608
Total Ativo não Circulante 497.439 311.763 507.604 290.850
Total do ativo 510.468 324.428 623.981 395.806
Circulante
Fornecedores partes relacionadas (Nota 15)              - - 27.871 23.249
Fornecedores terceiros (Nota 15) - - 8.715 5.958
Contas a pagar por aquisição (Nota 16) 24.707 18.514 24.707 18.514
Passivo de arrendamento (Nota 17) - - 5.712 -
Juros a apropriar 346 461 468 461
Salários e encargos sociais a pagar (Nota 18)            - - 18.332 14.473
Impostos e contribuições a recolher (Nota 19)              30 - 10.782 7.493
Provisão para imposto de renda
 e contribuição social - - 4.525 2.949
Empréstimos-parte relacionada (Nota 11) 207.071 131.050 207.106 134.699
Adiantamento de clientes - - - 603
Outras contas a pagar - 940 6.146 3.925
Total Passivo Circulante 232.155 150.965 314.364 212.325
Não circulante
Passivo de arrendamento (Nota 17) - - 23.697 -
Empréstimos partes relacionadas (Nota 11) 32.854 32.884 32.854 32.884
Contas a pagar por aquisição - LP (Nota 16) 42.642 20.171 42.642 20.171
Provisão para contingências (Nota 20) 12 61 12.502 12.308
Passivo a descoberto (Nota 12) 8.948 2.635 - -
Total Passivo Não Circulante 84.456 55.751 111.695 65.363
Patrimônio líquido (Nota 21)
Capital social 248.453 153.090 248.453 153.090
Prejuízo acumulado (54.596) (35.378) (54.596) (35.378)

193.857 117.711 193.857 117.711
Acionistas não controladores - - 4.066 407
Total do patrimônio líquido 193.857 117.711 197.923 118.118
Total do passivo e do patrimônio líquido 510.468 324.428 623.981 395.806

 (Em milhares de reais) Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita operacional, líquida (Nota 22)                - - 410.050 361.302
Custos dos produtos vendidos e dos
 serviços prestados (Nota 23) - - (303.284) (269.168)
Lucro operacional bruto - - 106.767 92.134
Receitas/(despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (Nota 24) (2.918) (3.873) (57.675) (62.753)
Outras despesas/receitas 229 - (3.896) (3.288)
Resultado de equivalência patrimonial 30.425 19.207 - -

27.736 15.334 (61.571) (66.040)
Resultado operacional 27.736 15.334 45.196 26.094
Receitas financeiras 2.567 4.098 4.435 7.242
Despesas financeiras (21.038) (7.898) (27.679) (13.146)
Resultado financeiro, líquido (Nota 25) (18.471) (3.800) (23.244) (5.904)
Resultado antes do imposto de
 renda e contribuição social 9.265 11.534 21.951 20.189
Imposto de renda e contribuição social
 correntes (Nota 26) - - (11.071) (8.173)
Lucro líquido do exercício 9.265 11.534 10.880 12.017
Resultado de participação
 em outras sociedades - - (1.615) (483)
Lucro líquido do exercício atribuído
 aos acionistas controladores 9.265 11.534 9.265 11.534

Demonstrações do resultado  abrangente em 31/12/2019 e 2018
 (Em milhares de reais) Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Lucro líquido do exercício 9.265 11.534 9.265 11.534
Outros componentes do resultado abrangente do exercício
Ajustes retrospectivos (28.483) (28.428) (28.483) (28.428)
Total do resultado abrangente do exercício (19.218) (16.894) (19.218) (16.894)
Atribuível a:
Acionistas da companhia (19.218) (16.894) (17.603) (16.411)
Participação dos não controladores - - (1.615) (483)

(19.218) (16.894) (19.218) (16.894)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais 

e consolidadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas

(Em milhares de reais) Capital 
social

 Lucros/Prejuí-
zos acumulados Total

Participação Não 
controladores Total

Saldo em 31/12/2017 31.991 (18.484) 13.506 - 13.506
Aumento de capital 121.099 - 121.099 - 121.099
Ajustes retrospectivos - (28.428) (28.428) (76) (28.504)
Lucro do exercício - 11.534 11.534 483 12.017
Saldo em 31/12/2018 153.090 (35.378) 117.711 407 118.118
Aumento de capital 95.363 - 95.363 - 95.363
Ajustes retrospectivos - (28.483) (28.483) 2.044 (26.439)
Lucro do exercício - 9.265 9.265 1.615 10.880
Saldo em 31/12/2019 248.453 (54.596) 193.857 4.066 197.923

(Em milhares de reais) Controla-
dora

Consoli-
dado

Controla-
dora

Consoli-
dado

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019 2019 2018 2018
Lucro líquido do exercício 9.265 10.880 11.534 12.017
Ajustes para reconciliar o Lucro ou Prejuízo ao
 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
Depreciação e amortização - 13.153 - 5.831
Depreciação do direiro de uso (IFRS 16)                   - 6.785 - -
Juros (IFRS 16) - 3.273 - -
Despesa com provisão para contingências (49) 194 61 4.304
Resultado de equivalência patrimonial (30.425) - (19.205) (35.468)
Ajuste de exercícios anteriores (10.092) (36.004) (28.428) (8.731)
Alienação de imobilizado - 2.582 - (35.338)
Provisão de dividendos - - (15.716)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 7.222 - (2.721)
Juros e variações monetárias (115) 7 3.799 8.002
Acionista não controlador - 3.659 - -
Provisão Imposto de renda e contribuição 
social corrente - 1.576 - 8.001

(31.416) 13.327 (32.239) (59.818)
(Aumento)/redução nos ativos
 e passivos operacionais
(Aumento)/redução de contas a receber - (13.273) - 34.002
(Aumento)/redução estoques - (2.473) - (1.274)
(Aumento)/redução impostos a recuperar (94) (1.744) (740) 3.804
(Aumento)/redução
 adiantamentos a fornecedores - 311 - -
(Aumento)/redução despesas antecipadas (88) (2.328) (13) (28)
(Aumento)/redução depósitos judiciais                     - (473) - (56)
(Aumento)/redução outras contas a receber 2.961 368 7.323 -
(Aumento)/redução outras contas a receber - - - 8.391
Aumento/(redução) fornecedores                     - 7.379 - (40.557)
Aumento/(redução) contas a pagar 28.664 31.600 - -
Aumento/(redução) salários e encargos sociais                   - 3.859 - (9.486)
Aumento/(redução) tributos
 correntes a recolher 30 3.289 - (6.908)
Aumento/(redução) provisão para contingências                - - - 595
Aumento/(redução) Outras contas a pagar (940) (6.493) (68.678) (66.353)
Fluxo de caixa originado de atividades 
operacionais 30.533 20.022 (62.109) (77.870)
Caixa líquido consumido (gerado) prove-
niente das atividades operacionais (883) 33.349 (94.348) (137.688)
Fluxo de Caixa das
 Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado - (25.932) - (17.761)
Aquisições de intangível - (148) - -
Dividendos recebidos 1.200 - (2.974) 16.673
Aumento de capital em controladas (2.064) - 121.099 174.105
Investimento em outras sociedades (2.345) - - -
Ágio (167.502) (167.502) (184.723) (184.862)
Caixa líquido consumido proveniente das 
atividades de investimentos (170.711) (193.582) (66.598) (11.844)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Partes relacionadas 73.937 69.320 132.452 116.649
Juros partes relacionadas 4.073 5.420 - -
Efeito líquido (IFRS 16) - (9.150) - -
Adiantamento de clientes - (603) - -
Aumento de capital 95.363 95.363 - -
Caixa líquido gerado proveniente das 
atividades de financiamentos 173.373 160.350 132.452 116.649
Aumento (reduçao) líquida de caixa e 
equivalentes de caixa 1.779 117 (28.494) (32.883)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 6.133 30.218 34.628 63.101
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício 7.912 30.335 6.133 30.218
Aumento (reduçao) líquida de caixa e 
equivalentes de caixa 1.779 117 (28.494) (32.883)

1. Contexto operacional. A Brasnefro Participações S.A. (“Companhia ou Controladora” 
ou “Brasnefro”), com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 4667- parte, Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, tem por objeto a participação societária em clínicas de hemo-
diálise. A Brasnefro em 31/12/2019 possui 28 clínicas com CNPJ Matriz, localizadas nos 
estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Dis-
trito Federal. Em agosto de 1994, as primeiras clínicas de Hemodiálise foram adquiridas 
pela Brasnefro. Por meio de captação de recursos da controladora da Brasnefro, bem 
como geração de recursos próprios, a Brasnefro iniciou uma forte expansão por meio de
aquisição de novas clínicas, conforme demonstrado abaixo: 
Clínicas

Loca-
lização

Aquisi-
ção

CDR - Clinica de Doenças Renais Ltda. RJ 1994
Cetene Centro de Terapia Nefrológica Ltda. SP 1995
Clínica do Rim Ltda. PE 1995
Instituto Mineiro de Nefrologia Ltda. MG 1995
Nefroclinica Ltda. PE 1995
Nephron Brasilia Serviços Médicos Ltda. DF 1996
Clinefron Tratamento Dialítico e Serviços Médicos Ltda. RJ 2000
Pró-Rim Clínicas de Doenças Renais Ltda. RJ 2013
Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius Medical Care
 Vera Cruz Ltda.( Antiga Cenemge) MG 2014
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda. MG 2014
Centro de Nefrologia de Diálise Fresenius Medical Care
 Moema Ltda. ( Antiga São Jorge) SP 2014
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda. MG 2014
Nephron Assistência Nefrológica Ltda. SP 2014
Centro Nefrológico Anil Ltda. RJ 2015 (i)
Centro De Nefrologia e Diálise Fresenius Medical Care Santos Ltda.
 ( Antiga Barra Mansa) SP 2015 (i)
Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius Medical Care Gávea Ltda.
 (Antiga Centro) RJ 2015 (i)
Centro de Diálise de Macaé Ltda. RJ 2015 (i)
Centro Nefrológico de Cascadura Ltda. RJ 2016 (i)
Clínica de Diálise do Ingá Ltda. ( Incorporada pela CDR em 2020) RJ 2017 (ii)
Medserv - Assistência Médica e Nefrológica Ltda. SP 2018
UDT Unidade de Diálise e Transplante Ltda. SP 2018
Clínica de Dialise Volta Redonda Ltda. RJ 2018
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda. SP 2018
Pró-Renal Assistência Médica Ltda. RJ 2018
Centro de Nefrologia e Diálise de João Pessoa Ltda. (Antiga Clinepa) PB 2018
Instituto de Nefrologia e Diálise Ltda. BA 2019
Uninefron Unidade Nefrológica S.A. PE 2019
Samarim Assistência Nefrológica Ltda. SP 2019
Renalvida Assistência Integral ao Renal Ltda. RJ 2020 (iii)
Renal Services Ltda PE 2020 (iii)
(i) Empresas criadas pelo próprio grupo;
(ii) Empresa incorporada em setembro de 2020; e
(iii) Empresas adquiridas em 2020.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. a. Declaração de 
conformidade. As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, foram elabora-
das e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
normas internacionais (“IFRS”), que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis individuais e consolida-
das de 31/12/2019 foram aprovadas pela administração em 28/04/2021. b. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação. Essas demonstrações contábeis são apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações contábeis 
apresentadas em milhares de Reais foram arredondadas para o valor mais próximo, exce-
to quando indicado de outra forma. c. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas. Julgamentos. A preparação das demonstrações contábeis da Companhia 
requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afe-
tam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divul-
gações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a 
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requei-
ram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos 
futuros. Estimativas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza 
nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data 
do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor con-
tábil dos ativos e passivos no próximo exercício social, são discutidas a seguir: Provisões 
para glosas e créditos de liquidação duvidosa. As provisões para glosas e para créditos de 
liquidação duvidosa estão apresentadas como redução do saldo de contas a receber e 
são constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face 
às perdas na realização dos valores faturados, considerando o histórico de recebimento 
por operadora, além de análise individual dos recebíveis para capturar riscos específicos 
da contraparte, se houver. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo 
de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser ob-
tido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o 
método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles 
praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um deter-
minado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento in-
clui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco 
de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o 
valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. Vida útil dos ativos imobilizados e 
intangível. A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a 
melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas 
operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado consumidor podem re-
querer a revisão dessas estimativas de vida útil. Perda por redução ao valor recuperável 
de ativos não financeiros. A Administração revisa pelo menos anualmente o valor contá-
bil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de 
seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exce-
der o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada 
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor 
líquido de venda. No caso da Companhia a avaliação considerou cada um dos hospitais 
como unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de 
desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital para a in-
dústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determina-
do, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em 
bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas 
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no 
preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Este critério também é aplicado para avaliar perda por redução ao 
valor dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, os quais são testados em relação à 
perda por redução ao valor recuperável anualmente, individualmente ou no nível da uni-
dade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda 
por desvalorização do valor contábil. Quando tais evidências são identificadas, e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável, quando aplicável. Provisão para 
contingências. A Companhia registrou provisão, as quais envolvem considerável julga-
mento por parte da Administração, para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como re-
sultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos envolven-
do benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa ra-
zoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Companhia também está sujeita a 
reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal 
das atividades de seus negócios. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões 
de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais. Os resultados reais podem diferir das estimativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e pre-
missas pelo menos anualmente. 3. Resumo das principais políticas contábeis. As políti-
cas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis com a finalidade da 
transição para as normas CPC em conformidade com o IFRS. a. Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem contas bancárias e investimentos de curto 
prazo (três meses ou menos a contar da data de contratação) com liquidez imediata, em 
um montante conhecido de caixa e com baixo risco de variação no valor de mercado, que 
são mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo da 
Companhia. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do 
balanço, e marcados a mercado sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exer-
cício. b. Contas a receber. Correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação 
de serviço decorrente do decurso normal de sua atividade. c. Imposto de Renda e Contri-
buição Social. Apuração pelo lucro real. As antecipações ou valores passíveis de compen-
sação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão 
de sua realização. A tributação sobre o lucro compreende o Imposto de Renda e a Contri-
buição Social que são calculados com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado), às 
alíquotas aplicáveis segundo a legislação fiscal vigente, Decreto n°9.580/2018, sendo: 
15%, acrescido de 10% sobre o que exceder a R$ 240.000,00 anuais para o Imposto de 
Renda e 9% para a Contribuição Social. Portanto, as adições ao lucro contábil de despesa, 
temporariamente não dedutível, ou exclusões de receita, temporariamente não tributá-
vel, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos 
tributários. Apuração pelo lucro presumido. Algumas investidas são optantes pelo Lucro 
Presumido, regime de competência, com alíquotas efetivas de imposto de renda e contri-
buição social de 3,08%. d. Estoques. Os estoques estão demonstrados por materiais 
hospitalares e medicamentos ao custo médio de aquisição, que não excedem ao valor de 
mercado ou de realização. O custo desses estoques é reconhecido no resultado quando 
da utilização na prestação dos serviços. e. Operações com partes relacionadas. As tran-
sações comerciais e contábeis realizadas com e entre as empresas ligadas referem a duas 
operações: 01) operações de mútuos pactuados com encargos de até 1% a.m (ao mês); 
02) operações de empréstimos entre Brasnefro e Fresenius KGaA com taxas de juros pre-
-fixadas pela Fresenius KgaA (Alemanha) que leva em consideração os custos de refinan-
ciamento da Fresenius KGaA, a situação financeira e o ambiente econômico do mutuário 
(FMC Brasil), a Margem de subordinação e a Taxa do CDI do mês do cálculo da taxa. f. In-
vestimentos. Os investimentos em empresas controladas foram avaliados pelo método 
de equivalência patrimonial com base nas demonstrações contábeis levantadas na mes-
ma data-base das demonstrações contábeis da Companhia. g. Combinação de negócios. 
Combinação de negócios são contabilizados utilizando o método de aquisição. O custo de 
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com 
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não con-
troladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar 
a participação de não controladores na adquirida pelo valor justou com base na sua par-
ticipação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à 
aquisição devem ser contabilizados como despesa quando incorridos. Ao adquirir um 
negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o objetivo de 
classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômi-
cas e as condições pertinentes na data de aquisição. Se a combinação de negócios for 
realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição da participação societária previa-
mente detida no capital é reavaliado a valor justo na data de aquisição, sendo os impactos 
reconhecidos na demonstração do resultado. Inicialmente, o ágio é mensurado como 
sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adqui-
ridos (ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos). Se o valor justo dos ativos 
líquidos adquiridos for superior à contraprestação agregada transferida, o ganho é conta-
bilizado no resultado. Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, 
deduzido de perdas do valor recuperável, se houver. Para fins de teste do valor recuperá-
vel, o ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, 
alocado às respectivas unidades geradoras de caixa que se espera sejam beneficiadas 
pela combinação. Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma 
parcela desta unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído 
no custo da operação ao apurar o ganho e perda na alienação. Os ágios gerados nas 
aquisições realizadas em 2019 estão descritos na Nota 14. h. Imobilizado. O ativo imobi-

lizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis esti-
madas dos bens. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. Redução ao valor recuperável 
de ativos (impairment). A Empresa avalia periodicamente os bens do imobilizado com a 
finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis des-
ses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações significativas indicarem que o valor 
contábil pode não ser recuperável. Se identificável que o valor contábil do ativo excede o 
valor recuperável, esta perda é reconhecida no resultado do período. Até o momento 
não há indicativos da existência de redução do valor recuperável dos ativos na Empresa. 
Valor residual. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. i. Intangível. Ativos intangíveis adquiridos separa-
damente, conforme CPC 04 R1, são mensurados ao custo no momento do seu reconhe-
cimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao 
custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas ao valor recuperável. A vida 
útil do intangível é avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis adquiridos 
com vida definida são amortizados ao longo da vida útil economia e avaliados à perda por 
redução ao valor recuperável sempre em que houver indícios de perda de valor econômi-
co do ativo. O período e método de amortização para um ativo intangível com vida defi-
nida são revisados no mínimo final de cada exercício social. Mudanças na vida útil estima-
da ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são conta-
bilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o 
caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos 
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado em despesa 
conforme a utilização do ativo intangível. j. Ativos e passivos não circulantes. Compreen-
dem os bens e direitos realizáveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses 
subsequentes a data base das referidas demonstrações contábeis, acrescidos dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias incorridas, se aplicável, até a data do balan-
ço. k. Fornecedores e contas a pagar. As contas a pagar e fornecedores são reconhecidas 
pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescidas quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e das variações monetárias incorridos até as datas dos balanços. l. Em-
préstimos e financiamentos. São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no mo-
mento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicá-
veis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado sendo acrescidos de 
encargos, juros e variações monetárias, incorridos até as datas dos balanços conforme 
previsto contratualmente. m. Provisões. Provisões são reconhecidas quando há uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, 
é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera 
que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é re-
conhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente 
certo. A despesa relativa a qualquer provisão é registrada no resultado, líquida de qual-
quer reembolso. A Companhia é parte envolvida em demandas judiciais de natureza tri-
butária e cível, tendo sido constituída provisão contábil em relação às demandas cuja 
probabilidade de perda foi classificada como provável. As provisões para demandas judi-
ciais são determinadas com base na opinião de seus consultores jurídicos. n. Instrumen-
tos financeiros. Em relação à NBC TG 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros, com aplica-
ção a partir de 01/01/2018, são abarcados, na Empresa, os seguintes itens patrimoniais: 
fundo de aplicação; créditos a receber de clientes; instrumentos financeiros derivativos; 
e contas corrente com relacionadas. Contabilmente, não houve alteração no tratamento 
dado a qualquer item, conforme detalhado a seguir: Fundo de aplicação: são valores de 
curto prazo, geralmente classificados como caixa e equivalente de caixa, uma vez que 
podem ser resgatados para fins de fluxo de caixa. Podem ainda ser classificados como 
depósitos judiciais, quando representam depósitos efetuados pela Empresa em garantia 
de algum processo judicial em que é parte. Em todos os casos. A mensuração ocorre pelo 
valor justo com contrapartida em conta de resultado (VJR), uma vez que no caso de caixa 
e equivalente de caixa são considerados, nos termos da NBC TG 48, como mantidos para 
negociação. No caso dos depósitos judiciais, não são mantidos para negociação presen-
te, mas não houve a opção irrevogável de reconhecer pelo valor justo em outros resulta-
dos abrangentes (VJORA). Portanto, transita pelo resultado (VJR). Créditos a receber de 
clientes: não possuem componentes de financiamento, uma vez que representam o va-
lor acordado entre as partes, com vencimento médio de trinta dias, ou seja, não ultrapas-
sa um exercício financeiro, não sendo aplicável também o cálculo de ajuste a valor pre-
sente. No tocante às perdas Esperadas com créditos de liquidação duvidosa, a Empresa 
já adota política de estimar suas perdas futuras. A política atual prevê que valores de 
clientes com atraso superior a 180 dias tendem a se tornar incobráveis, sendo, neste 
momento, reconhecidos as perdas de créditos. A classificação dos ativos financeiros é 
baseada tanto no modelo de negócios da Empresa para a gestão dos ativos financeiros, 
quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da mesma forma, a Empresa classifica 
os passivos financeiros como subsequentemente mensurados ao custo amortizado ou 
pelo valor justo por meio do resultado. Os passivos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado utilizam o método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções 
no valor de liquidação. o. Apuração do resultado e reconhecimento de receita. A Com-
panhia adota como prática contábil o reconhecimento de receita referente a prestação 
de serviços de diálise, somente quando da emissão da nota fiscal junto a operadora de 
saúde, após o seu aceite, seguindo os requisitos operacionais exigido pelas operadoras, 
mesmo que o controle e todos os direitos e os benefícios decorrentes da prestação de 
serviços da Companhia tenha fluido para o cliente (“usuário do convênio”) no momento 
da prestação dos serviços médicos. A Companhia avalia as transações de receita de acor-
do com os critérios específicos para determinar se está atuando como um agente ou 
principal, e eventualmente conclui que atua como principal em todos os seus contratos 
de receita, porque normalmente controla os produtos e serviços antes de transferi-los 
para o cliente. As receitas financeiras representam juros e variações monetárias e cam-
biais decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de transações que 
geram ativos e passivos monetários e outras operações contábeis. São reconhecidas pelo 
regime de competência quando ganhas ou incorridas pela Empresa. p. Avaliação de re-
cuperabilidade de ativos financeiros. A Administração revisa os ativos financeiros ao fi-
nal de cada exercício quanto a sua recuperabilidade. São considerados ativos não recu-
peráveis quando há evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o reco-
nhecimento inicial do ativo financeiro e que eventualmente tenha resultado em efeitos 
negativos no fluxo estimado de caixa futuro do investimento. q. Demonstrações dos 
fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto e estão apresentadas de acordo com o IAS7/CPC 03 (R2). r. Mudanças nas prin-
cipais políticas contábeis: Norma: IFRS 16 Arrendamento (Vigência a partir de 
01/01/2019). Requerimento: A nova norma estabelece os princípios, tanto para o cliente 
(o locatário) e o fornecedor (locador), sobre o fornecimento de informações relevantes 
acerca das locações de maneira que seja demonstrado nas demonstrações financeiras, 
de forma clara, as operações de arrendamentos a pagar. Para atingir esse objetivo, o lo-
catário é obrigado a reconhecer os ativos e passivos resultantes de um contrato de arren-
damento. Impacto nas demonstrações contábeis: Aplicação em exercícios anuais, inicia-
dos em 01/01/2019, com alteração na contabilização e classificação dos arrendamentos 
mercantis. NBC TG CPC 06 – R3/IFRS 16 – Arrendamento mercantil. Em meados de 
01/2016, o IASB aprovou esta norma, que entra em vigor para períodos anuais iniciando 
em/ou após 01/01/2019, e, em essência, dispõe que todo contrato de arrendamento 
mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve ser contabilizado reco-
nhecendo ativos e passivos envolvidos. A Companhia aplicou inicialmente a NBC TG 06/
R3 (IFRS 16) em 01/01/2019 usando a abordagem retrospectiva modificada. Sob essa 
abordagem, a informação comparativa não é exigida e o ativo de direito de uso é mensu-
rado pelo mesmo valor do passivo de arrendamento. A Companhia analisou seus contra-
tos de arrendamento operacional para identificar se eles continham ou não um arrenda-
mento, de acordo com a NBC TG 06/R3 (IFRS 16). A norma define que um contrato é ou 
contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de um ativo 
identificado por um período, em troca de uma contraprestação. A Companhia aplicou a 
NBC TG 06/R3 (IFRS 16) apenas para os contratos vigentes em 01/01/2019 e que foram 
previamente identificados como arrendamentos. A Companhia optou por adotar as isen-
ções de reconhecimento previstas na norma para arrendamentos de curto prazo, que são 
contratos com duração máxima de 12 meses e de baixo valor, que são contratos cujo va-
lor justo do ativo identificado arrendado seja inferior a US$ 5 mil. Os impactos significati-
vos identificados pela adoção da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) nos ativos e passivos da Compa-
nhia são decorrentes dos contratos de arrendamento de imóveis utilizados pela Compa-
nhia e por suas controladas para suas unidades operacionais (sede e filiais). Adicional-
mente, a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) substitui a despesa linear de arrendamento operacional 
pelo custo de depreciação de ativos objetos de direito de uso desses contratos e pela 
despesa de juros sobre as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação vi-
gentes à época da contratação dessas transações. A Companhia aplicou os requerimen-
tos da NBC TG 06/R3 (IFRS 16) e os efeitos estão descritos na Nota Explicativa Nº 17. 
Norma: Interpretação IFRIC 23 Incerteza sobre o tratamento dos tributos sobre a renda 
(Vigência a partir de 01/01/2019). Requerimento: A Interpretação trata da contabiliza-
ção dos tributos sobre a renda quando os tratamentos fiscais envolvem incerteza que 
afete a aplicação da IAS 12, e não se aplica a impostos ou exações alheias ao âmbito da 
IAS 12, nem inclui, de forma específica, as exigências relativas a juros e multas associadas 
a incertezas no tratamento aplicável aos tributos. Impacto nas demonstrações contábeis: 
A Administração da Empresa avaliou os impactos do IFRIC 23 e entende que sua adoção 
não gerou impactos nas demonstrações contábeis. Novas normas ainda não vigentes. 
Norma: Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material. Requerimen-
to: Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 
14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão mate-
rial” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos aspectos 
da definição. A nova definição determina que: “a informação é material se sua omissão, 
distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os princi-
pais usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas 
demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre relatório espe-
cífico da entidade.” Impacto nas demonstrações contábeis: Não é esperado que essas 
alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Compa-
nhia. Norma: Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios. Requerimento: Em ou-
tubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas 
alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as entida-
des a determinar se um conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um 
negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação 
sobre se os participantes no mercado são capazes de substituir qualquer elemento au-
sente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é 
substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um 
teste de concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos foram fornecidos 
juntamente com as alterações. Impacto nas demonstrações contábeis: Como as altera-
ções se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que ocorram na data 
ou após a primeira aplicação, a Companhia não será afetada por essas alterações na data 
de transição. 4. Gestão de riscos financeiros. 4.1. Considerações gerais e políticas. A 
Administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio 
de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, definidos 
pelo Comitê de Tesouraria e aprovados pelo Conselho de Administração da Empresa. A 
aderência das posições de tesouraria em instrumentos financeiros, incluindo os derivati-
vos, em relação a essas políticas é apresentada e avaliada mensalmente pelo Comitê de 
Tesouraria da Empresa e posteriormente submetida à apreciação dos Comitês de Audi-
toria e Executivo e do Conselho de Administração. A gestão de riscos é realizada pela Te-
souraria Central da Empresa, que tem também a função de aprovar todas as operações 
de aplicações e empréstimos realizadas pelas controladas da Empresa. 4.2. Fatores de 
risco financeiro. As atividades da Empresa a expõe a diversos riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de 
juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O programa de 
gestão de risco da Empresa se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros 
e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Empresa. A 
gestão de risco é realizada pela alta administração da Empresa, segundo as políticas apro-
vadas pelos acionistas. A alta administração da Empresa identifica, avalia e protege a 
Empresa contra eventuais riscos financeiros. (a) Risco de mercado. A Empresa e as con-
troladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negó-
cios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na 
taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros. (b) Risco de crédito. O risco de crédito 
decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, 
bem como de exposições de crédito a clientes como montadoras e o mercado de reposi-
ção. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades 
consideradas de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito 
do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e ou-
tros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações 
internas ou externas de acordo com os limites determinados pela administração. A utili-
zação de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum 
limite de crédito durante o exercício e a administração não espera nenhuma perda decor-
rente de inadimplência dessas contrapartes. (c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de 
caixa é realizada pela administração da Empresa. A administração monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que ela tenha caixa sufi-
ciente para atender às necessidades operacionais. A tabela abaixo analisa os passivos fi-
nanceiros não derivativos da Empresa, por faixas de vencimento, correspondentes ao 
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

31/12/2019
Consolidado

Natureza
Um 
ano

Entre dois e 
três anos

Entre três e 
cinco anos

Mais de 
cinco anos

Valor 
justo

Fornecedores
 parte relacionada 27.871 - - - 27.871
Fornecedores Terceiros 8.715 - - - 8.715
Contas a pagar 27.654 42.642 - - 70.296

64.240 42.642 - - 106.883
4.3. Gestão de capital. Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os de sal-
vaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos acionis-
tas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital 
ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Empresa 
pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos quotistas ou, ain-
da fazer captação de recursos através de empréstimos com a sua investidora na Alema-
nha para posterior aumento de capital. 4.4. Estimativa do valor justo. Os instrumentos 
financeiros são mensurados ao valor justo nas datas dos balanços conforme determina-
do pelo CPC 40 (R1) /IFRS 7 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação e de acordo com a 
seguinte hierarquia: • Nível 1: Avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos nas datas dos balanços. Um mercado é 
visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a 

partir de uma Bolsa de Mercadorias e Valores, um corretor, grupo de indústrias, servi-
ço de precificação ou agência reguladora e aqueles preços representam transações de 
mercado reais, as quais ocorrem regularmente em bases puramente comerciais; • Nível 
2: Utilizado para instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos 
(por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que, além dos 
preços cotados incluídos no Nível 1, utilizam outras informações adotadas pelo mercado 
para o ativo ou passivo direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados 
dos preços). • Nível 3: Avaliação determinada em virtude de informações, para os ativos 
ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informa-
ções não observáveis). Para a data-base 31/12/2019 e 2018 não houve operações com 
derivativos financeiros, e consequentemente não houve mensuração a valor justo para 
quaisquer modalidades de derivativo. 5. Bases de consolidação. 5.1. Procedimentos. 
As demonstrações contábeis incluem as informações da Companhia e suas controladas, 
descritas abaixo. O processo de consolidação das contas patrimoniais e do resultado 
corresponde à soma horizontal dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despe-
sas, segundo a sua natureza, complementadas pelos seguintes ajustes: • As transações 
significativas realizadas entre as empresas consolidadas são eliminadas; • Os saldos de 
contas do ativo e do passivo mantidos entre as empresas consolidadas são eliminados; • 
A participação dos acionistas não controladores tem o mesmo exercício fiscal e possuem 
as mesmas políticas contábeis da Controladora. Nas demonstrações contábeis individu-
ais, as demonstrações contábeis das controladas são reconhecidas através do método de 
equivalência patrimonial. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data 
em que o controle é transferido e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o 
controle cessa. 5.2. Participações Societárias. A Companhia detém participação direta 
nas seguintes empresas controladas:

Empresas Investidas Brasnefro S.A – Posição em 31/12/2019
Investidas Brasnefro S.A. Demais
CDR – Clínica de Doenças Renais Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Nefroclinica Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Pró-Rim Clínicas de Doenças Renais Ltda              100,00% 0,00% Dialinvest
Centro de Nefrologia de Diálise Fresenius Medical 
Care Moema Ltda (Antiga São Jorge) 100,00% 0,00% Dialinvest
Nephron Assistência Nefrológica Ltda (SP)              100,00% 0,00% Dialinvest
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda (MG) 100,00% 0,00% Dialinvest
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda - Clinemge 100,00% 0,00% Dialinvest
Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius Medical Care 
Vera Cruz Ltda (Antiga Cenemge) 100,00% 0,00% Dialinvest
UDT - Unidade de Diálise e Transplante Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Medserv - Assistência Médica e Nefrológica Ltda 99,96% 0,04% Dialinvest
Clínica de Dialise Volta Redonda Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Pró-Renal Assistência Médica Ltda 00,00% 0,00% Dialinvest
Centro de Nefrologia e Diálise de
 João Pessoa Ltda (Antiga Clinepa) 90,00% 10,00% Outros
INED - Instituto de Nefrologia e Diálise – Ltda                      100,00% 0,00% Dialinvest
Uninefron Unidade Nefrológica S. A 60,00% 40,00% Outros
Samarim Assistência Nefrológica Ltda 100,00% 0,00% -
A Companhia detém participação indireta nas seguintes empresas:

CDR – Clínica de Doenças Renais Ltda – Posição em 31/12/2019
Investidas CDR Demais
Clinefron Tratamento Dialítico
 e Serviços Médicos Ltda 50,00% 50,00% Outros
Centro de Terapia Nefrológica Ltda (Cetene) 100,00% 0,00% Dialinvest
Instituto Mineiro de Nefrologia Ltda (IMN) 100,00% 0,00% Dialinvest
Nephron Brasilia Serviços Médicos Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
Clínica de Diálise do Ingá Ltda 99,90% 0,10% Dialinvest
Centro Nefrológico de Anil Ltda 99,99% 0,01% Dialinvest
Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius
 M. Care Gávea Ltda (Antiga Centro) 99,99% 0,01% Dialinvest
Centro Nefrológico de Cascadura Ltda 99,99% 0,01% Dialinvest

Nefroclínica Ltda – Posição em 31/12/2019
Investida Nefroclínica (%) Demais
Clínica do Rim Ltda 100,00% 0,00% Dialinvest
6. Caixa e equivalentes de caixa. Para fins do caixa e equivalentes de caixa, os saldos 
estão representados por caixa em poder da Companhia e suas controladas e depósitos
bancários: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

Caixa - - 11 -
Bancos 1.330 833 15.003 21.199
Aplicações financeiras (i) 6.582 5.300 15.321 9.019
Total 7.912 6.133 30.335 30.218
(i) As aplicações financeiras estão representadas por investimentos de baixo risco, em Re-
ais, em instituições financeiras de primeira linha e com liquidez imediata, representadas 
por fundos de investimento de renda fixa indexados pela taxa de certificado de depósito in-
terbancário (“taxa DI” ou “CDI”) e pela taxa de certificados de depósitos bancários (CDB´s).
7. Contas a receber Consolidado

2019 2018
(Não auditado)

Cliente Nacional 59.752 46.479
Provisão para perdas esperadas (10.902) (3.680)

48.850 42.799
Consolidado

2019 2018
(Não auditado)

A vencer 15.819 9.763
Total a vencer 15.819 9.763
Vencidos:  Vencidos até 30 dias 6.590 3.771

Vencidos de 31 a 90 dias 6.587 3.303
Vencidos de 91 a 180 dias 2.924 4.186
Vencidos de 181 a 365 dias 27.832 25.456

Total Vencidos 43.933 36.716
Total 59.752 46.479
A abertura do saldo de conta a receber de clientes está demonstrada acima. A Brasnefro 
não possui saldos a receber de clientes por ser uma Holding. Movimentação da provisão 
para perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa: A política da empresa para 
provisão das perdas para devedores duvidosos é considerar 100% dos valores em aberto 
com mais de 180 dias para entidades privadas, exceto casos com acordos e com mais de 
360 dias para órgãos públicos e levando em consideração que no IFRS9 é atribuída a taxa 
risco Brasil (divulgada trimestralmente pela matriz) em todo o Contas a Receber que es-
teja sem provisão. Adicionalmente, são feitas análises mensais por cliente para verificar 
possíveis acordos e atrasos nos pagamentos deles. 
8. Estoques Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

Estoque de Materiais Médicos - - 6.251 3.778
Total - - 6.251 3.778
O estoque das investidas da Companhia é composto por materiais e medicamentos uti-
lizados no tratamento de diálise. 
9. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

Saldo negativo de IRPJ 788 - 3.895 5.305
Imposto de renda retido na fonte 70 759 2.319 886
Cofins sobre órgão público - - 2.576 96
IRRF s/clientes - - 2.049 1.579
Saldo negativo de CSLL - - 1.866 2.752
Antecipação IRPJ - - 1.685 1.757
Antecipação CSLL IN381 - - 1.241 784
ISS a recuperar clientes - - - 767
INSS retido terceiros - - 994 869
Antecipação Pis - - - 148

9. Impostos a recuperar Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Não auditado) (Não auditado)
Antecipação Cofins IN381 - - 830 643
Antecipação CSLL - - 723 794
Outros impostos a recuperar 1 6 1.148 1.203

859 765 19.327 7.583
10. Dividendos a receber Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não Auditado) (Não Auditado)

Pro Rim Campos Ltda 2.480 3.681 - 4.150
Nefron Serviços Médicos de
 Nefrologia Ltda 1.500 - - -
Nefroclínica Ltda 163 - - -
Total 4.143 3.681 - 4.150
11. Empréstimos com partes relacionadas Controladora Consolidado
Empréstimos Ativos - Circulante 2019 2018 2019 2018

(Não Auditado) (Não Auditado)
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda - - - 466

- - - 466
Controladora Consolidado

Empréstimos Ativos - Não Circulante 2019 2018 2019 2018
(Não Auditado) (Não Auditado)

Clínica de Doenças Renais Ltda 11.464 21.878 - -
Nefroclínica Ltda - 4.679 - -
Clínica de Nefrologia e Diálise
 João Pessoa Ltda 4.370
Unidade de Diálise e Transplante Ltda - 900 - -
Outros 736 - - 585
Total 16.570 27.457 - 585
Os empréstimos ativos, conforme acima demonstrado, referem-se a contratos de mútu-
os celebrados entre a Brasnefro e suas investidas com taxa de juros de 1% a.m.

Controladora Consolidado
Empréstimos Passivos - Circulante 2019 2018 2019 2018

(Não Auditado) (Não Auditado)
Fresenius Medical Care AG&CO Kgaa (i) 198.418 126.500 198.418 126.500
Centro de Nefrologia e Diálise J.P. (ii) - - - 3.649
Principal 198.418 126.500 198.418 130.149
Juros 8.653 4.550 8.688 4.550
Total principal e juros 207.071 131.050 207.106 134.699
Empréstimos Passivos
 - Não Circulante

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(Não Auditado) (Não Auditado)
Fresenius Medical Care AG&CO Kgaa(i) 31.500 31.500 31.500 31.500

31.500 31.500 31.500 31.500
1.354 1.384 1.354 1.384

32.854 32.884 32.854 32.884
Total curto e longo prazo 239.925 163.934 242.283 168.594
(i) Os empréstimos passivos, demonstrados acima, decorrem de empréstimos celebra-
dos entre a Brasnefro e sua investidora Fresenius Medial Care Ag&Co Kgaa para aquisição 
de investimentos (clínicas) no Brasil. O montante no curto prazo foi pago no exercício 
de 2020, com recursos próprios e através do aumento de capital e integralização pelos 
acionistas. (ii) Empréstimos obtidos pelos antigos sócios da empresa com os Bancos Itaú, 
Banco do Brasil, Sicredi e Bradesco. 12. Investimentos. 12.1. Composição do saldo
Investida % 2019 2018 (Não Auditado)
Clínica de Doenças Renais Ltda 99,99 43.837 24.965
Nefroclínica Ltda 99,99 4.836 4.836
Pro Rim Clínica de Doenças Renais Ltda 99,99 (2.285) 579
Clínica São Jorge Serviços Nefrológicos Ltda 99,99 1.340 1.763
Nephron Assistência Nefrológica Ltda 99,99 1.743 2.383
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda 99,99 5.625 3.081
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda 99,99 3.349 2.393
Centro de Nefrologia de Minas Gerais Ltda 99,99 (54) 272
Unidade de Transplante e diálise Ltda 99,99 (2.570) (1.938)
Clínica de Diálise Volta Redonda Ltda 99,99 1.091 4.997
Pró Renal Assistência Médica Ltda 99,99 689 6.494
Medserv Assistência Médica e Nefrológica Ltda 99,96 973 1.412
Centro de Nefrologia e Diálise João Pessoa Ltda 90 (2.907) (697)
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda 99,99 (1.132) 1.868
Instituto de Nefrologia e Diálise 99,99 1.151 -
Uninefron Unidade Nefrológica S/A 60 6.246 -
Samarim Assistência Nefrológica Ltda 100 - -
Total inventimento em controladas 61.932 52.408
Ágio por expectativa de rentabilidade futura 409.989 228.363

471.921 280.771
Investimento 480.869 283.406
Provisão para perda de investimentos (passivo) (8.948) (2.635)
12.2. Informações adicionais sobre as empresas investidas

Controlada Ativo total Passivo Circulante Receita bruta PL Resultado do exercício
Clínica de Doenças Renais Ltda 97.298 32.190 157.311 43.837 22.255
Nefroclínica Ltda 11.666 2.208 18.019 4.836 688
Pro Rim Clínica de Doenças Renais Ltda 3.782 6.001 9.917 (2.285) (743)
Nephron Assistência Nefrológica Ltda 8.654 6.706 14.059 1.743 (590)
Clínica São Jorge Serviços Nefrológicos Ltda 1.357 11 1.3 40 (423)
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda 9.801 4.143 14.413 5.625 2.547
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda 7.585 4.236 15.934 3.349 2.476
Centro de Nefrologia de Minas Gerais Ltda 11 41 - (54) (326)
Unidade de Transplante e Diálise Ltda 6.641 9.194 11.515 (2.570) (587)
Clínica de Diálise Volta Redonda Ltda 6.724 4.054 5.578 1.091 (4.144)
Pró Renal Assistência Médica Ltda 5.235 3.736 17.405 689 2.397
Medserv Assistência Médica e Nefrológica  Ltda 3.946 2.960 9.331 973 (435)
Centro de Nefrologia e Diálise João Pessoa  Ltda 6.372 8.839 16.694 (3.230) 3.092
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda 2.072 1.739 12.668 (1.132) (282)
Instituto de Nefrologia e Diálise 6.478 2.962 25.170 1.151 4.982
Uninefron Unidade Nefrológica S/A 11.035 621 19.505 10.413 3.920
Samarim Assistência Nefrológica Ltda 5.604 3.649 34.678 - (8.111)
Total 194.261 93.290 382.197 65.776 26.716
12.3 Movimentação dos investimentos (com ágio)

Investida Saldo em 31/12/2018 Aquisição Ágio AFAC
Aumento  
de capital

Equivalência  
Patrimonial Ajuste

Dividendos  
a receber

Saldo em 
31/12/2019

CDR-Clínica de Doenças Renais Ltda. 52.468 - - - 2.064 22.255 (5.447) - 71.340
Nefroclínica Ltda. 14.631 - - - - 688 (526) (162) 14.631
Pro-Rim - Clinica de Doenças Renais Ltda. 3.787 - - - - (743) (2.121) - 923
Clínica São Jorge Serviços Nefrológicos Ltda. 4.237 - - - - (423) - - 3.814
Nephron Assistência Nefrológica Ltda. 10.252 - - - - (590) (50) - 9.612
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda. 8.826 - - - - 2.476 (20) (1.500) 9.782
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda. 11.453 - - - - 2.547 (3) - 13.997
Centro Nefrológico de Minas Gerais Ltda. 886 - - - - (326) - - 560
UDT-Unidade de Diálise e Transplante Ltda. 27.969 - - - - (587) (45) - 27.337
Medserv Assistência Médica e Nefrológica Ltda. 15.300 - - - - (435) (4) - 14.861
Clínica de Diálise Volta Redonda Ltda. 11.319 - - - - (4.144) 238 - 7.413
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda. 66.826 - - - - (282) (2.718) - 63.826
Pro-Renal Assistência Médica Ltda. 25.097 - - - - 2.398 (8.203) - 19.292
Centro de Nefrologia e Diálise João Pessoa Ltda 27.720 - - - - 2.783 696 - 31.199
Instituto de Nefrologia e Diálise Ltda - 4.310 95.690 - - 4.287 (7.446) - 96.841
Unidade Nefrológica S/A - 6.208 16.412 - - 582 (544) - 22.658
Samarim Assistência Nefrológica Ltda - (8.435) 55.400 8.868 - (61) 8.063 - 63.835
Total Investimento 280.771 2.083 8.868 2.064 30.425 (18.130) (1.662) 471.921
13. Imobilizado líquido % Taxa de 

depreciação
Consolidado

Descrição 2019 2018
(Não auditado)

Moveis e utensílios 10 8.802 5.885
Instalações 10 18.649 10.253
Veículos 20 738 1.076
Terrenos e edificações 10 885 885
Máquinas e equipamentos 10 12.968 8.330
Benfeitoria e obras 10 - 3.665
Imobilizado em andamento 13.509 15.177
Total 55.551 45.271
13.1. Movimentação. A movimentação analítica do imobilizado para o exercício de 2019 
e 2018 encontra- se demonstrada a seguir:

Custo
Descrição 2018 Adição Baixa Transferência 2019
Moveis e utensílios 21.433 3.324 (359) - 24.398
Instalações 31.351 3.077 (68) 1.803 36.163
Veículos 2.303 302 (92) - 2.513
Terrenos e edificações 885 - - - 885
Máquinas e equipamentos 15.344 19.229 (7.279) - 27.294
Imobilizado em andamento 15.176 - - (1.803) 13.373
Total do custo 86.492 25.932 (7.798) - 104.626

Depreciação acumulada
Descrição 2018 Adição Baixa Transferência 2019
Moveis e utensílios (15.547) (2.289) 2.241 - (15.595)
Instalações (17.434) (2.732) 2.652 - (17.514)
Veículos (1.409) (689) 323 - (1.775)
Máquinas e equipamentos (6.831) (7.360) - - (14.191)
Total do custo (41.221) (13.070) 5.216 - (49.075)
Imobilizado líquido 45.271 55.551
No ano de 2019, para manter o curso normal das operações a companhia adquiriu novos 
ativos imobilizados para substituição e/ou adição nas clínicas.
14. Intangível Consolidado

2019 2018
(Não auditado)

Software 386 238
(-) Amortização (221) (138)
Ágio na aquisição de empresas 413.330 231.704
Total 413.495 231.804
No ano de 2019, a Brasnefro, no curso normal de suas operações, adquiriu as empresas: 
Samarim Assistência Nefrológica, Instituto de Nefrologia e Diálise e Uninefron Instituto 
de Nefrológico S.A. Ágio reconhecido na aquisição do investimento. A tabela abaixo de-
monstra a composição do ágio de rentabilidade futura da Companhia referente a aquisi-
ção das empresas mencionadas anteriormente:
Instituto de Nefrologia e Diálise
Preço pago para aquisição de 99,99% 100.000
PL ajustado na data de aquisição 4.310
Ágio - mais valia -
Ágio - expectativa de rentabilidade futura 95.690

Uninefron Unidade Nefrológica
Preço pago para aquisição de 60% 22.620
PL ajustado na data de aquisição 6.208
Ágio - mais valia -
Ágio - expectativa de rentabilidade futura 16.412
Samarim Assistência Nefrológica
Preço pago para aquisição de 100% 55.400
PL ajustado na data de aquisição (8.435)
Ágio - mais valia -
Ágio - expectativa de rentabilidade futura 63.835

Investidas da controladora
Saldo em 

31/12/2018 Adições Ajustes
Saldo em 

31/12/2019
CDR-Clínica de Doenças Renais Ltda. 27.503 - - 27.503
Nefroclínica Ltda. 9.795 - - 9.795
Pro-Rim - Clínica de Doenças Renais Ltda. 3.208 - - 3.208
Clínica São Jorge Serviços Nefrológicos Ltda. 2.474 - - 2.474
Nephron Assistência Nefrológica Ltda. 7.869 - - 7.869
Nefron Serviços Médicos de Nefrologia Ltda. 6.433 - - 6.433
Clínica Nefrológica de Minas Gerais Ltda. 8.372 - - 8.372
Centro Nefrológico de Minas Gerais Ltda. 614 - - 614
UDT-Unidade de Diálise e Transplante Ltda. 29.907 - - 29.907
Medserv Assistência Médica e Nefrológica Ltda.      13.888 - - 13.888
Clínica de Diálise Volta Redonda Ltda. 6.322 - - 6.322
Clínica de Nefrologia Santa Rita Ltda. 64.958 - - 64.958
Pro-Renal Assistência Médica Ltda. 18.603 - - 18.603
Centro de Nefrologia e Diálise João Pessoa Ltda        28.417 - 5.689 34.106
Instituto de Nefrologia e Diálise Ltda - 95.690 - 95.690
Uninefron Unidade Nefrológica S/A - 16.412 - 16.412
Samarim Assistência Nefrológica Ltda - 55.400 8.436 63.836

228.363 167.502 14.124 409.989
Investidas da CDR - 
 Clínica de Doenças Renais

Saldo em 
31/12/2018 Adições Ajustes

Saldo em 
31/12/2019

Cetene - Centro de terapia Nefrológica Ltda. 1.095 - - 1.095
Clínica de Diálise do Ingá 2.246 - - 2.246

3.341 - - 3.341
Total 231.704 167.502 14.124 413.330
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment). A Empresa avalia periodicamente 
os bens do imobilizado e intangível com a finalidade de identificar evidências que levem 
a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou altera-
ções significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identifi-
cável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é reconhecida 
no resultado do exercício. Até o momento não há indicativos da existência de redução do 
valor recuperável dos ativos da Companhia.
15. Fornecedores Controladora Consolidiado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

Fresenius Medical Care - - 27.871 23.249
Terceiros - - 8.715 5.958

- - 36.586 29.207
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16. Contas a pagar - aquisições Controladora Consolidado
2019 2018

Aquisições Clínicas -PC 24.707
(Não auditado) 

18.514
Aquisições Clínicas -PNC 42.642 20.171
Total 67.350 38.685
Os valores referem-se as obrigações decorrentes de aquisições de clínicas para trata-
mento de diálise com os ex-sócios das atuais investidas. 17. Direito de uso e Passivo 
de arrendamento. A partir de 1°/01/2019, a companhia aplicou a CPC 06 (R2) / IFRS 
16 - Operações de Arrendamento Mercantil, utilizando a abordagem retrospectiva mo-
dificada, que não exige a apresentação comparativa de períodos anteriores. Na adoção 
inicial, os passivos foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanes-
centes, descontados à taxa incremental da Companhia de 8,62 % e os ativos de direito 
de uso foram mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento a valor presen-
te. A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios 
do ativo identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa de prazo 
de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do valor do bem arrendado.
Direito de uso Controladora Consolidado

2019 2019
Imóveis - 35.286
(-) Depreciação acumulada - (6.785) 

- 28.501
Movimentação do ativo de direito de uso
Adoção inicial - IFRS 16 / CPC 06(R2) Controladora Consolidado
Saldos em 01/01/2019 - 34.861
Adições julho de 2019 - 425
Depreciação acumulada - (6.785)
Saldos em 31/12/2019 - 28.501
Adoção da norma IFRS 16 - CPC 06 Controladora e Consolidado
Contrato de arrendamento em 01/01/2019 42.120
Descontado utilizando a taxa média
 composta 1°/01/2019. (7.259)
Direito de uso reconhecido em 1°/01/2019. 34.861
Passivo de arrendamento Controladora Consolidado

2019 2019
Arrendamento a pagar - CPC 06 - 29.409

- 29.409
Circulante - (5.712)
Não circulante - (23.697)

- 29.409
Movimentação do passivo de arrendamento
Adoção inicial - IFRS 16 / CPC 06(R2) Controladora Consolidado
Saldos em 1°/01/2019 - 34.861
Adição 425
Juros do período - 3.273
Pagamentos - (9.150)
Saldos em 31/12/2019 - 29.409
Os montantes registrados apresentam o seguinte cronograma de vencimentos:
Vencimento Saldo a pagar
2020 (5.712)
2021 (5.544)
2022 (5.682)
2023 (4.241)
2024 (2.568)
2025 (1.930)
2026 (1.884)
2027 (1.627)
2028 (222)
Total (29.409)
18. Salários e encargos sociais

Consolidado
2019 2018

(Não auditado)
Provisão de férias 11.701 11.042
INSS a pagar 2.877 2.095
Rescisões a pagar 880 515
Bônus e gratificações a pagar 176 373

Consolidado
2019 2018

(Não auditado)
Salários a pagar 245 90
Outros 2.453 358
Total 18.332 14.473
19. Tributos correntes a recolher 2019 2018 2019 2018

(Não auditado) (Não auditado)
ISS a recolher - - 4.950 2.125
Cofins a recolher - - 1.816 1.090
ISS retido - - 197 86
IRRF s/salários - - 726 764
Pis/Cofins 4,65% - - 141 249
IRRF de terceiros a recolher 26 151 179
CSLL/Cofins/Pis 4 - - -
Outros impostos - - 2.801 3.000
Total 30 - 10.782 7.493
20. Provisão para contingências. As provisões para as eventuais perdas decorrentes 
dos processos judiciais são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela 
opinião de seus consultores legais internos e externos. Em 31 de dezembro de 2019, 
a Companhia mantinha uma provisão nas demonstrações contábeis correspondente a 
processos cujo risco de perda foi considerado provável como abaixo resumido:

Controladora
31/12/2019 31/12/2018 (Não auditado)

Trabalhista Civeis Total Trabalhista Civeis Total
Prováveis 12 - 12 61 - 61

Consolidado
31/12/2019 31/12/2018 (Não auditado

Trabalhista Civeis Total Trabalhista Civeis Total
Prováveis 9.901 2.601 12.502 9.807 2.501 12.308
Possíveis 7.651 7.680 15.331 7.407 6.729 14.136
Total 17.552 10.281 27.833 17.214 9.230 26.444
Causas possíveis: O montante relativo a processos com prognóstico de perda possível 
consolidado é de R$ 15.331 em 2019, distribuídos conforme abaixo: (i) Trabalhista - 
R$7.651, composto, principalmente e não exclusivamente, por 2 processos da CDR- Clí-
nica de Doenças Renais Ltda (R$3.075) e 2 processos da Nefroclínica Ltda (R$2.092). Os 
demais valores estão pulverizados entre diver sos processos das investidas. (ii) Cível - R$ 
7.680, composto, principalmente e não exclusivamente, por processos da CDR- Clínica 
de Doenças Renais Ltda (R$6.945). Os demais valores estão pulverizados entre diversos 
processos das investidas. 20.1. Depósitos judiciais. Foram efetuados depósitos judiciais 
para dar continuidade à discussão dos processos em andamento, os quais totalizam em 
31 de dezembro de 2019 e 2018 os seguintes valores:

Consolidado
2019 2018

(Não Auditado)
10.056 9.583
10.056 9.583

21. Patrimônio líquido 21.1 Capital Social. Em julho de 2019, os sócios aportaram recur-
sos para aumento de capital no valor de R$95.363(noventa e cinco milhões, trezentos e 
sessenta e três mil reais). Dessa forma, o capital social em 31 de dezembro de 2019 passa 
a ser de R$ 248.453 (R$ duzentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta 
e três mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 248.453 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em 2018 o capital social era de R$153.090 (cento e 
cinquenta e três milhões e noventa mil reais) totalmente subscrito e integralizado, repre-
sentado por 153.090 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

2019 2018
Número de Quotas Número de Quotas

Preafin III S A R L 1 1
Dialinvest Serviços e Participações Ltda 248.452 153.089

248.453 153.090
21.2. Destinação dos lucros. A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu esta-
tuto social, e nos casos de omissão obedecerá ao disposto no § 2^ art. 202 lei 6.404/1996, 
em que a assembleia-geral decidindo deliberar alteração para introduzir norma sobre a 
matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido ajustado. O lucro do exercício foi absorvido pelo prejuízo acumulado, portanto, 
não distribuição de dividendos. 21.3. Reservas de lucros e capital. A Companhia não possui 
reservas de lucros, uma vez que os recursos utilizados para financiamento de aplicações 
adicionais do capital fixo e circulante são oriundos da FMC KGA Alemanha. O lucro do exer-
cício foi absorvido pelo prejuízo acumulado, portanto, não houve constituição de reservas.

22. Receita operacional líquida Consollidado
2019 2018

(Não auditado)
Receita de tratamentos de diálise 475.536 388.678
Total Receita operacional 475.536 388.678
Impostos e outras deduções (65.486) (27.376)
Receita operacional líquida 410.050 361.302
23. Custos dos produtos vendidos e serviços prestados Consollidado

2019 2018
(Não Auditado)

Custo direto dos tratamentos de diálise (303.284) (269.168)
Total Custos Direto (303.284) (269.168)
24. Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não Auditado) (Não Auditado)

Honorários de advogados 1.763 3.873 1.670 3.336
Serviços administrativos - - 4.784 5.364
Serviços prestados pessoa jurídica 720 - 10.627 13.146
Encargos trabalhistas - - 2.714 2.200
Provisão para contingências - - 3.151 4.413
Aluguel de imóveis - - 4.842 10.258
Aluguel repasse hospitalar - - 1.682 4.004
Depreciação e amortização - - 13.394 3.987
Licenças/manutenção de softwares - - 1.337 1.689
Manutenção predial - - 2.058 3.317
IPTU/Taxas prediais/Condomínio - - 2.029 1.987
Materiais de consumo/manutenção - - 3.407 2.360
IFRS 16 - despesa de baixo valor - - 1.371 -
Telefone/internet - - 1.491 1.228
Locomoção - - 1.263 1.554
Aluguel de máquinas - - 354 620
Despesa de viagem - - 215 295
Seguros 318 - 351 248
Pis/Cofins s/serviços 153 - 217 421
Perda de ativo - - 432 711
Fretes - - 286 415
Outros (36) - - 1.200

2.918 3.873 57.675 62.753
25. Resultado financeiro, líquido Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
(Não auditado) (Não auditado)

Juros partes relacionadas (17.451) (7.460) (19.625) (9.455)
Juros terceiros (3.585) (438) (4.704) (1.125)
Juros locação (1.911) (676)
Outros (2) (1.439) (1.890)

(21.038) (7.898) (27.679) (13.146)
Juros partes relacionadas 2.176 2.842 1.780 2.509
Juros terceiros 391 1.256 1.792 4.645
Outros - - 863 88

2.567 4.098 4.435 7.242
(18.471) (3.800) (23.244) (5.904)

26. Imposto de Renda e Contribuição Social. 
Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social

Controladora
2019 2018

Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) (Não auditado)
 e contribuição social (CSLL) 9.265 11.534
Alíquota nominal aplicável 34% 34%

3.150 3.922
Diferenças permanentes (30.069) (19.207)
Diferenças temporárias (34)
Total adições/exclusões (30.103) (19.132)
Total Prejuízo Fiscal (26.953) (15.210)
Corrente - -
Diferido - -

Consolidado
2019 2018

Receita do período de empresas optantes (Não auditado)
 pelo Lucro Presumido 266.457 170.256
Alíquota efetiva -3.08% 3,08% 3,08%
IRPJ/CSLL das empresas optantes pelo Lucro Presumido 8.207 5.244
Lucro antes do IRPJ/CSLL de empresas optantes pelo Lucro Real 25.259 25.261
Alíquota Nominal 34% 34%
IRPJ/CSLL das empresas optantes pelo Lucro Real 8.588 8.589
Total adições/(exclusões) temporárias e permanentes (4.703) (5.189)
Prejuízo Fiscal (compensação) (1.021) (471)
Total IRPJ/CSLL de empresas optante pelo Lucro Presumido 2.865 2.929
Despesas IRPJ e CSLL reconhecidas no Resultado 11.071 8.173
Corrente 11.071 8.173
Diferido - -
A Brasnefro S.A em 2019 e 2018, é optante pela tributação do imposto de renda e con-
tribuição social sobre o lucro, pelo Lucro Real, assim como suas 5 investidas, conforme 
elencadas abaixo, com alíquotas nominais de 25% e 9% respectivamente, produzindo 
uma taxa tributária nominal de 34%. 1. CDR - Clínica de Doenças Renais Ltda., Nefro-
clinica Ltda., 2. Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius Med. Care Vera Cruz Ltda.
( Antiga Cenemge), 3. Centro de Nefrologia e Diálise Fresenius M. Care Gávea Ltda. 
(Antiga Centro); 4. Centro Nefrológico de Cascadura Ltda. 5. Centro de Nefrologia e Di-
álise Fresenius Medical Care Santos Ltda. (Antiga Barra Mansa). As demais investidas 
em 2019 e 2018 foram optantes pelo Lucro Presumido, regime de competência, com 
alíquotas efetivas de imposto de renda e contribuição social de 3,08%. 27. Cobertura 
de seguros. A Companhia mantém seguros segundo a cobertura contratada, conside-
rada suficiente pela Administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou 
responsabilidades. 28. Eventos subsequentes. 28.1. Novas aquisições de clínicas. No 
exercício de 2020, dando seguimento ao seu plano de expansão, a Brasnefro adqui-
riu duas novas clínicas e aumentou sua participação no Centro de Nefrologia e Diálise 
João Pessoa (antiga Clínica de Nefrologia da Paraíba) para 100%, adquirindo os 10% 
remanescentes da sociedade, conforme abaixo: Participação  

Societária
Data aquisição Clínicas adquiridas em 2020 Brasnefro (%) Outros (%)
03/03/2020 Renalvida Assistência Integral ao Renal 100% 0%
24/07/2020 Renal Services Ltda 100% 0%

23/09/2020
Centro de Nefrologia e Diálise de João
 Pessoa Ltda 100% 0%

28.2. Incorporação da Clínica de Diálise do Ingá. Em setembro de 2020, a Clínica de Diálise 
do Ingá teve o seu patrimônio incorporado pela sua controladora CDR - Clínica de Doen-
ças Renais Ltda, e consequentemente seu CNPJ extinto por esse ato societário. Conforme 
Protocolo e Justificativa de Incorporação, a finalidade da Incorporação foi de permitir 
a consolidação das atividades desenvolvidas pela CDR e pela iNgÁ Partes, com a simpli-
ficação de suas atuais estruturas societárias, bem como a redução de custos financeiros, 
operacionais e administrativos, no âmbito do processo organizacional do grupo no qual 
se inserem ambas as sociedades. O patrimônio incorporado foi R$ 46.305,31 (quarenta e 
seis mil, trezentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), conforme Laudo de Avalia-
ção emitido por especialista externo, sendo o método de avaliação feito pelo valor líqui-
do contábil. Assim, em 2020, a CDR registrou em suas demonstrações financeiras todos 
os devidos lançamentos contábeis da incorporada, exceto pelo valor do investimento 
detido pela CDR na INGÁ, que corresponde a R$ 46.259,00 (quarenta e seis mil, duzen-
tos e cinquenta e nove reais) na data base, os quais foram desconsiderados e não geraram 
acréscimo patrimonial à incorporadora; de modo que o capital social da incorporadora foi 
aumentado no montante total de R$ 46,00 (quarenta e seis reais), desprezados os centavos, 
com a emissão de 46 (quarenta e seis) novas quotas com valor nominal de R$1,00 (um 
real) cada uma. 28.3. Impactos da COVID 19. A companhia adotou todos os protocolos 
de segurança em relação ao Novo Coronavírus COVID-19 e seus executivos estão moni-
torando seus potenciais impactos na operação. Não foram verificados impactos significa-
tivos no resultado operacional da Companhia e na realização de seus ativos. Em razão da 
pandemia do Covid-19, a incerteza e a volatilidade do cenário nacional não permitem a 
Companhia estimar com precisão os efeitos na operação, porém, é possível afirmar que 
os aumentos de custos estão sendo compensados pelo aumento na receita neste mes-
mo período, principalmente com o atendimento Hospitalar. A administração também 
avalia se sua posição de caixa, equivalentes e títulos e valores mobiliários é suficiente 
para atender os compromissos financeiros já contratados, assim como as necessidades 
adicionais que possam surgir em decorrência de qualquer efeito adverso desta pandemia.

Adriana da Silva Felinto 
Contadora - CRC-RJ 091366/O

Três perguntas: o mercado de crimes cibernéticos e as empresas
Por Jorge Priori

Segundo a McAfee*, 
a estimativa das per-
das financeiras glo-

bais causadas pelos crimes 
cibernéticos foi de US$ 
945 bilhões em 2020. No 
mesmo ano, o valor inves-
tido em segurança ciberné-
tica foi estimado em US$ 
145 bilhões, o que fez com 
que mais de US$ 1 trilhão 
tenham sido tragados da 
economia mundial por esse 
tipo de crime. Desde 2013, 
o crescimento das perdas 
financeiras relacionadas 
aos crimes cibernéticos foi 
de 215%. Esse estudo não 
abre os valores por país.

Na categoria dos crimes 
cibernéticos, entra, por 
exemplo, o megavazamento 
de dados ocorrido no início 
de 2021, quando as infor-
mações de 223 milhões de 
brasileiros (eu e você inclu-
ídos), 40 milhões de CNPJs 
e 104 milhões de registros 
de carros apareceram sendo 
ofertados na Deep e na Da-
rk Web. A Polícia Federal já 
prendeu o suposto respon-
sável pelo crime, Marcos 
Roberto Correia da Silva, 
também conhecido como o 
hacker VandaTheGod. Se-
gue em aberto a questão de 
onde os dados foram rou-
bados, assunto que parece 
estar sendo conveniente-
mente esquecido.

Conversamos sobre cri-
mes cibernéticos com Ro-
gério Soares, diretor de 
Pré-Vendas e Serviços Pro-
fissionais da unidade bra-
sileira da Quest Software, 
empresa americana fundada 
em 1987, fornecedora glo-
bal de softwares de seguran-
ça, de gestão de plataforma 
e de sistemas Microsoft.

O que os hackers bus-
cam quando roubam in-
formações de uma em-
presa?

Os hackers buscam di-
ferentes formas de obter 
vantagem ao roubar infor-
mações de uma empresa. 
A primeira e mais direta é 
simplesmente vender esses 
dados para terceiros na de-
ep web. Outra finalidade é 
usar os dados para cometer 
fraudes de identidade para 
obtenção de crédito, consu-
mo de serviços e execução 
de atividades ilegais.

O roubo de um banco de 
dados pode ter diferentes 
propósitos e valor de acor-
do com seu conteúdo. Os 
dados pessoais dos clientes, 
os chamados dados sensí-
veis, possuem um alto pre-
ço na deep web. Esses da-
dos têm um potencial ainda 
maior de gerar fraudes em 
massa.

O roubo de informações 
também serve para a realiza-
ção de ataques às empresas. 

A partir das informações 
iniciais, é possível explorar 
falhas de autenticação até 
se conseguir o controle dos 
servidores e serviços das 
empresas, cometendo atos 
como o de criptografar ser-
vidores e exigir pagamento 
de resgate para entrega da 
chave de criptografia.

Dados pessoais roubados 
também podem ser utiliza-
dos em fraudes no mercado 
financeiro. O criminoso po-
de acessar contas bancárias 
ou obter cartões de crédito.

Quais são os principais 
erros cometidos por em-
presas que acabam por 
facilitar a ocorrência de 
crimes cibernéticos?

Há diversas portas de en-
trada para crimes cibernéti-
cos. O primeiro problema é 
que muitas empresas, tanto 
públicas quanto privadas, 
não possuem departamen-
tos de análise de vulnerabi-
lidades que possam, cons-
tantemente, acompanhar a 
sua situação cibernética e 
mapear suas falhas.

Um erro comum é a 
forma como sistemas e 
usuários de Tecnologia da 
Informação (TI) têm su-
as atividades monitoradas 
nas redes de uma empresa. 
Hoje em dia, os sistemas de 
monitoração devem avan-
çar muito além da visão de 
capacidade, disponibilidade 

e desempenho. É possível 
e necessário que eles sejam 
capazes de estabelecer e 
monitorar comportamen-
tos e padrões das pessoas, 
máquinas e sistemas. De-
tectar pessoas que estejam 
tentando acessar locais que, 
normalmente, não teriam 
acesso, ou fazendo uma 
quantidade de acessos a da-
dos muito maior do que é 
feito regularmente.

Outro ponto importante 
é perceber o uso anormal 
dos equipamentos de TI de 
fora. Por exemplo, muitos 
equipamentos apontando 
estresse de uso ao mesmo 
tempo ou equipamentos 
críticos em alta utilização 
em horários incomuns. As-
sim como sistemas devem 
ser monitorados, sistemas 
críticos podem ter sua linha 
de base estabelecida para 
que seus acessos sejam in-
terrompidos quando com-
portamentos anômalos fo-
rem detectados.

Além disso, temos a 
questão fundamental das 
pessoas. O programa de 
treinamento de cibersegu-
rança deve ser contínuo pa-
ra que todos saibam exata-
mente como se comportar 
no mundo digital e possam 
evitar a sua utilização co-
mo porta de entrada para 
possíveis invasões. Porém, 
mesmo sendo muito im-
portante, treinar as pessoas 

não é suficiente. Toda segu-
rança deve ser estabelecida 
e bem rígida. Muitas empre-
sas estão se preocupando 
com complexas políticas de 
senha e duplo fator de au-
tenticação, mas falham em 
controlar o que os usuários 
podem acessar.

Uma política de conces-
são de acessos deve ser di-
nâmica. Isto significa que 
apenas conceder um acesso 
requerido, sem validação de 
continuidade de uso ou data 
de revogação, torna a con-
cessão de acesso vulnerável. 
Muitas empresas falham em 
seguir a dinâmica de seus co-
laboradores que mudam de 
área, de função, tiram férias, 
licenças e até são demitidos, 
deixando seus acessos dis-
poníveis. Essa é uma porta 
de entrada para ataques que 
é muito explorada.

As empresas veem a 
proteção de dados como 
custo ou investimento?

Na minha opinião, es-
tamos em um período de 
transição. Há muito tempo 
que a proteção de dados é 
vista como algo importan-
te para as empresas, mas 
ela também era vista como 
um custo de TI que apenas 
deveria ser alocado. No mo-
mento, muitas companhias 
reconhecem o potencial 
dos seus dados para novos 
negócios, conhecer seu bu-

siness, melhorar a relação 
com seus clientes e para a 
sua imagem como respon-
sável pela informação. As-
sim, escritórios de proteção 
de dados são criados e pos-
suem como missão, além de 
planejar, gerenciar custos e 
atividades de proteção de 
dados, melhorar as margens 
e a imagem da empresa, en-
tre outros potenciais.

Para se ter uma ideia, se-
gundo a consultoria IDC, 
International Data Corpo-
ration, os gastos com tec-
nologia e telecomunicações 
no Brasil devem avançar 
7,1% este ano, somando 
US$ 64,4 bilhões. Ciberse-
gurança está no topo da lista 
de prioridades entre os in-
vestimentos em tecnologia 
para 61% das 75 empresas 
brasileiras pesquisadas em 
2020 – 11 pontos acima de 
2019. Tecnologias de análi-
se de dados, incluindo inte-
ligência artificial e machine 
learning, estão em segundo 
na lista de prioridades para 
52% das empresas consul-
tadas. Os gastos com inte-
ligência artificial no Brasil 
somarão US$ 464 milhões 
até o fim do ano.

*O relatório “Os custos 
escondidos dos crimes 
cibernéticos” (“The hidden costs 
of  Cybercrime”) foi publicado 
em dezembro de 2020 e está 
disponível na internet.
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SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.3.002.7290-9
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021 DE RETIFICAÇÃO E  
RATIFICAÇÃO  DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: Em 13 de maio de 2021, às 10h00 (dez horas),  
na sede social da Sendas Distribuidora S.A. Sendas Distribuidora S.A. 
(“Companhia”), na Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, 
Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jean Charles 
Henri Naouri; Secretária: Aline Pacheco Pelucio. 3. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. 
Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Josseline 
Marie-José Bernadette de Clausade, David Julien Emeric Lubek, Philippe 
Alarcon, Christophe José Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, José 
Flávio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. 4. Ordem do Dia:  
4.1 Composta a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia (“RCA”), passando a ler os itens 
da ordem do dia a serem objeto de deliberação na presente RCA: (i) a 
retificação (a) do item 4; (b) do item 5, (i), (a); e (c) do item 5, (i), (f), das 
disposições contidas no Extrato da Ata de Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 22 de abril de 2021, que deliberou a 2ª 
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em até duas séries, da Companhia (“RCA de 
Aprovação”, “Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para distribuição 
pública com esforços restritos nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme 
alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente); e (ii) a 
ratificação das demais disposições constantes da RCA de Aprovação; e (iii) 
a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia 
para que pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias 
à formalização das alterações ora deliberadas. 5. Deliberações: 5.1. Dando 
prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à apreciação os 
assuntos da ordem do dia. Após os esclarecimentos prestados acerca da 
necessidade de rerratificação, foi deliberado, por unanimidade: (i) aprovar a 
retificação da disposição do item 4, da Ordem do Dia e dos itens 5, (i), (a), 
e 5 (i), (f), das Deliberações, todos da RCA de Aprovação, os quais passam 
a viger com a seguinte nova redação: “4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
a realização, bem como sobre os termos e condições, da 2ª (segunda) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária, em até duas séries, da Companhia, no montante total de R$ 
1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) (“Debêntures” e 
“Emissão”, respectivamente), para distribuição pública com esforços 
restritos nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta 
Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente) e do artigo 59, parágrafo 
1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
Sociedades por Ações”) e das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis.” “5, (i), (a) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão será 
de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais);” “5, (i), 
(f) Quantidade de Debêntures: serão emitidas 1.600.000 (um milhão e 
seiscentas mil) Debêntures, na Data de Emissão, sendo que a quantidade 
de Debêntures a serem alocadas como Debêntures da primeira série 
(“Debêntures da Primeira Série”) e/ou como Debêntures da segunda série 
(“Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da 
Primeira Série, as “Debêntures”), poderá ser livremente alocada entre as 
próprias séries, sem que haja valor mínimo para qualquer das séries, sendo 
que qualquer uma das séries poderá não ser emitida, a depender do 
resultado do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido na Escritura 
de Emissão), respeitado o Sistema de Vasos Comunicantes (conforme 
definido na Escritura de Emissão), sendo certo que a efetiva emissão das 
respectivas Séries e a quantidade final de Debêntures alocadas, por série, 
serão formalizadas por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem a 
necessidade, para tanto, de aprovação societária da Companhia e/ou dos 
Debenturistas;” (ii) aprovar a ratificação das demais disposições constantes 
da RCA de Aprovação que não foram expressamente alteradas na presente; 
e (iii) Aprovar a autorização para a prática pela Diretoria da Companhia de 
todo e qualquer ato necessário à formalização das alterações ora 
deliberadas. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a 
tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos 
os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por 
todos os presentes. Presidente: Sr. Jean Charles Henri Naouri; Secretária: 
Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de 
Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos 
Pereira, Josseline Marie-José Bernadette de Clausade, David Julien Emeric 
Lubek, Philippe Alarcon, Christophe José Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de 
Carvalho, José Flávio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. 
Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um extrato da 
ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 13 de maio de 2021. Jean 
Charles Henri Naouri - Presidente; Aline Pacheco Pelucio - Secretária.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL e INTIMAÇÃO, com o prazo de 10 (dez) dias. - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro
Público Oficial, comunico ao público que, devidamente autorizado pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO
MÉIER BUSINESS CENTER – inscrita no CNPJ. sob o nº 30.740.386/0001-39, e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO
EMPREENDIMENTO MEIER BUSINESS CENTER, e, conforme reuniões da Assembléia Geral realizadas nos dias 13/03/2018, 10/04/
2018, 31/07/2018, 19/02/2019, 10/04/2019, 05/06/2019, 22/10/2019, 12/02/2020, e especialmente no dia 17 de abril de 2021, realizarei no
dia 05/06/2021, às 10:00 hs., no local, à Rua Silva Rabelo nº 43 – Méier - Rio de Janeiro/RJ., o 1º Leilão Público, por preço não inferior ao
previsto no § 2º do Art. 63 da Lei nº 4.591/64, nos valores abaixo mencionados, e, não havendo licitantes, reabrir-se-á o pregão às 10:15
horas, para a venda em 2º Leilão Público, pela melhor oferta, com o valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos respectivos valores,
do “Direito e Ação” as futuras Unidades e respectivas frações ideais do terreno, do Empreendimento denominado “MÉIER BUSINESS
CENTER”, em construção, na Rua Silva Rabelo, nº 43 (Lote 01 do PAL. 47.788) – Méier – Rio de Janeiro/RJ. - Tudo nos termos das
notificações feitas ao titular perante o Registro de Imóveis, HRW BRASFOR MEIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ. nº
12.100.058/0001-96), e aos promissários compradores: Lindomar Cavalcante Chaves da Rocha (CPF. nº 314.183.097-53); Elevator
Manutenção e Conservação de Elevadores Ltda. (CNPJ. nº 05.913.313/0001-54) – rep. p/seu sócio administrador, Marcelo dos Santos
Freitas (CPF. nº 002.602.327-00); Valéria Abranches de Albuquerque (CPF. nº 241.390.337-20, e seu esposo, Luiz Gonzaga Cavalcanti de
Albuquerque (CPF. nº 246.351.037-49); Luisa Maria Santana Spineti (CPF. nº 504.853.897-91); Marcos Teixeira Pinto Rodrigues (CPF. nº
337.374.017-72), e sua esposa, Sonia Coelho Rodrigues (CPF. nº 348.771.267-91); Eliana Maria da Silva (CPF. nº 337.383.787-15);
Manuel Alexandre da Silva Magalhães (CPF. nº 914.764.537-72), e sua esposa, Luciane de Albuquerque Magalhães (CPF. nº 013.984.717-
04); Ary de Carvalho Mesquita (CPF. nº 055.324.387-06), e sua esposa, Gisele Santa Anna de Faria Mesquita (CPF. nº 985.532.756-04);
Luis Fernando da Cunha Pinto (CPF. nº 266.171.377-87), e sua esposa, Maria Cristina Alkaim da Cunha Pinto (CPF. nº 300.162.667-49);
Helena Maria de Azevedo Graça (CPF. nº 814.611.787-20) e Gustavo Carlos Calcena Aguero (CPF. nº 667.274.487-87); José Augusto
Madeira Almeida (CPF. nº 345.481.307-72), e sua esposa, Ana Lucia Torres Almeida (CPF. nº 495.370.837-72); Cláudio Pessoa Rocha
(CPF. nº 731.307.617-72), e sua esposa, Giuseppina Maria Sangineto Rocha (CPF. nº 829.496.897-87); Armando Mohamed Dalul
Mouaness (CPF. nº 767.743.687-00), e sua esposa, Benilda Piemonte Farias Mouaness (CPF. nº 746.097.777-20); Magda de Fátima dos
Santos Caputo (CPF. nº 508.302.877-87); Maria Alice Simões dos Santos (CPF. nº 859.772.097-20); José Carlos da Cruz Pereira (CPF. nº
628.101.897-49), e sua esposa, Magda Cristina do Amaral Pereira (CPF. nº 819.399.657-77) e Norberto Teixeira Crisante (CPF. nº
448.001.347-49), e sua esposa, Luzia Flausina da Silva Crisante (CPF. nº 376.226.767-72). – O terreno do referido imóvel encontra-se
transcrito no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis/RJ., sob a matrícula nº: 93176, em nome de HRW Brasfor Méier Empreendimentos
Imobiliários Ltda. -  Constando no AV-5 da referida matrícula: DESTITUIÇÃO – Nos termos do Instrumento Particular de 03/01/2020 e
demais documentos hoje arquivados, fica averbada a destituição da HRW BRASFOR MÉIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀRIOS LTDA.,
CNPJ. nº 12.100.058/0001-96, como incorporadora do memorial objeto do R-1 desta matrícula com base no artigo 43, inciso VI da Lei
4.591/64, Protocolo nº 423426, Lº 1-BS, fls. 238, Talão nº 523012.- Rio de Janeiro, 22 de abril de 2020. – Constam com referência as
unidades abaixo mencionadas, Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda de Fração de Terreno, de Acessões e
Benfeitorias e Outros Pactos, tendo como Outorgante: HRW Brasfor Méier Empreendimentos Imobiliários Ltda., e como Outorgado(a)(s)
Promissário(s) Comprador(a)(s), os acima mencionados. - Ficam por este edital intimados dos Leilões os adquirentes das referidas
unidades. - Ficam cientes os interessados de que em caso de arrematação, deverão efetuar os seguintes pagamentos: arrematação à
vista, acrescida da comissão de 5% ao Leiloeiro, honorários advocatícios de 10%, as despesas efetuadas com os leilões, bem como
todos os débitos que porventura tiver para com a Associação. – Cientes ainda os interessados, que o arrematante assumirá o custo de
finalização do empreendimento, conforme deliberações nas referidas reuniões da Assembléia Geral, assim como das posteriores, para
o necessário rateio de despesas, até habite-se, sendo dado preferência em primeiro lugar aos promissários compradores e em
segundo lugar à ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO MÉIER BUSINESS CENTER e COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO MEIER BUSINESS CENTER. - Ficando ainda por conta do arrematante, as despesas com
transferência (ITBI’s., RGI’s., Escrituras, Certidões, IPTU., e demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade arrematada). –
IMÓVEIS: 1) Unidade designada por Sala 211 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007023 – Adquirente: LINDOMAR CAVALCANTE
CHAVES DA ROCHA – Valor: R$ 116.085,22; 2) Unidade designada por Sala 212 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007010 –
Adquirente: ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA. – Valor: R$ 74.017,37; 3) Unidade designada por Sala
309 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,009780 – Adquirentes: VALÉRIA ABRANCHES DE ALBUQUERQUE e seu esposo LUIZ
GONZAGA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE. – Valor: R$ 175.666,67; 4) Unidade designada por Sala 509 e sua respectiva fração ideal do
terreno de 0,009780– Adquirente: LUISA MARIA SANTANA SPINETI. – Valor: R$ 184.559,78; 5) Unidade designada por Sala 511 e sua
respectiva fração ideal do terreno de 0,007023 – Adquirentes: MARCOS TEIXEIRA PINTO RODRIGUES e sua esposa SONIA COELHO
RODRIGUES. – Valor: R$ 125.620,91; 6) Unidade designada por Sala 603 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007451 –
Adquirente: ELIANA MARIA DA SILVA. – Valor: R$ 149.133,35; 7) Unidade designada por Sala 604 e sua respectiva fração ideal do terreno
de 0,007483 – Adquirentes: MANUEL ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES e sua esposa LUCIANE DE ALBUQUERQUE MAGALHÃES. –
Valor: R$ 149.781,70; 8) Unidade designada por Sala 605 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007483 – Adquirentes: ARY DE
CARVALHO MESQUITA e sua esposa GISELE SANTA ANNA DE FARIA MESQUITA. – Valor: R$ 149.781,75; 9) Unidade designada por Sala
608 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007451 – Adquirentes: LUIS FERNANDO DA CUNHA PINTO e sua esposa MARIA
CRISTINA ALKAIM DA CUNHA PINTO. – Valor: R$ 153.745,73; 10) Unidade designada por Sala 610 e sua respectiva fração ideal do terreno
de 0,007214 – Adquirentes: HELENA MARIA DE AZEVEDO GRAÇA e GUSTAVO CARLOS CALCENA AGUERO. – Valor: R$ 131.052,30; 11)
Unidade designada por Sala 612 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007010 – Adquirentes: JOSÉ AUGUSTO MADEIRA ALMEIDA
e sua esposa ANA LUCIA TORRES ALMEIDA. – Valor: R$ 134.073,94; 12) Unidade designada por Sala 706 e sua respectiva fração ideal
do terreno de 0,007483 – Adquirentes: CLÁUDIO PESSOA ROCHA e sua esposa GIUSEPPINA MARIA SANGINETO ROCHA. – Valor: R$
163.169,63; 13) Unidade designada por Sala 709 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,009780 – Adquirentes: ARMANDO
MOHAMED DALUL MOUANESS e sua esposa BENILDA PIEMONTE FARIAS MOUANESS. – Valor: R$ 212.456,30; 14) Unidade designada
por Sala 802 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,009780 – Adquirente: MAGDA DE FÁTIMA DOS SANTOS CAPUTO. – Valor: R$
231.446,17; 15) Unidade designada por Sala 912 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007010 – Adquirente: MARIA ALICE
SIMÕES DOS SANTOS. – Valor: R$ 100.803,64; 16) Unidade designada por Sala 701 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007726
– Adquirentes: JOSÉ CARLOS DA CRUZ PEREIRA e sua esposa MAGDA CRISTINA DO AMARAL PEREIRA. – Valor: R$ 163.839,03; 17)
Unidade designada por Sala 702 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,009780 – Adquirentes: JOSÉ CARLOS DA CRUZ PEREIRA
e sua esposa MAGDA CRISTINA DO AMARAL PEREIRA. – Valor: R$ 193.903,13; 18) Unidade designada por Sala 703 e sua respectiva
fração ideal do terreno de 0,007451 – Adquirentes: JOSÉ CARLOS DA CRUZ PEREIRA e sua esposa MAGDA CRISTINA DO AMARAL
PEREIRA. – Valor: R$ 152.861,69; 19) Unidade designada por Sala 704 e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,007483 – Adquirentes:
JOSÉ CARLOS DA CRUZ PEREIRA e sua esposa MAGDA CRISTINA DO AMARAL PEREIRA. – Valor: R$ 153.526,31; 20) Unidade
designada por Loja “F” e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,029068 – Adquirentes: NORBERTO TEIXEIRA CRISANTE e sua
esposa LUZIA FLAUSINA DA SILVA CRISANTE. – Valor: R$ 410.000,00. - RJ., 12/05/2021. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.

LANDMARK PROPERTIES LTDA. 
CNPJ/ME nº: 11.298.169/0001-96 - NIRE: 33.2.1031878-1

Ata de Reunião de Sócios. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 dias do 
mês de maio de 2021, às 10:00 (dez) horas, de modo exclusivamente digital, 
por meio da plataforma “Microsoft Teams” considerando-se, portanto, realizada 
na sede social da Sociedade, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Ladeira 
da Glória, nº 26, casa 8, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da instrução 
normativa do departamento de registro empresarial e integração nº 79, de 14 
de abril de 2020 (“Instrução DREI”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do 
capital social, nos termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil. 3. Composição da 
Mesa: Presidente: Felipe Demori Claudino; Secretário: Fernanda Araceli Ferreira 
Robles. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) redução de capital da Sociedade 
em R$22.000.071,68 (vinte e dois milhões, setenta e um reais e sessenta oito 
centavos); (ii) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social para prever a redução do 
capital social da Sociedade. 5. Deliberações: Os sócios presentes deliberaram: 
6.1. A Sócios aprovam, de forma unânime e sem reservas, a redução de capital no 
valor de R$22.000.071,68 (vinte e dois milhões, setenta e um reais e sessenta oito 
centavos), por considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 1.082, Código Civil), 
com restituição de parte do valor das cotas aos sócios. 6.2. Em razão da deliberação 
acima, os Sócios aprovam, de forma unânime e sem reservas, alterar a Cláusula 
5ª do Contrato Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 
5ª – O capital social é de R$2.390.928,32 (trinta e dois milhões, trezentos e noventa 
mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), representado por 
54.391.000 (cinquenta e quatro milhões, trezentas e noventa e uma) quotas, com 
valor nominal unitário de R$0,59552(cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta 
e dois centésimos de milésimo) cada um, totalmente subscritas e integralizadas, 
em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:
Sócios Participação (%) Quotas
Landmark Real Estate I Fundo de 
Investimento em Participações 87,44% 47.557.879
Christiano Guimarães Fonseca Filho 5,65% 3.075.029
Roberto Ribeiro Vinhaes 5,65% 3.075.029
Gustavo Feitosa Felizzola 1,26% 683.063
Total 100% 54.391.000
Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas 
quotas sociais, respondendo todos, solidariamente, pela integralização do capital 
social, nos termos do Art. 1.052 da Lei nº 10.406/02.” 6.3. A eficácia da deliberação 
de redução do capital social da Sociedade e restituição de parte do valor das 
cotas aos sócios fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: 
(i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em face do disposto no artigo 1.084, 
§2º do Código Civil; e (ii) decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores 
quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante 
a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no artigo 
1.084, §1º do Código Civil. 6.4. As restituições de parte do valor das cotas serão 
proporcionais à participação de cada sócio, a saber: (i) Landmark Real Estate I 
Fundo de Investimento em Participações - R$19.236.862,68 (dezenove milhões, 
duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito 
centavos), (ii) Christiano Guimarães Fonseca Filho - R$1.243.004,05 (um milhão, 
duzentos e quarenta e três mil e quatro reais e cinco centavos), (iii) Roberto Ribeiro 
Vinhaes - R$1.243.004,05 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil e quatro 
reais e cinco centavos); e (iv) Gustavo Feitosa Felizzola - R$277.200,90 (duzentos 
e setenta e sete mil, duzentos reais e noventa centavos). 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, que atendeu a todas as formalidades 
legais previstas, incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta ata em 
forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, foi 
assinada por todos os presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. 
Fernanda Araceli Ferreira Robles - Secretário. Sócios Presentes: Landmark Real 
Estate I Fundo de Investimento em Participações, Christiano Guimarães Fonseca 
Filho, Roberto Ribeiro Vinhaes e Gustavo Feitosa Felizzola. Rio de Janeiro, 14 de 
maio de 2021. Mesa: Presidente: Felipe Demori Claudino. Secretário: Fernanda 
Araceli Ferreira Robles. Sócios: Landmark Real Estate I Fundo de Investimento 
em Participações. Gustavo Feitosa Felizzola. Christiano Guimarães Fonseca 
Filho. Roberto Ribeiro Vinhaes.

Camex prorroga até o fim deste 
ano lista de bens com tarifa zero
O Comitê-Execu-

tivo de Gestão 
(Gecex) da Câ-

mara de Comércio Exterior 
(Camex) decidiu, em reu-
nião realizada nesta quarta-
-feira (19), prorrogar até 
31 de dezembro de 2021 a 
vigência da Resolução nº 
17/2020, que zera a tarifa 
de importação sobre itens 
essenciais ao combate à 
Covid-19. A lista inclui 628 
itens, entre medicamentos e 
vacinas, equipamentos hos-
pitalares, itens de higiene 
pessoal e outros insumos. 
Se não fosse prorrogada, a 
redução das alíquotas seria 
encerrada no próximo dia 
30 de junho.

A composição da lista 
foi resultado da cooperação 
entre SE/Camex, Minis-
tério da Saúde, Secretaria 
Especial da Receita Federal 
e outras secretarias do Mi-
nistério da Economia. A 
prorrogação teve por ba-
se proposta e nota técnica 
apresentadas pelo Ministé-
rio da Saúde – órgão res-
ponsável pela coordenação 
do combate à pandemia 
– em resposta à consulta 
efetuada pela Secretaria-
-Executiva da Camex (SE/
Camex). 

O trabalho é feito de 
forma coordenada pa-
ra compor a relação com 
produtos recomendados 

tanto por organismos in-
ternacionais – como a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) – quanto 
por entidades nacionais, 
como a Anvisa e o Conse-
lho Nacional das Secreta-
rias Municipais de Saúde 
(Conasens), além daqueles 
itens solicitados por asso-
ciações e empresas.

Regimento do CAT

Na mesma reunião, o 
Gecex também aprovou o 
Regimento Interno do Co-
mitê de Alterações Tarifá-
rias (CAT). O normativo 
regulamenta os procedi-
mentos do CAT, de forma a 

proporcionar maior previsi-
bilidade e transparência no 
processo de análise de plei-
tos de alteração das alíquo-
tas do Imposto de Importa-
ção pelo governo brasileiro.

De forma resumida, 
o documento contém as 
competências do CAT; as 
atribuições de seus mem-
bros e da coordenação do 
Comitê; os procedimentos 
para seu funcionamento, in-
cluindo prazos para análise 
e recebimento de pleitos e 
manifestações do setor pri-
vado; além de formas de 
transparência para o acom-
panhamento da tramitação 
dos pleitos de alteração ta-
rifária.

www.brbid.com
Alexandro da Silva Lacerda,  MAT.103, Leiloeiro Público

AVISA que fará leilão de Equipamentos, bens de consumo,
veículos e eletrônicos, com autorização de BRBID

LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Junho/2021
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Julho/2021
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Agosto/2021
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Setembro/2021
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Outubro/2021

Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

BC diz que aprimorou normas para cartões de crédito

O Banco Central 
publicou nesta 
quarta-feira (19) a 

Resolução BCB 96 visando 
aprimorar as regras referen-
tes a contratação de cartões 
de crédito (contas de pa-
gamento pós-pagas) e de 
contas de pagamento pré-
-pagas, alinhando às regras 
que tratam da abertura de 
conta de depósitos (conta 
corrente). A noma é previs-
ta para entrar em vigor em 
março de 2022.

“Entre outras medidas, 

a Resolução elimina a lista 
taxativa de informações ca-
dastrais mínimas dos clien-
tes para a abertura de contas 
de pagamento pré e pós-pa-
gas (a definição das informa-
ções que serão pedidas fica a 
critério de cada instituição, a 
depender do perfil do clien-
te), bem como inclui novos 
procedimentos com vista a 
facilitar pedidos de encerra-
mento dessas contas”, expli-
cou o BC.

Também revisa os itens 
que devem compor a fatu-

ra das contas de pagamento 
pós-pagas, como a inclusão 
da necessidade de constar 
saldo total consolidado das 
obrigações futuras contra-
tadas, como parcelamentos 
de compras, de operações 
de crédito e de tarifas; de-
fine disposições mínimas 
que devem constar do con-
trato; e torna obrigatório o 
encaminhamento ou dispo-
nibilização ao titular, por 
meio físico ou eletrônico, 
do cartão de crédito e dos 
respectivos demonstrativos 

e faturas, de acordo com a 
forma e o canal escolhidos 
pelo titular entre as opções 
disponibilizadas pela insti-
tuição.

A Resolução BCB 96 leva 
em conta a digitalização dos 
meios de pagamento, incen-
tivada pelo Banco Central 
por meio da Agenda BC#, 
de modo que a regulamen-
tação não se torne um obs-
táculo para o surgimento de 
serviços financeiros inova-
dores que possam ser bené-
ficos à população brasileira.
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ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06 
NIRE: 33.3.001.4585-1

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Energisa 
Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A. (“Companhia”), 
realizada em 29 de abril de 2021, lavrada na forma de sumário: 1. 
Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2021, às 08:00 horas, 
na sede da Companhia, localizada na Av. Euterpe Friburguense, nº 111, 
Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e 
Presenças: Dispensada na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, 
em virtude da presença da única acionista da Companhia representando a 
totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro 
de Presença de Acionistas”. Presentes, também, o Diretor-Presidente 
Eduardo Alves Mantovani e o representante dos auditores independentes 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Andrea Meirelles – CRC 
RJ - 128530/O-5. 3. Mesa: Presidente, Sr. Eduardo Alves Mantovani, 
e Secretário, Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelo único 
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 
4.1.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma 
de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos 
acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §, da Lei nº 6.404/76. 
4.1.2. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e 
as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais 
foram publicados no dia 19 de março de 2021 no Diário Oficial da União, 
nas páginas 181 a 189 e no jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 15 a 
24. 4.1.3. Aprovar o lucro líquido constante das demonstrações financeiras 
aprovadas no valor de R$ 10.774.616,38 (dez milhões, setecentos e setenta 
e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos). 4.1.4. 
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, destinando-se 
(i) o montante de R$ 538.730,82 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e 
trinta reais e oitenta e dois centavos) para a reserva legal; e (ii) o montante 
de R$ 10.235.885,56 (dez milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos 
e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para o pagamento de 
dividendos, equivalentes a R$339,8819750298 por ação ordinária, tendo 
sido integralmente antecipados e quitados da seguinte forma: (ii.a) em 20 de 
abril de 2020, o valor de R$ 1.945.614,71, conforme deliberado em Reunião 
de Diretoria da Companhia ocorrida em 25 de março de 2020; (ii.b) em 20 
de novembro de 2020, o valor de R$ 46.639,09, conforme deliberado em 
Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 12 de novembro de 2020; 
e (ii.c) em 15 de março de 2021, o valor de R$ 8.243.631,76, conforme 
deliberado em Reunião de Diretoria da Companhia ocorrida em 11 de 
março de 2021. 4.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar 
a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, 
bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar o 
montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia 
para o exercício de 2021 no montante proposto pela acionista presente, que 
rubricado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia como doc. 
1, cabendo à Diretoria a sua distribuição, conforme previsto no Artigo 12 do 
Estatuto Social da Companhia. 4.2.3. Aprovar o estudo de viabilidade da 
recuperação do ativo fiscal diferido da Companhia, conforme apresentação 
realizada pelo Diretor Financeiro Maurício Perez Botelho, cuja cópia, 
numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como 
doc. 2. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Presidente: Eduardo Alves Mantovani. Secretário: 
Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Energisa S.A., representada por 
seu Diretor Mauricio Perez Botelho. Eduardo Alves Mantovani, Diretor 
Presidente. Andrea Meirelles, representante dos auditores independentes. 
Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de Atas das 
Assembleias Gerais da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia 
S.A.. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro. Empresa: Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A.. 
Certifico o arquivamento em 19/05/2021 sob o nº 00004069518. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359

Ata da Reunião do Conselho de Administração. Aos 04 (quatro) dias do 
mês de maio do ano de 2021, às 14h00min, reuniram-se por teleconferência, 
via aplicativo “Microsoft Teams”, conforme convocação realizada na forma do 
§ 2º, do Artigo 20, do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho 
de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E 
VEÍCULOS S.A., Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti 
(Presidente), Felipe Lemos de Moraes (Vice-Presidente), Luis Octávio da 
Motta Veiga, Celso Hiroo Ienaga e Fernando Magalhães Portella. Em 
seguida, o Sr. Presidente fez registrar que todos os membros do Conselho 
de Administração estavam devidamente conectados pelo “Microsoft Teams”, 
logo presentes, tendo indicado o Conselheiro Luis Octávio da Motta Veiga, 
para secretariar a reunião. A ata será submetida à aprovação de todos os 
Conselheiros, cuja aprovação deverá ser formalizada mediante resposta, tudo 
através de envio por comunicação eletrônica (correio eletrônico), que serão 
arquivados na Secretaria da Companhia. A ata da reunião será assinada pelo 
Secretário que ficará investido de poderes para tanto por todos os participantes 
da reunião, sendo dispensada a assinatura na ata dos demais participantes, 
para todos os efeitos legais. Todos os Conselheiros aprovaram as proposições 
preliminares do Sr. Presidente e a indicação do Conselheiro Luis Octávio da 
Motta Veiga para secretariar a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, 
o Sr. Presidente disse que o Conselho estava reunido para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: “Eleição dos membros da Diretoria da Companhia 
para o mandato de 2021/2022”. Em seguida foi aprovada, por unanimidade, 
a eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 
12 (doze) meses, com início em 04 de maio de 2021, estendendo-se até a 
próxima eleição ou reeleição da Diretoria, a ser realizada dentro de 5 (cinco) 
dias úteis seguidamente à realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, 
a saber: a) reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio Ricardo 
Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro Mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/MG - RG nº 
M-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 
19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901, b) reeleito para o cargo de Diretor 
de Relações com Investidores (DRI): Álvaro Veras do Carmo, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão universal de bens, contador, portador da 
identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 
267.676.197-87, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 
22210-901; c) reeleito para o cargo de Diretor sem designação especial: 
Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão 
parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade do CREA/RJ nº 
184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-19, com endereço co-
mercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do 
Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; d) reeleito para 
o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado de Minas Gerais: 
Anderson Wagner da Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, Administrador, portador da identidade M-4.326.056 da SSP/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 631.982.236-87, com endereço comer-
cial na Rodovia Fernão Dias - BR 381, riacho das Pedras, CEP 32280-680, 
e) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das filiais no Estado do 
Rio de Janeiro: Jayme Abby, brasileiro, casado pelo regime da comunhão 
universal de bens, diretor de empresas, portador da identidade do IFP/RJ nº 
02460933-1, CPF nº 363.147.817-87, com endereço comercial na cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, nº 
2.351, CEP: 21.535-501, f) reeleito para o cargo de Diretor Operacional 
das filiais no Estado de São Paulo: Francisco Roberto Carvalho Mota, 
brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, 
portador da identidade da SSP/SP - RG nº 37.739.706-4, inscrito no CPF 
sob o nº 251.812.461-68, com endereço comercial na cidade de Sumaré, 
Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 114,5 - Nova Veneza, 
CEP: 13.177-901, e g) reeleito para o cargo de Diretor Operacional das 
filiais nos Estados do Pará e Amapá: Glaycon Xavier Dias, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, portador da identidade da SSP/MG 
nº M-6.846.144, CPF nº 28.711.626-38, com endereço comercial na Rodovia 
BR 316, KM 11, nº 2807-A, Bairro São João, Marituba, Estado do Pará, CEP: 
67200-000. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrados os trabalhos 
da reunião às 15h00min. A presente ata foi lavrada e assinada pelo Sr. Secre-
tário, conforme nomeado, produzindo seus jurídicos e legais efeitos. Presentes 
via aplicativo “Microsoft Teams”: Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti (Conselho de Administração - Presidente), Felipe Lemos de 
Moraes (Conselho de Administração - Vice-Presidente), Celso Hiroo Ienaga 
(Conselho de Administração), Fernando Magalhães Portella (Conselho de 
Administração), e Luis Octávio da Motta Veiga (Conselho de Administração 
- Secretário da reunião). Luis Octávio da Motta Veiga - Membro do Conselho 
de Administração - Secretário. JUCERJA 4068861 em 18/05/2021.

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia” e/ou “IPCJ4”)

CNPJ/ME nº: 08.912.127/0001-99 - NIRE: 33.3.0032904-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 dias do mês de maio de 2021, às 10:00 
horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede 
social da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Ladeira da Glória, nº 
26, casa VIII, Glória, CEP 22.211-120, nos termos da instrução normativa do depar-
tamento de registro empresarial e integração nº 79, de 14 de abril de 2020 (“Instrução 
DREI”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de edital de convo-
cação, tendo em vista a presença dos acionistas que representam 100% (cem por 
cento) do capital social votante da Companhia, detentores da totalidade das ações 
ordinárias, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 
(“LSA”), conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: 
Presidente: Felipe Demori Claudino; Secretário: Fernanda Araceli Ferreira Robles. 
4. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas presentes para deliberar sobre (i) a 
redução do capital social da Companhia em R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões 
de reais); (ii) ratificar o resgate pela Companhia da totalidade das ações preferen-
ciais emitidas, nos termos do artigo 44, § 6º, da LSA e do Estatuto Social da IPCJ4;  
(iii) alteração do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social para prever a redução do capital 
social da Companhia; e (iv) consolidação do estatuto social da Companhia de forma a 
refletir a alteração acima indicada. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, resolvem: 5.1 Aprovar, nos termos do Art. 173 
da Lei das S.A, a redução do capital social da Companhia excessivo, sem alteração 
do número de ações de emissão da Companhia. O valor total da redução será de  
R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais). 5.1.1. Dessa forma, o capital social 
da Companhia passa dos atuais R$ 46.561.221,16 (quarenta e seis milhões, qui-
nhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) para 
R$ 24.561.221,16 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos 
e vinte e um reais e dezesseis centavos). 5.1.2. A eficácia da deliberação de redução 
do capital social da Companhia e restituição de parte do capital social ao acionista fica 
condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente 
ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro, em face do disposto no artigo 174 da LSA; e (ii) decurso do prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido 
apresentada pelos credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver 
havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do 
disposto no artigo 174, §2º da LSA. 5.2. Ratificar o resgate pela Companhia de 100% 
(cem por cento) das ações preferenciais nominativas e sem valor nominal classe A, 
emitidas por meio da Ata de Reunião de Sócios realizada em 17 de outubro de 2018, 
pelo montante total de R$ 3.533.032,25 (três milhões e quinhentos e trinta e três mil 
e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), nos termos e condições estabelecidos 
nos parágrafos §§ 4º e 5º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, aprovado 
de forma unânime e sem ressalvas, em Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 22 de abril de 2021 e em Assembleia Especial de Preferencialistas realizada em  
23 de abril de 2021, que já foram pagos aos acionistas preferencialistas, na proporção 
da participação de cada um no capital social da Companhia. 5.3. Aprovar, em razão 
do deliberado no item 5.1 e no item 5.2 acima, a alteração do Artigo 5º, caput, do 
Estatuto Social, a fim de refletir a redução do capital social da Companhia e o resga-
te das ações preferenciais Classe A, que passa a constar com a seguinte redação:  
“Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ 24.561.221,16 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e sessenta e um mil, duzentos e vinte e um reais e dezesseis centavos), 
dividido em 4.726.430.000 (quatro bilhões, setecentas e vinte e seis milhões, quatro-
centas e trinta mil) ações ordinárias todas nominativas e sem valor nominal com as 
características descritas nos parágrafos abaixo.” 5.4. Ainda em razão do deliberado 
no item 5.2 acima: excluir o Artigo 26 do estatuto social; excluir os parágrafos segun-
do ao quinto do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; renumerar os demais 
parágrafos do Artigo 5º; e modificar o Parágrafo Primeiro do mesmo Artigo 5º, que 
passará a ter a seguinte redação: “Parágrafo 1º. Cada ação ordinária dá direito a um 
voto na Assembleia Geral.” 5.5. Aprovar a consolidação do estatuto social da Com-
panhia de forma a refletir a alteração acima indicada, conforme o Anexo I a esta ata.  
5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para 
implementação da matéria aprovada na presente Assembleia. 5.7. Lavrar a presente 
ata sob a forma de sumário e autorizar sua publicação com a omissão das assinatu-
ras dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da LSA. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, que atendeu a todas as for-
malidades legais previstas, incluindo as previstas na Instrução Drei, lavrando-se esta 
ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida, conferida, e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente. 
Fernanda Araceli Ferreira Robles – Secretária. Acionistas Presentes: Landmark 
Properties Ltda.; e Gustavo Feitosa Felizzola. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021.  
Mesa: Felipe Demori Claudino, Presidente; Fernanda Araceli Ferreira Robles,  
Secretária. Acionistas: Landmark Properties Ltda., Gustavo Feitosa Felizzola.

DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe - Juiz em Exercício do Cartório 
da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo 
Braga, 115 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os 
autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais 
/ Condomínio em Edifício, de nº 0128709-55.2017.8.19.0001, movida por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ONIX em face de ROSÁLIA RIOS MARÔT, 
objetivando ´CITAÇÃO´. Assim, pelo presente edital CITA o réu ROSÁLIA 
RIOS MARÔT - CPF.: 299.930.407-20, que se encontra em lugar incerto 
e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao 
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, seis de 
abril de dois mil e vinte e um . Eu, Marcia Almeida da Fonseca - Técnico de 
Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu, Tarcisio de Albuquerque 
Rocha - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.

NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI  
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr. 
Alexandre Eduardo Scisinio - Juiz Titular do Cartório da 9ª Vara Cível da 
Comarca de Niterói, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo 
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que 
por este Juízo, que funciona a Visconde de Sepetiba, 519 5º andar CEP: 
24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9819 e-mail: nit09vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO 
OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Cobrança, de nº 0014071-
07.1997.8.19.0002 (1997.002.017102-7), movida por CONDOMINIO 
VIVENDA DE SANTA ROSA em face de SEVERINO BRITO DE LIRA 
FILHO. Assim, pelo presente edital CITA o réu SEVERINO BRITO DE LIRA 
FILHO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao ped ido inicial, querendo, ficando ciente 
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Niterói, Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil 
e vinte. Eu, Karine Reis Sampaio - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/30041, digitei. E eu, Jose Carlos Ferreira da Costa - Responsável pelo 
Expediente - Matr. 01/26438, o subscrevo.

Revertida suspensão de registro de 
companhia aberta da João Fortes
Grupo amarga dívida estimada em R$ 1,3 bilhão

A Superintendência 
de Relações com 
Empresas (SEP) 

da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) rever-
teu a suspensão do regis-
tro de companhia aberta 
da João Fortes Engenharia 
S.A, em Recuperação Judi-
cial. O grupo, composto 
por 63 empresas e conhe-
cido por sua atuação no 
setor imobiliário há quase 
70 anos, acumula dívida 
estimada em R$ 1,3 bilhão. 
As ações da João Fortes 
(JFEN3) estão listadas e 
disponíveis para compra e 
venda na B3.

Em 13 de maio de 2020, 
a 4ª Vara Empresarial do 
Rio aceitou o pedido de 
recuperação judicial da 
incorporadora João For-
tes Engenharia. Em texto 
institucional, publicado 
em seu site, a construtora 
e incorporadora diz que a 
crise econômica por que 
passam o país e o Estado 

do Rio de Janeiro atingiu 
em cheio o setor imobili-
ário nos últimos anos e a 
João Fortes Engenharia 
não foi exceção. A crise do 
setor gerou suspensão dos 
financiamentos bancários; 
deterioração do valor dos 
imóveis; queda nas vendas 
e distratos; descasamento 
entre as vendas e as dívi-
das com instituições finan-
ceiras, acarretando aumen-
to do número de ações 
de execução e pedidos de 
falência por seus credores 
e, consequentemente, difi-
culdades de fluxo de caixa.

“Atrelado a tudo isso, a 
pandemia da Covid-19, que 
impossibilita a circulação de 
significativa parte da popu-
lação e o funcionamento da 
indústria e do comércio, au-
mentará o desemprego e di-
minuirá a renda dos consu-
midores, gerando queda nas 
vendas de novas unidades. 
Com equacionamento das 
dívidas e a reorganização da 

empresa, espera-se superar 
esse cenário adverso com 
a continuidade das obras e 
a consequente entrega dos 
imóveis aos seus adquiren-
tes”.

Dispositivo
Segundo a CVM, o dis-

positivo aplicado na decisão 
regulatória reúne as seguin-
tes recomendações:

“Art. 53. O emissor que 
tenha seu registro suspen-
so pode solicitar a reversão 
da suspensão por meio de 
pedido fundamentado, en-
caminhado à SEP, instruído 
com documentos que com-
provem o cumprimento 
das obrigações periódicas e 
eventuais em atraso.

§ 1º A SEP tem 15 (quin-
ze) dias úteis para a análise 
do pedido de reversão da 
suspensão, contados da da-
ta do protocolo de todos 
os documentos necessários 

à comprovação do cum-
primento das obrigações 
periódicas e eventuais em 
atraso.

§ 2º O prazo de que trata 
o § 1º pode ser interrompi-
do, uma única vez, caso a 
SEP solicite ao requerente 
informações ou documen-
tos adicionais, passando a 
fluir novo prazo a partir do 
cumprimento das exigên-
cias.

§ 3º O requerente tem 30 
(trinta) dias úteis para cum-
prir as exigências formula-
das pela SEP.

§ 4º A ausência de 
manifestação da SEP no 
prazo mencionado no § 
1º implica deferimento 
automático do pedido 
de reversão da suspen-
são do registro do emis-
sor.

§ 5º A inobservância do 
prazo mencionado no § 3º 
implica cancelamento auto-
mático do pedido.”

Greve da PBio 
começa com  
90% de adesão
Com adesão de cerca 

de 90% do total de 
150 trabalhadores 

próprios, a greve na Petro-
bras Biocombustível (PBio) 
começou na manhã desta 
quinta-feira, paralisando 
as atividades de produção 
nas usinas de Montes Cla-
ros, em Minas Gerais, e de 
Candeias, na Bahia. O mo-
vimento é por tempo inde-
terminado e conta também 
com a participação dos em-
pregados do escritório da 
subsidiária, no Rio de Janei-
ro.

O objetivo da greve é 
denunciar os prejuízos da 
privatização da PBio, uma 
das maiores produtoras de 
biodiesel do país, e abrir 
negociação com a gestão 
da Petrobras para manuten-
ção dos empregos de todos 
os petroleiros que, mesmo 
sendo concursados, estão 
sob ameaça de serem demi-
tidos, se a venda das usinas 
for concretizada.

 Os trabalhadores da PBio 
reivindicam transferência para 
outras unidades da Petrobras. 
A empresa insiste, contudo, 
em usar o modelo de venda da 
PBio como “impossibilidade 
jurídica” para atender ao pleito 
da Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) e dos sindicatos 
filiados.

 Desembarque da P-40 
Trabalhadores da platafor-
ma P-40, no Campo de Mar-
lim Sul, na Bacia de Campos 
(RJ), desembarcaram nesta 
quinta-feira (20) ao término 
da escala de 14 dias, confor-
me orientações do Sindicato 
dos Petroleiros do Norte 

Fluminense (Sindipetro-NF) 
e seguindo os princípios da 
Greve pela Vida, iniciada no 
último dia 4, por tempo in-
determinado.

 Segundo denúncias rece-
bidas pelo (Sindipetro-NF), 
filiado à Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), os 
trabalhadores vêm sofrendo 
pressão, por parte da gestão 
da Petrobras, para que man-
tenham a escala acima de 14 
dias, em desrespeito à lei e 
ao Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) dos emprega-
dos da empresa.

 Após o desembarque 
no aeroporto de Macaé, os 
petroleiros foram levados 
para fazer teste de antígeno 
e aguardam o resultado. A 
greve em defesa da vida, na 
região Norte Fluminense, 
onde se concentra a maior 
parte das unidades offshore 
do país, defende o direito 
à vida dos trabalhadores 
expostos à contaminação 
pelo coronavírus e reivin-
dica o cumprimento da lei 
e de regras sanitárias pela 
Petrobras, além do respeito 
à escala disposta na cláusula 
80 do ACT dos emprega-
dos da Petrobrás e da Lei n° 
5.811, que trata de regime 
de revezamento em turnos 
e outros dispositivos. A ca-
tegoria reivindica também 
mudanças nos protocolos 
sanitários, como a testagem 
para Covid-19 no meio do 
período do embarque, emis-
são do Comunicado de Aci-
dente de Trabalho (CAT) 
e a redução do número de 
pessoas nas plataformas, 
entre outros itens.
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Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação
CNPJ: 33.055.732/0001-38

Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 Em MR$

Relatório da Administração
Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as DFs., segundo o que dispõe a Lei 6.404/76, relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/20. Permanecemos à disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro Em MR$

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em  31/12/20 e 2019 Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto operacional: A Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação 
(“Aliança” ou “Cia.”) é uma S.A. de capital fechado pertencente ao Grupo CBO e 
controlada da CBO Holding S.A. Sua sede está localizada na Av. do Contorno, nº2, 
CEP: 24.110-200 – Barreto – Niterói - RJ. Atualmente, o estaleiro Aliança se dedica 
a duas atividades: (i) conversões, reparos e manutenção da frota do Grupo CBO, e 
(ii) operação de base de apoio para navegação de offshore. Em 9/05/20, a Cia. as-
sinou um Contrato de Compra e Venda de Ativos que compõem o estaleiro Oceana, 
localizado na cidade de Itajaí (SC), com a Thyssenkrupp Marine Systems do Brasil 
Indústria e Comércio Ltda., o qual teve aprovação do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (“Cade”) em junho de 2020. Em 5/10/20, a Aliança concluiu a 
transação de alienação desses ativos. Essa operação está alinhada à estratégia do 
Grupo CBO e suas controladas de priorização às atividades relacionadas a opera-
ção de embarcações de apoio marítimo offshore, com investimentos em aquisições 
de embarcações operacionais para expansão e atualização da sua frota. A transa-
ção de alienação supracitada não afetou o quadro acionário da Cia. A emissão 
dessas DF’s. foi autorizada pela Administração da Cia. em de 08 de abril de 2021. 
Impactos Covid-19: Com o avanço da pandemia de Covid-19, a Cia. avaliou, de 
forma qualitativa e quantitativa, os principais fatores de riscos e incertezas gerados 
e que, porventura, poderiam causar impactos econômico-financeiros ou operacio-
nais que pudessem refletir diretamente ou indiretamente nas DF’s. da Cia. A ativi-
dade de apoio offshore por ser necessária à atividade de produção de petróleo é 
classificada como um serviço essencial para a sociedade, conforme redação dada 
pelo Decreto Federal n° 10.292/20 – Art. 1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades 
operacionais da Cia., não foram interrompidas. Os principais assuntos avaliados 
foram (i) segurança e saúde; (ii) operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada 
uma dessas quatro esferas, a Cia. adotou uma série de medidas e ações preventi-
vas, e que estão permitindo minimizar o impacto do Covid-19 na Cia. e torná-la 
bastante resiliente à pandemia. Cabe ressaltar que, para alcançar o objetivo de 
caixa estabelecido pela Administração, apenas parte das iniciativas precisam se 
concretizar. Além disso, a Cia. vem mantendo diálogo junto a seus clientes de forma 
a, junto com eles, estabelecer cronogramas de pagamentos que permitam uma 
maior flexibilidade aos clientes nesse período de crise mas que (i) não impactem de 
forma material o lucro operacional e (ii) não impactem a nova meta de caixa estabe-
lecida, na medida em que parte desses cronogramas de pagamento estariam con-
dicionados às iniciativas de caixa, dessa forma, buscando assegurar a capacidade 
da Cia. de continuar operando nos próximos 12 meses. 1.1 Atividades operacio-
nais com empresas ligadas: A principal atividade da Cia. está concentrada em 
operações de construção, manutenção e reparo de embarcações com sua empresa 
ligada Cia. Brasileira de Offshore S.A. (“CBO”), que tem como objeto social a pres-
tação de serviços marítimos especiais; navegação de apoio marítimo; serviços de 
reboque e de socorro marítimo. As fontes de receita da CBO são, exclusivamente, 
oriundas do afretamento de embarcações, mediantes contratos firmados, substan-
cialmente, com um único cliente. Em 31/12/20, a frota da CBO é composta por 31 
embarcações. A Cia. detém 0,0537% das ações da CBO, sendo as demais ações 
pertencentes à CBO Holding S.A. (“CBO Holding”), que é controladora do Grupo 
CBO. 1.2. Reestruturação das atividades de construção de embarcações e 
conclusão do plano de expansão – segmento estaleiro: O Grupo CBO decidiu, 
durante o exercício de 2016, pela concentração das operações de construção no 
seu Estaleiro de Itajaí – SC e, consequentemente, foi iniciado o processo de trans-
ferência da operação de construção de embarcações do Estaleiro Aliança, cujas 
instalações estão localizadas em Niterói – RJ. As atividades de construção no Esta-
leiro Aliança foram encerradas com a conclusão da embarcação CBO Aliança, em 
novembro de 2016 e em outubro de 2018, o Estaleiro de Itajaí-SC entregou a sua 
última embarcação do tipo AHTS 18000, CBO Terra Brasilis, assim o Grupo CBO 
concluiu o seu plano de expansão. 1.3. Avaliação dos ativos: Com a transferência 
das operações de construção de embarcações do estaleiro em Niterói-RJ para Ita-
jaí-SC em 2016 e a paralisação dessa atividade de construção no final de 2018, com 
a entrega das últimas embarcações, no estaleiro em Itajaí-SC, a Administração a 
Cia. iniciou um processo de avaliação dos seus ativos com o apoio de uma empresa 
especializada em avaliação de redução ao valor recuperável de ativos (impairment) 
de ativos. Como a Cia. efetuou diversas melhorias e aplicou determinados equipa-
mentos no referido estaleiro, julgou que a melhor forma para avaliar os ativos seria 
a comparação com o valor de mercado tanto dos bens móveis quanto imóveis para 
ativos similares. A primeira avaliação do valor recuperável, realizada em 2016, dos 
ativos (terrenos, construções e outros) pertencentes à Aliança (ativos localizados 
em Niterói-RJ e Guaxindiba-RJ), indicou uma redução ao valor recuperável (impair-
ment) de R$ 45.506, integralmente registrada pela Cia. Visando acompanhar e 
manter atualizado o montante registrado, anualmente, a Cia. efetua a avaliação dos 
referidos ativos. Em 2017 e em 2018 (neste ano inclui também a avaliação dos ativos 
do estaleiro Itajaí-SC), a Administração concluiu com base nos trabalhos efetuados 
por empresa avaliadora a necessidade de reversão parcial do impairment no mon-
tante de (R$ 2.853) (2017) e constituição de complemento do impairment de R$ 
2.773 (2018). Em 2019, a Administração da Cia. seguiu o mesmo procedimento dos 
anos anteriores, a empresa avaliadora identificou a necessidade de constituição de 
complemento do impairment de R$ 5.718 (2019). A avaliação dos ativos do Estalei-
ro Itajaí-SC não apresentou impairment. O montante acumulado em 31/12/19 de 
redução ao valor recuperável de ativos do segmento estaleiro é de R$ 51.144. Du-
rante o ano de 2020, foi revertido parcialmente o montante de (R$ 12.159) de impair-
ment, de acordo com os mesmos parâmetros adotados anteriormente. O montante 
acumulado em 31/12/20 de redução ao valor recuperável de ativo do segmento 
estaleiro é de R$ 38.985. O método de avaliação de valor de mercado foi baseado 
em informações observáveis pelo mercado para os ativos imobilizados, líquidos de 
despesas de venda, de acordo com o Nível 2, uma vez que o estaleiro não está 
operando no momento, conforme permitido pelo CPC 01(R1) – Redução ao valor 
recuperável de ativos. O laudo para avaliação do valor de mercado líquido de des-
pesas de vendas dos referidos ativos apresentou, também, vida útil estimada de 
benfeitorias e edificações. A Administração avaliou tais informações e concluiu que 
as vidas úteis apresentadas no laudo são muito próximas das vidas úteis já utiliza-
das pela Cia. para a depreciação dos referidos ativos, mantendo as vidas úteis já 
utilizadas anteriormente. 2. Resumo das principais políticas contábeis: 2.1. 
Base de preparação e apresentação: As DF’s. foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evi-
denciam todas as informações relevantes próprias das DF’s., e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As 
DF’s. foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, com 
exceção de ativos e passivos financeiros que tem seu custo ajustado para refletir a 
mensuração a valor justo. A preparação de DF’s. requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da Cia. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as DF’s., estão divulgadas 
na nota explicativa no 3. 2.2. Moeda de apresentação e moeda funcional: a) Mo-
eda de apresentação: A moeda de apresentação é a moeda em que as DF’s. são 
apresentadas e normalmente é definida em função de obrigações legais da Cia. Em 
atendimento à legislação brasileira, essas DF’s. estão sendo apresentadas em re-
ais, convertendo-se as DF’s. preparadas na moeda funcional da Cia. para reais, 
utilizando os seguintes critérios: • Ativos e passivos são convertidos utilizando-se a 
taxa de fechamento do Dólar Norte-americano na data do respectivo balanço. • 
Contas de resultado, resultado abrangente, demonstração do fluxo de caixa pelas 
taxas do dólar norte-americano das datas de transações ou média mensal, quando 
aplicável. • Patrimônio líquido ao valor histórico em Dólar Norte-americano na data 
da adoção. As variações cambiais resultantes da conversão acima referida são re-
conhecidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada “Ajustes acu-
mulados de conversão para moeda de apresentação”. b) Moeda funcional: Os 
itens incluídos nas DF’s. da Cia. são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). No encerra-
mento do exercício findo em 31/12/18, a Administração do Grupo CBO reavaliou a 
moeda do ambiente econômico que mais influenciava suas operações que conjun-
tamente com fatores complementares previstos no item 10 do CPC 02 representam 
com maior fidedignidade os efeitos econômicos das suas transações, eventos e 
condições subjacentes, para determinação de sua moeda funcional. Consequente-
mente, os itens incluídos nas DF’s. da Cia., a partir de 1º/01/19 foram determinados 
em Dólares Norte-americanos (“US$”) que é a moeda funcional da Cia., e apresen-
tados em Reais, que é a moeda de apresentação da Cia. 2.3. Novas normas, revi-
sões e interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas 
para exercícios iniciados em 1º/01/20 não tiveram impacto significativo nas DF’s. da 

Cia.: i. alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas CPC; ii. defini-
ção de um negócio (alterações ao CPC 15); e iii. definição de materialidade (emen-
das ao CPC 26 e CPC 23). 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalen-
tes de caixa incluem em caixa, os depósitos bancários e investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco 
insignificante de mudança de valor. 2.5. Aplicações financeiras restritas: As apli-
cações financeiras restritas incluem investimentos que, por motivos contratuais ou 
outras questões do negócio, permanecem com sua movimentação restrita. Caso a 
Administração tenha expectativa de que o evento restritivo ocorra em menos de 12 
meses, a parcela relacionada é classificada para o ativo circulante. Caso contrário, 
o valor é mantido no ativo não circulante. As aplicações restritas são às garantias 
das fianças dos financiamentos. 2.6. Ativos financeiros: 2.6.1. Classificação: A 
Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: 
a. mensurados ao valor justo por meio do resultado; e b. mensurados ao custo 
amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão 
dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. 2.6.2. Reconhe-
cimento e mensuração: A mensuração inicial é a valor justo e não foi alterada com 
a adoção do CPC 48. Subsequentemente os ativos financeiros são baixados quan-
do os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferi-
dos; nesse último caso, desde que a Cia. tenha transferido, significativamente, to-
dos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados a 
valor justo pelo meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo va-
lor justo. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na 
demonstração do resultado em “resultado financeiro”, no exercício em que ocorrem. 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financei-
ros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demons-
tração do resultado. a) Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
Os ativos que não atendem os critérios de custo amortizado são mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento 
em título de dívida que seja subsequentemente ao valor justo por meio do resultado 
são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em “resultado financeiro”. 
Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e estão divul-
gados na nota explicativa no 5. b) Custo amortizado: Os ativos, que são mantidos 
para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa representam 
apenas o pagamento do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. 
As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em 
receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou 
perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apre-
sentados em “outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”. As perdas por 
impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta separada na de-
monstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
estão divulgados na nota explicativa no 5. 2.6.3. Compensação de instrumentos 
financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingen-
te em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso 
de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte. 2.6.4. Im-
pairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao custo amortizado: A 
Cia. avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos 
títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resul-
tado. A metodologia de cálculo do impairment aplicada depende de ter havido ou 
não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clien-
tes, a Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por 
isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimen-
to inicial dos recebíveis. 2.7. Instrumentos financeiros derivativos: Inicialmente, 
os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. 
As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos são reco-
nhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “resultado finan-
ceiro” (nota explicativa no 22). Os valores justos dos instrumentos financeiros deri-
vativos utilizados no negócio da Cia. estão divulgados na nota explicativa no 8. 2.8. 
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos 
valores a receber pela prestação de serviços de reparo e manutenção, assistência 
técnica em embarcações marítimas e base de apoio logístico no curso normal de 
suas atividades. A Cia. mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de 
arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são inicialmente re-
conhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amorti-
zado com o uso do método de taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para 
perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a 
receber são classificadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas 
pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método da taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas de crédito 
estimadas (“PCE”). 2.9. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao 
valor líquido de realização, dos dois o menor. O critério de valoração dos estoques 
é o do custo médio ponderado. Os estoques compreendem, substancialmente, 
materiais para a manutenção das embarcações e importações em andamento, que 
são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. 2.10. Depósitos judi-
ciais: Existem situações em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem 
judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem 
ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. 
2.11. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, con-
forme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. 
O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos 
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é cal-
culada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores
Residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue:  Anos
Edificações e benfeitorias 31
Equipamentos e instalações 27
Outros 6
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado 
ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor 
recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela 
comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “outras 
receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. 2.12. 
Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm vida útil indefinida, não 
estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar eventual 
necessidade de redução ao valor recuperável (“impairment”), independentemente 
da existência de indicativos de que o valor contábil pode não ser recuperável. Os 
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de im-
pairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o 
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida 
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa 
o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o 
seu valor em uso. Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impair-
ment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão 
do impairment na data do balanço. 2.13. Contas a pagar aos fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, 
as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.14. Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmen-
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequente-
mente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 

na demonstração do resultado durante o exercício em que os empréstimos estejam 
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financia-
mentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e es-
pecíficos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados 
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefí-
cios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados 
com confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos 
como despesa no exercício em que são incorridos. 2.15. Provisões: As provisões 
para ações judiciais (trabalhista, civil, tributária e ambiental) e contratos onerosos 
são reconhecidas quando: (i) a Cia. tem uma obrigação presente ou não formaliza-
da (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas opera-
cionais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo 
é reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações 
similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em considera-
ção a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído 
na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa 
antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.16. IR e C.S. corren-
te e diferidos: As despesas de IR e C.S. do exercício compreendem os impostos 
correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente. O encargo de IR e a C.S. correntes e diferidos é calculado com base nas Leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço 
do país em que Cia. atua e gera lucro tributável. A Administração avalia, periodica-
mente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a renda 
com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a 
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores 
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e a C.S. correntes são apre-
sentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes 
a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total 
devido na data do balanço. O IR e a C.S. diferidos são reconhecidos usando-se o 
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças en-
tre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas DF’s.. Entre-
tanto, o IR e a C.S. diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento 
inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de 
negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro 
tributável (prejuízo fiscal). O IR e a C.S. diferidos ativo são reconhecidos somente 
na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou 
no limite do passivo diferido e contra o qual as diferenças temporárias possam ser 
usadas. Os tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no ba-
lanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração 
dos tributos forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou 
em diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. 
2.17. Benefícios a empregados: A Cia. faz contribuições para planos de seguro 
de pensões não tem qualquer obrigação adicional de pagamento depois de que a 
contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa de be-
nefícios a empregados, quando devidas, as contribuições feitas antecipadamente 
são reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro 
ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível. 2.18. Reconhecimen-
to da receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pelos serviços prestados no curso normal das atividades. A receita é apre-
sentada líquida dos impostos e das devoluções. A Cia. reconhece a receita quando 
o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos, conforme descrição a seguir: a) Serviços de docagem, reparos e 
upgrades: A receita com serviços prestados relativos à docagem, reparos e upgra-
des são prestados apenas para empresas do Grupo CBO Holding e são reconheci-
dos quando de sua efetiva prestação.

Tipo de 
serviço

Natureza e a época 
do cumprimento das 
obrigações de desem-
penho, incluindo con-
dições de pagamento 
significativas

Reconhecimento da receita confor-
me o CPC 47/IFRS 15

Docagens, 
Reparos e 
Upgrades

As receitas são apuradas 
ao longo do mês através 
do reconhecimento 
do Custo apurado nos 
serviços prestados. Os 
valores são recebidos em 
30 dias da data do fatura-
mento.

A receita é reconhecida ao longo 
do tempo conforme os serviços são 
prestados. O estágio de conclusão 
para determinar o valor da receita a 
ser reconhecida é avaliado com base 
nos custos incorridos. O valor da pres-
tação de serviços é determinado com 
base nos valores estabelecidos nos 
contratos.

b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido 
pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita 
de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é 
incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. A receita de 
juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o método de 
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da 
receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação 
da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para 
ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso 
de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros efetiva é aplica-
da ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para 
perdas). 2.19. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os 
acionistas da Cia. é reconhecida como um passivo nas DF’s. ao final do exercício, 
quando aplicável, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo 
obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, 
em Assembleia Geral/Conselho de Administração. 2.20. Investimento em coli-
gada: O investimento em sociedade coligada é registrado e avaliado pelo método 
de equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita 
(ou despesa) operacional. Para efeitos do cálculo da equivalência patrimonial, ga-
nhos ou transações realizadas entre a Cia. e a coligada são eliminados na medida 
da participação da Cia.; perdas não realizadas também são eliminadas, a menos 
que a transação forneça evidências de perda permanente (“impairment”) do ativo 
transferido. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos significativos: As 
estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, 
a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contá-
beis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados reais. As estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício 
social, estão contempladas a seguir. a) Provisões para contingências: No curso 
normal de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser acionado judicialmen-
te. As provisões para ações judiciais são estimadas pela Administração em conjunto 
com seus assessores legais. As provisões são mensuradas com base na melhor 
estimativa da Administração, consubstanciada na opinião de seus assessores le-
gais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para a 
Cia. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é estimada com base 
na experiência histórica e com o melhor conhecimento que a Administração tem 
sobre fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. b) Os ativos imobilizados e 
intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização são registradas de 
forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso dos ativos avalia-
dos, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamento, considerando 
seus valores residuais e suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo 
linear. Vidas úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia e 

Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 5.580 13.766
Contas a receber - 628
Estoques 11 114.679 46.896
Partes relacionadas 13 10.089 12.082
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 12 2.413 2.699
Instrumentos financeiros derivativos 9 2.699 1.639
Despesas antecipadas 106 130
Outros ativos 2.704 2.181
Contas a receber sobre venda de ativo 10 36.306 -
Total do ativo circulante 174.576 80.021
Não circulante
Aplicações financeiras restritas 8 - 4.164
Ativo indenizatório 18 4.771 7.363
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 12 4.683 5.239
Depósitos judiciais 18 15.233 10.876

24.687 27.642
Investimentos 14 613 383
Imobilizado 15 310.288 420.708
Intangível 90 5
Total do ativo não circulante 335.678 448.738
Total do ativo 510.254 528.759

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 16 10.513 41.190
Fornecedores e outras contas a pagar 17 17.559 13.680
Salários e encargos trabalhistas 730 1.133
Impostos e contribuições a pagar 336 -
Partes relacionadas 13 296.239 84.804
Total do passivo circulante 325.377 140.807
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 16 3.257 197.610
Provisão para contingências 18 5.853 10.215
IR e C.S. diferidos 24 65.223 15.930
Total do passivo não circulante 74.333 223.755
Total do passivo 399.710 364.562
Patrimônio líquido 19
Capital social 432.526 432.526
Reservas de capital 41.256 41.256
Ajuste de avaliação patrimonial 22.661 (25.506)
Prejuízos acumulados (385.899) (284.079)
Total do patrimônio líquido 110.544 164.197
Total do passivo e do patrimônio líquido 510.254 528.759

Demonstração do resultado em 31 de dezembro Em MR$
Nota 2020 2019

Receitas líquida de serviços prestados 20 98.940 76.209
Custos dos serviços prestados 21 (103.171) (70.250)
Lucro (prejuízo) bruto (4.231) 5.959
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 21 (30.722) (22.850)
Provisão (reversão) de redução ao
  valor recuperável de ativos 15 15.578 (5.718)
Outras despesas operacionais, líquidas 22 (28.145) (11.479)
Lucro (prejuízo) operacional (47.520) (34.088)
Participação nos lucros das empresas investidas 
por equivalência patrimonial, liquida de impostos 14 139 213
Receitas financeiras 1.088 3.561
Despesas financeiras (18.065) (30.014)
Resultado com derivativos 9 (1.868) (7.263)
Variação cambial, líquida (8.685) 2.602
Resultado financeiro 23 (27.530) (31.114)
Prejuízo antes do IR e da C.S. (75.050) (65.202)
IR e C.S. 24
Diferidos (26.909) 64.972
Prejuízo do exercício (101.959) (230)
Prejuízo básico e diluído por ação - em R$ 19 d) (0,0047) (0,0000)

Demonstração do resultado abrangente  
Exercícios findos em 31 de dezembro Em MR$

2020 2019
Prejuízo líquido do exercício (101.820) (17)
Outros resultados abrangentes
Ajustes acumulados de conversão para moeda de apresentação 48.167 2.220
Total do resultado abrangente do exercício (53.653) 2.203

Demonstrações das mutações no patrimônio líquido Em MR$

Capital  
social

Reservas 
 de Lucro Ajuste de 

avaliação 
patrimonial

Prejuízos  
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais
Em 1°/01/19 432.526 41.256 (27.726) (284.062) 161.994
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - - 2.220 - 2.220
Prejuízo do exercício - - - (17) (17)
Em 31/12/19 432.526 41.256 (25.506) (284.079) 164.197
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação - - 48.167 - 48.167
Prejuízo do exercício - - - (101.820) (101.820)
Em 31/12/20 432.526 41.256 22.661 (385.899) 110.544

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (101.820) (17)
Ajustes do prejuízo líquido :
Depreciação e amortização 9.619 33.140
Provisão (reversão) de redução ao valor recuperável
 de ativos (15.578) 5.718
Equivalência patrimonial (138) (213)
Provisão de contingência e provisão de despesa conforme 
contrato de compra e venda (1.770) 1.685
Despesa com IR e C.S. 26.909 (64.972)
Resultado com derivativos 1.868 7.263
Resultado na venda de ativo fixo (51.900) 313
Atualização de aplicação financeira e aplicação
 financeira restrita (503) (1.553)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 102.132 30.773

(31.181) 12.137
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 508 (607)
Estoques (58.362) (9.004)
Tributos a recuperar 842 5.396
Despesas antecipadas 24 (17)
Depósitos judiciais (4.357) (3.567)
Contas a receber sobre venda de ativo (36.186) -
Outros ativos (523) 24
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 3.879 (7.893)
Salários e encargos trabalhistas (403) (3.996)
Impostos e contribuições a pagar 336 4.015
Caixa aplicado nas atividades operacionais (125.423) (3.512)
Juros recebidos 501 1.461
Juros pagos (8.292) (12.534)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (133.214) (14.585)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (2.120) (1.639)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado 227.964 2.742
Aplicações financeiras restritas - aplicação (4) -
Aplicações financeiras restritas - resgate 4.170 11.183
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 230.010 12.287
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (310.776) (95.940)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (2.928) (3.848)
Custos de transação de financiamento (4.705) (6.760)
Partes relacionadas - Notas promissórias 213.428 115.045
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
 de financiamentos (104.981) 8.497
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de 
 caixa, líquido (8.186) 6.198
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.766 20.847
Ganho (Perda) cambiais sobre caixa e contas garantidas - (13.279)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5.580 13.766
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com o melhor conhecimento da Administração, e são revisadas anualmente. c) IR e 
C.S.: A Cia. está sujeita ao imposto sobre a renda e C.S. no país em que opera. É ne-
cessário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos so-
bre a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto é incerta. A Cia. 
também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que valores 
adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas questões é 
diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam 
os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no exercício em que o valor definitivo é 
determinado. As variações das estimativas de 10% sobre as provisões para cálcu-
los dos impostos, não afetam significativamente os ativos e passivos correntes e di-
feridos no exercício. d) Redução ao valor recuperável de ativos (“impairment”): 
Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma 
unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, ou seja, o valor contábil do 
ativo é superior ao seu valor justo de recuperação. O valor contábil é o valor pelo qual 
um ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva depre-
ciação, amortização ou exaustão acumulada e provisão para perdas. e) Reconhe-
cimento de receita: A Cia. reconhece suas receitas de prestação de serviços de 
manutenção/reparo/conversões de acordo com o CPC 47 Receita de contrato de 
serviço. À medida que o serviço de manutenção, reparo e conversões é efetuada no 
barco a Cia. reconhece a receita uma vez que segundo o CPC 47 todos os serviços 
são efetuados em bens de terceiros e o benefício econômico das alterações já está 
em posse do cliente. f) Moeda funcional: Conforme descrito na nota explicativa 
no 2.2, a Administração da Cia. reavaliou o julgamento sobre a definição de sua 
moeda funcional. O resultado dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva 
na sua moeda funcional de Reais (“R$”) para Dólares Norte-americanos a partir de 
1º/01/19. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1 Fatores de risco financeiro: As ativi-
dades da Cia. o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo 
risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco 
global da Cia. concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instru-
mentos financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão 
de risco é realizada pela tesouraria central da Cia., segundo as políticas aprovadas 
pelo Conselho de Administração. A Tesouraria identifica, avalia e protege contra 
eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas 
as operações que geram obrigações a Cia., incluindo os planos de proteção por 
meio de Swap, acima do limite de materialidade estipulado em R$ 500. a) Risco de 
mercado: Risco cambial dos ativos e passivos financeiros: Com a adoção do 
Dólar Norte-americano como moeda funcional da Cia., o risco cambial decorre da 
possibilidade de oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes da moeda 
funcional, utilizadas pela Cia. A Administração da Cia. considerou a projeção do 
Dólar Norte-americanos para 31/12/21 de R$ 5,01 conforme edição do Relatório de 
Mercado Focus do BACEN de 15/01/21 para testar a sensibilidade do balanço e do 
resultado às variações do real. O teste consiste em um cenário de stress do câmbio 
citado anteriormente do real frente ao Dólar Norte-americano em 25% (possível) e 
50% (remoto). Os resultados são apresentados abaixo:

Posição em 31/12/20 Cenários
Ativos 

financeiras 
em Reais 

convertidos 
para US$ 

Passivos 
financeiros 
em Reais 

convertidos 
para US$ 

Posição 
líquida 

US$ 

Prová-
vel 

Possí-
vel ∆ 
25%

Remoto 
∆ 50%

5,01 6,26 7,52
 12.932  (60.524)  (47.592)  (49.366) (39.508) (32.888)

 12.932  (60.524)  (47.592)
 

(49.366) (39.508) (32.888)
Efeito no 
resultado e 
no patrimônio 
líquido  (1.774) 8.084 14.704
Cotação em 
31/12/20  R$ 5,20 
A Cia. possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional, que 
podem exercer influência, sobre o resultado da Cia., pela variação de câmbio:
(i) Exposição do ativo – valores apresentados em US$ mil 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.074
Contas a receber 23
Outros ativos 6.963
Partes relacionadas 1.941
Ativo não circulante
Depósitos judiciais 2.931

12.932

(ii) Exposição do passivo – valores apresentados em US$ mil 2020
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 3.379
Salários e encargos trabalhistas 140
Partes relacionadas 57.005

60.524
b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre, majoritariamente, de caixa e equivalentes de caixa, contas a 
receber, instrumentos financeiros derivativos e depósitos em bancos e outras ins-
tituições financeiras. Em relação ao risco de crédito decorrente de exposições de 
crédito a clientes atuais a Cia. utiliza, o relatório do aging list para debate e análise 
simplificada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis (nota explicativa 
no 10). A experiência da Cia. sobre o histórico de perdas de créditos é utilizada para 
estimar as perdas esperadas gerando uma taxa de inadimplência histórica. Apesar 
dos recebíveis da Cia. concentrarem-se substancialmente em um principal cliente, 
o risco de inadimplência é insignificante em função da natureza dos serviços pres-
tados pela Cia., e por via de padrão histórico, o principal cliente honrar suas obriga-
ções contratuais. A Cia. mantém as transações mencionadas acima com bancos e
instituições financeiras de primeira linha. 2020 2019
brA-2 5.519 17.856
brA-3 61 74

5.580 17.930
c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da 
Cia., no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para 
assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades opera-
cionais. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com inci-
dência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer 
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 
Em 31/12/20, a Cia. apresentou capital circulante líquido negativo no montante 
de R$ 150.801 (R$ 60.786 em 2019). A controladora, CBO Holding S.A., garan-
te, quando necessário, a liquidez das dívidas de curto prazo da Cia. por meio de 
notas promissórias. A gestão de caixa é efetuada de maneira consolidada para 
todas as empresas do Grupo CBO, no qual a Cia. está inserida. A tabela a seguir 
analisa os passivos financeiros não derivativos que são liquidados em uma base 
líquida pela Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao período rema-
nescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. 
Os valores divulgados na tabela a seguir são os montantes dos fluxos de caixa 
não descontados contratados. Os resultados são apresentados abaixo:

Em 31/12/20

Menos 
de um 
ano

Entre um 
e dois 
anos 

Entre 
dois e 

seis anos 

Acima 
de seis 
anos Total

 Partes relacionadas - Mútuo 286.396 - - - 286.396
Empréstimos e financiamentos 13.067 3.257 - - 16.324
Fornecedores 17.559 - - - 17.559

317.022 3.257 - - 320.279
Em 31/12/19
Empréstimos e financiamentos 49.000 57.770 129.550 34.945 271.265
Fornecedores 13.680 - - - 13.680

62.680 57.770 129.550 34.945 284.945
d) Análise de sensibilidade: A Administração da Cia. identifica para cada tipo 
dos seus instrumentos financeiros derivativos a situação de variação nas taxas 
de câmbio que podem gerar perda no ativo e/ou passivo que está sendo protegi-
do. Para cada situação identificada, a Administração define um cenário provável 
com base na informação disponível na data do balanço e considerando um ce-
nário temporal de 3 meses. Adicionalmente, apresenta dois cenários alinhados 
com a avaliação de risco da Cia.: (i) um cenário identificado como “possível” com 
deterioração e valorização na cotação da variável de risco de 25% em relação 
ao cenário provável, e (ii) outro cenário identificado como “remoto” com deterio-
ração e valorização na cotação da variável de 50% em relação ao cenário pro-
vável. O quadro a seguir apresentada, para cada situação, o efeito na variação 
do valor justo estimado em 31/12/20, do instrumento financeiro derivativo, assim 
como o efeito o aumento ou na redução do valor justo estimado do correspon-
dente ativo ou passivo. O efetivo na variação do valor justo e na variação do ativo 
ou passivo tem sido determinado de forma individual para cada instrumento 
financeiro derivativo, ativo ou passivo para cada situação e para cada cenário 
sem considerar efeitos combinados ou compensatórios de mudanças de mais 
de uma variável ou de uma mesma variável em outros instrumentos financeiros 
derivativos, ou seja, mantendo todos as demais variáveis constantes. Portanto, 
cada linha na tabela deverá ser considerada em forma individual sem considerar 
efeitos apresentados em outras linhas.

25 % 50% -25 % -50 %

Saldos  
em R$ 
2020

Cenário Provável I Cenário II - Possível Cenário III - Remoto Cenário II - Possível Cenário III - Remoto

Descrição Notional

Taxa e  
preço 
futuro

R$ ganho  
(perda)

Taxa e  
preço 
futuro

R$ ganho  
(perda)

Taxa e 
 preço 
futuro

R$ ganho  
(perda)

Taxa e  
preço 
futuro

R$ ganho  
(perda)

Taxa e 
 preço 
futuro

R$ ganho  
(perda)

Taxa Ativo circulante - SWAP 6.432 2.699 5,602 2.699 7,003 (3.780) 8,403 (7.560) 4,202 3.780 2,801 7.560
Efeito líquido no resultado 2.699 2.699 (3.780) (7.560) 3.780 7.560
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de 
capital, a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acio-
nistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. Adicionalmente, a Administração da Cia. monitora seus 
fluxos de caixa através de modelos específicos de acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas de caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar 
a situação de liquidez da Cia. e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber 
de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. 
A tabela abaixo classifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo hierárquico de acordo com o método de avaliação que segundo a norma (CPC 
46) a entidade deve utilizar técnicas de avaliação que sejam apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o 
valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis. Para fins de divulgação do resultado, existem três 
níveis de classificação. Os diferentes níveis são definidos como segue: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 
1); informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) 
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); e informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou 
seja, premissas não observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado. 
5. Instrumentos financeiros por categoria 2020 2019
Ativos 
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 5.580 13.766
Contas a receber 36.306 628
Partes relacionadas 10.089 12.082
Ativo indenizatório 4.771 7.363
Depósitos judiciais 15.233 10.876
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos 2.699 1.639
Aplicações financeiras restritas - 4.164

74.678 50.518
Passivos 
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar 17.559 13.680
Empréstimos e financiamentos 13.770 238.800
Partes relacionadas 296.239 84.804

327.568 337.284
A Administração entende que o contas a receber e fornecedores e outras contas a 
pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo mé-
dio de recebimento e pagamento da Cia. A Administração avaliou as condições de 
mercado correntes em relação aos empréstimos e financiamentos de LP e concluiu 
que estes valores estão maiores do que o valor justo, não representando qualquer 
evidência de subavaliação dos empréstimos e financiamentos no passivo da Cia. 
6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos 
financeiros que não estão vencidos ou impaired é avaliada mediante referência às 
classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os 
índices de inadimplência de contrapartes (nota explicativa no 4.1 b)).
7. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Caixa e banco (i) 531 1.924
Aplicações financeiras de curto prazo (ii) 5.049 11.842

5.580 13.766
(i) caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquidação 
de obrigações de curto prazo da Cia.; (ii) as aplicações financeiras são classificadas 
em caixa e equivalentes de caixa devido a sua característica de curto prazo, liquidez 
imediata e risco insignificante de mudança de valor. A tabela abaixo demonstra os 
montantes de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa e os rendimen-
tos líquidos dessas aplicações financeiras:
Aplicações financeiras classificadas como caixa e 2020 2019
  equivalentes de caixa
Operações compromissadas (75% do CDI) - 1.652
PP Portfólio renda fixa (101% do CDI) 5.049 10.190

5.049 11.842
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras 2020 2019
classificadas como caixa e equivalentes de caixa 501 1.461
8. Aplicação financeiras restritas 2020 2019
Aplicações financeiras restritas  -  4.164 

 -  4.164 
Movimentação Aplicações financeiras restritas
Saldo em 31/12/18  15.256 
Resgate  (11.183)
Rendimentos/Atualização  92 
Saldo em 31/12/19  4.164 
Aplicação  4 
Resgate  (4.170)
Rendimentos/Atualização  2 
Saldo em 31/12/20  - 
9. Instrumentos financeiros derivativos 2020 2019

Item pro-
tegido

Venci-
mento

Mo-
eda 

origi-
nal

Mo-
eda 
ins-
tr.

Taxa 
original

Moeda 
instr.

No-
tional 

em 
US$ 
mil

Taxa 
média 
con-
trata-

da

Saldos a 
receber 

com ope-
rações 

não liqui-
dadas

Saldos a 
receber 

com ope-
rações 

não liqui-
dadas

Valor 
 justo

Valor  
justo

MtM MtM
SWAP jan/21 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 6.432 5,602 2.699 -
SWAP abr/20 R$ US$ CDI+taxa VC+taxa 5.433 3,773 - 1.639

2.699 1.639
Ativo circulante  2.699  1.639 

2020 2019
Resultado na realização dos instrumentos financeiros (2.928) (3.848)
Ajuste do valor justo de instrumentos em aberto 1.060 (3.415)
Resultado de operações com derivativos (1.868) (7.263)
Os contratos de swap da Cia. estão atrelados aos contratos de empréstimos com 
instituições financeiras. Os derivativos são usados para fins econômicos de pro-
teção cambial e não como investimentos especulativos. Os impactos totais no 
resultado dos instrumentos financeiros derivativos em aberto e liquidados estão 
apresentados na nota explicativa no 22.
10. Contas a receber e contas a receber sobre a venda de ativo

2020 2019
Contas a receber - 678
Contas a receber sobre venda de ativo (*) 36.306 -
* Em 5/10/20, a Cia. concluiu a transação de alienação dos ativos que compõem o 
estaleiro Oceana, localizado na cidade de Itajaí (SC) à Thyssenkrupp Marine Sys-
tems do Brasil Indústria e Comércio Ltda., empresa líder da sociedade de propósito 

específico responsável pela construção de quatro fragatas para a Marinha do Brasil. 
A Cia. avaliou e verificou que não houve aumento significativo de risco de crédito 
esperado de seus recebíveis desde o reconhecimento inicial e, portanto, nenhuma 
provisão foi considerada necessária. Conforme mencionado anteriormente, a Cia. 
utiliza a abordagem simplificada, considerando inicialmente a análise das perdas 
históricas, complementando sua avaliação com informações presentes e previsões 
futuras com relação ao seu cliente.

11. Estoques 2020 2019
Matérias-primas 77.516 43.891
Importações em andamento (*) 37.164 3.005

114.679 46.896
(*) As importações em andamento referem-se à aquisição de equipamentos e com-
ponentes para reparo e docagem de embarcações. 
12. Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 2020 2019
IRPJ 19 32
CSLL 239 410
IRRF 448 409
INSS 3.541 3.987
PIS 492 764
COFINS 2.052 2.126
Outros 305 210

7.096 7.938
Ativo circulante 2.413 2.699
Ativo não circulante 4.683 5.239
13. Partes relacionadas: Os saldos e transações com partes relacionadas podem 
ser assim demonstrados: a) Saldos: 
Ativo 2020 2019
Notas promissórias a receber (*)
Cia. Brasileira de Offshore 9.843 12.022
CBO Serviços Marítimos Ltda. 246 60

10.089 12.082
Ativo circulante 10.089 12.082
Passivo
 Notas promissórias a pagar (*)
Cia. Brasileira de Offshore 296.239 84.804
Empréstimos e financiamentos 
 BNDES - Empréstimos e financiamentos 16.324 128.191

312.563 212.995
Passivo não circulante 312.563 212.995
b) Transações no período 2020 2019
Receita de serviços prestados 98.940 76.209
Custo de serviços prestados (103.171) (70.250)
Receitas financeiras (i) - 257
Despesas financeiras (i) (3.735) (4.466)
Despesas financeiras - BNDES (4.409) (4.973)

(12.375) (3.224)
(*) As notas promissórias referem-se a mútuos e possuem prazo de 180 dias e 
correção pela taxa Selic. (i) Receitas financeiras e despesas financeiras com as 
coligadas CBO e CSM referentes a juros sobre as notas promissórias. (ii) A receita 
líquida de serviços prestados referente aos serviços de docagem e conversão no 
montante de R$ 87.123 foram reconhecidas através dos serviços prestados para a 
Cia. Brasileira Offshore S.A. O montante representa 88,3% da receita reconhecida 
junto a empresas do Grupo.
14. Investimentos 2020 2019
Ações possuídas (milhares)  28.791.698  28.791.698 
Percentual de participação 0,054% 0,054%
Capital social  1.016.988  1.016.988 
Patrimônio líquido 1.090.601  627.414 
Lucro líquido do exercício 258.145  334.294 
Saldos em 1º/01/20  383  165 
Equivalência patrimonial  139  213 
Ajuste de avaliação patrimonial  91  5 
Saldos em 31/12/20  613  383 
15. Imobilizado

Terre-
nos

Edifica-
ções/ 

benfei-
torias

Equipa-
mentos 
e insta-
lações

Imobili-
zações 
em an-

damento
Ou-
tros Total

Em 31/12/18 219.266 139.979 82.205 3.852 737 446.039
Aquisições - 3.853 - (2.771) 557 1.639
Ajustes acumulados de 
conversão 8.784 4.962 2.328 (615) 39 15.498
Tranferências - 116 - (116) - -
Redução ao valor 
recuperável de ativos (i) (5.718) - - - - (5.718)
Baixa - (2.514) (465) - (76) (3.055)
Depreciação - (14.871) (18.356) - (468) (33.695)
Em 31/12/19 222.332 131.525 65.712 350 789 420.708
 Custo 232.689 149.592 88.357 350 1.409 472.397
 Depreciação acumulada e 
impairment (10.357) (18.067) (22.645) - (620) (51.689)
 Saldo contábil, líquido 222.332 131.525 65.712 350 789 420.708
Aquisições - - - 1.838 - 1.838
Ajustes acumulados de 
conversão 49.644 4.290 3.423 120 156 57.633
Baixa (40.692) (94.699) (40.527) - (146)(176.064)
Redução ao valor 
recuperável de ativos (i) 15.578 - - - - 15.578
Depreciação - (4.066) (5.249) - (90) (9.405)
Em 31/12/20 246.862 37.050 23.359 2.307 709 310.287
 Custo 257.766 32.658 14.629 2.307 1.469 308.829
 Depreciação acumulada (ii) (10.904) 4.392 8.730 - (760) 1.458
 Saldo contábil, líquido 246.862 37.050 23.359 2.307 709 310.287
Taxa média de depreciação anual 3% 4% 16%
(i) Conforme nota explicativa no 1.3. (ii) A linha de depreciação acumulada foi im-
pactada pela baixa da venda dos ativos do Estaleiro Oceana nos montantes de R$ 
29.943 referente a Edificações e Benfeitorias e R$ 43.733 referente a Equipamen-
tos e instalações.
16. Empréstimos e financiamentos: 
16.1. Reconciliação da dívida líquida 2020 2019
Empréstimos de curto prazo 10.513 41.190
Empréstimos de LP 3.257 197.610
 Total da dívida 13.770 238.800
 Caixa e equivalentes de caixa (5.580) (13.766)
 Aplicações financeiras restritas (*) - (4.164)
Dívida líquida 8.190 220.870
(*) As aplicações restritas são dadas como garantias das fianças dos empréstimos 
e financiamentos (nota explicativa no 2.5).
16.2. Movimentação de empréstimos e financiamentos

Instituições financeiras
Ga-

rantia
Moe-

da
Encargos  

financeiros
Vigência

31/12/19
Amortização 

Principal
Amortiza-
ção Juros

Encargos 
financeiros

Variação 
Cambial 31/12/20Início Vencimento

BNDES 128.191 (158.828) (4.640) 4.409 47.192 16.324
ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (i)  USD 

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 27/11/14 10/09/30 105.337 (146.062) (3.707) 3.492 40.940 -

ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (i)  R$  TJLP 08/04/16 15/09/20 81 (81) (2) 2 - -
ENA - construção fabrica (ii)  USD 4,07% a.a. em USD 23/12/10 10/03/22 22.772 (12.684) (931) 916 6.251 16.324
Caixa Economica Federal 99.040 (137.333) (3.380) 3.180 38.493 -
ENA (OCE) - construção 
Estaleiro (ii)  USD 

3,23% a 5,28% a.a. 
em USD 12/12/14 10/09/30 99.040 (137.333) (3.380) 3.180 38.493 -

BANCO Safra 5.412 (6.615) (126) 122 1.208 -
ENA - capital de giro (iii)  USD 5,3125% em USD 06/06/18 26/05/20 5.412 (6.615) (126) 122 1.208 -
BANCO Pine 8.048 (8.000) (146) 99 - -
ENA - capital de giro (iii)  R$ 4,76% a.a. + CDI 02/12/16 06/04/20 8.048 (8.000) (146) 99 - -
TOTAL 240.691 (310.776) (8.292) 7.811 86.893 16.324

Custos de transação de empréstimos e financiamentos (a) (1.891) (2.554)
Empréstimos e financiamento - Passivo circulante 41.190 10.513
Empréstimos e financiamento - Passivo não circulante 197.610 3.257

a) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – Dólares Norte-americanos; BRL – Reais; 
a) Garantias: (i) carta fiança; (ii) hipoteca do Estaleiro Aliança e fábrica; e (iii) aval corporativo e aplicações financeiras restritas. b) Exposição dos empréstimos: A 
exposição dos empréstimos da Cia. às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação contratual nas datas do balanço é como se segue:

2020 2019
Até doze meses  13.066 43.081
De doze meses até vinte e quatro meses  3.257 57.770
De vinte e quatro meses até setenta e dois meses  - 104.895
Acima de setenta e dois meses  - 34.945

 16.324  240.691 
Em 5/10/20, a Cia. realizou a venda do estaleiro Oceana, e liquidou os financiamen-
tos adquiridos para construção do ativo, no montante do principal de R$ 283.476, 
reduzindo sua alavancagem.
17. Fornecedores e outras contas a pagar 2020 2019
Fornecedores de materiais e serviços  17.338  12.393 
Outras contas a pagar  221  1.287 

 17.559  13.680 
18. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31/12/20, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingência e os 
correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos 
 judiciais

Provisão para  
contingências

Natureza dos processos 2020 2019 2020 2019
 Tributárias  10.740  6.397  85  - 
 Trabalhistas  4.493  4.479  1.425  6.278 
 Cíveis  -  -  4.314  3.908 
 Ambiental  -  -  29  29 

 15.233  10.876  5.853  10.215 
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Tributárias Trabalhistas Cíveis Ambiental Total
Saldo em 31/12/18 785 2.149 6.087 - 9.021
Provisões 898 12.088 5.002 52 18.040
(Reversões) (1.683) (7.959) (7.181) (23) (16.846)
Saldo em 31/12/19 - 6.278 3.908 29 10.215
Provisões 85 5 406 - 496
(Reversões) - (4.858) - - (4.858)
Saldo em 31/12/20 85 1.425 4.314 29 5.853
O valor da causa tributária é composto por duas ações, no valor total de R$ 85 devido 
principalmente a i) Processo Administrativo decorrente de auto de infração pelo qual 
é exigida multa por descumprimento de obrigação acessória. O montante de recla-
mações trabalhistas é composto por 41 ações que totalizam R$ 1.425 principalmen-
te devido a: i) Pedido de adicional de periculosidade; honorários; compensação de 
despesas médicas e hospitalares; danos morais no valor de R$ 902 e ii) 34 outros 
processos no valor de R$ 523. O movimento do período foi reconhecido em função 
da atualização monetária. As ações cíveis consistem em 2 ações. A ação foi pro-
movida há mais de trinta anos, sendo indenização por dano moral; pensão vitalícia; 
perda de capacidade. O movimento do período foi reconhecido em função da atua-
lização monetária. O montante de reclamações ambientais é composto por 2 ações 
que totalizam R$ 29 principalmente devido a: i) Multa administrativa e pedido de 
regularização de uso de terreno da Marinha e aforamento gratuito. O movimento do 
período foi reconhecido em função da atualização monetária. Perdas possíveis: A 
Cia. tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda 
classificados pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus 
consultores jurídicos, no montante de R$ 15.050 compostos por R$ 9.476 de ações 
tributárias, R$ 5.054 de ações trabalhistas, R$ 517 de ações ambientais e R$ 3 de 
ações cíveis (2019 – R$12.208) por tanto, em conformidade com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, nenhuma provisão é requerida para fazer face a esses 
processos. 18.1 Ativo indenizatório: No contrato de Compra e Venda de Ações 
Ordinárias celebrado entre Grupo CBO Holding, controladora da Cia., e o Grupo Fis-
cher para aquisição da CBO, CSM e Aliança foram listadas todas as ações judiciais 
e administrativas em andamento das referidas empresas, tendo o Grupo Fischer 

assumido a obrigação de indenizar e manter seus administradores e empregados 
indenes e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovadamente incorrida 
e sofrida por ações listadas, sem limitação de valores. O contrato estabelece ainda 
uma indenização à Cia. caso seja verificada qualquer contingência ou passivo, de 
qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas até 23/12/13, e 
não revelados na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 corrigido pelo CDI 
acumulado. Em 23/12/19, foi realizado termo de acordo entre as partes no qual foi 
validado o valor de passivo oculto de R$ 6.773, que foi deduzido do saldo limite, res-
tando o saldo de R$ 82.215 que continuará sendo corrigido pelo CDI até que termine 
todos os processos pendentes ou que o saldo do limite seja consumido (valor atua-
lizado em 31/10/20 - R$ 84.304. O valor apresentado na rubrica “ativo indenizatório” 
refere-se ao valor que será ressarcido à Cia. caso as perdas provisionadas sejam 
materializadas e pagas por ela. Em 31/12/20, o montante de ativo indenizatório é de 
R$ 4.771 (2019 – R$ 7.363). 19. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital so-
cial subscrito é de R$ 432.526 (2019 – R$ 432.526) representados por 21.758.337 
ações ON, sem valor nominal. 31/12/20 e 2019

Capital Social
R$ Participação

CBO Holding S.A  432.526 100,00%
b) Reserva de incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais do Fundo de 
Investimento da Amazônia (“Finam”), relativos aos anos de 1999, 2000 e 2001 no 
montante de R$ 566, e o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante 
(“AFRMM”) a partir de 1999 no montante de R$ 40.690. c) Destinação dos lucros: 
(i) Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida a parcela de 5%  para a 
constituição de reserva legal, que não excederá a 20%  do capital social. (ii) Os acio-
nistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25%  do respectivo 
lucro líquido, ajustado de acordo com o Art. no 202 da Lei Federal no 6.404/1976, 
nos termos do Art. 6º, § único, inciso (ii) do Estatuto Social da Cia. (iii) O saldo re-
manescente, após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada 
pela Assembleia Geral. d) Prejuízo básico e diluído por ação: (i) O cálculo do pre-
juízo por ação é feito por meio da divisão do prejuízo do exercício pela quantidade
média ponderada de ações em circulação. 2020 2019
Prejuízo do exercício  (101.820)  (17)
Média ponderada de ações utilizada na apuração 
do lucro (prejuízo) básico por ação - lotes de mil  21.758.337  21.758.337 
Prejuízo básico e diluído por lotes de mil ações
  - em Reais  (0,0047)  (0,0000)
20. Receita de serviços prestados 2020 2019
Receitas líquidas de serviços prestados  589  475 
Receitas com partes relacionadas  98.688  75.975 
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas  (337)  (241)
Receita líquida  98.940  76.209 
21. Despesas por natureza 2020 2019
Insumos de produção (75.412) (36.329)
Serviços contratados (15.032) (11.425)
Salários e encargos (2.154) (2.749)
Manutenção e reparo de embarcações (8.988) (4.164)
Depreciação e amortização (14.214) (33.140)
Benefícios (1.800) (2.429)
Apropriação de seguro (395) (152)
Viagens e estadias (73) (228)
Gratificações (134) (157)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos (27) (23)
Crédito de PIS/COFINS 235 248
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO (13.713) -
Outros (2.186) (2.553)

(133.893) (93.100)
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Demonstração do resultado em 31/12/20 e 2019 Em milhares de US$
2020 2019

Receitas de serviços prestados 19.604 19.762
Custos dos serviços prestados (20.571) (18.049)
Lucro (prejuízo) bruto (967) 1.713
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (5.918) (6.099)
Resultado de equivalência patrimonial 25 53
Provisão (reversão) de redução ao valor recuperável de ativos 2.846 (1.428)
Outras despesas operacionais, líquidas (5.011) (3.009)
Prejuízo operacional (9.025) (8.770)
Receitas financeiras 210 889
Despesas financeiras (3.494) (7.560)
Resultado com derivativos (508) (1.890)
Variação cambial, líquida (1.431) 596
Resultado financeiro (5.223) (7.965)
Prejuízo antes do IR e da C.S. (14.248) (16.735)
IR e C.S.
Diferidos (5.216) 15.665
Prejuízo do período (19.464) (1.070)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/20 e 2019 
Em milhares de US$ 2020 2019

Prejuízo do exercício  (19.464)  (1.070)
Outros resultados abrangentes
 Itens a serem posteriormente reclassificados
   para o resultado   
Total do resultado abrangente do exercício  (19.464)  (1.070)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/20 e 2019 
Em milhares de US$

Capital  
social

Reservas 
de capital

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais
Em 1º/01/19 111.625 10.647 (7.155) (73.310) 41.807 
Prejuízo do exercício  -  -  - (1.070) (1.070)
Em 31/12/19 111.625 10.647 (7.155) (74.380) 40.737 
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda 
de apresentação -  -  (2) - (2)
Prejuízo do exercício -  -  - (19.464) (19.464)
Em 31/12/20 111.625 10.647 (7.157) (93.844) 21.271 
Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/20 e 2019 Em milhares de US$

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (19.464) (1.070)
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização 2.486 9.053
Provisão para redução do valor recuperável (2.846) 1.428
Equivalência patrimonial (25) (53)
Despesa conforme contrato de compra e venda (499) 406
Despesa com IR e C.S. (5.216) (15.665)
Resultado com derivativos 513 1.890
Resultado na venda de ativo fixo 4.364 78
Atualização de aplicação financeira e aplicação
  financeira restrita (97) (378)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 12.211 5.047

(8.573) 737
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 133 (151)
Estoques (10.433) (1.856)
Tributos a recuperar 603 1.473
Despesas antecipadas 12 (3)
Depósitos judiciais (233) (812)
Contas a receber sobre venda de ativo (6.963) -
Outros ativos (2) 27
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar (15) (1.730)
Salários e encargos trabalhistas (139) (1.045)
Impostos e contribuições a pagar 89 (226)
Caixa aplicado nas atividades operacionais (25.521) (3.585)
Juros recebidos 97 372
Juros pagos (1.655) (3.208)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (27.080) (6.421)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (425) (1.157)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado 41.071 1.414
Partes relacionadas - Notas promissórias para coligadas (40.869) (104.636)
Aplicações financeiras restritas - aplicação (1) -
Aplicações financeiras restritas - resgate 916 2.766
Caixa gerado pelas atividades de investimento 693 (101.613)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (56.280) (24.343)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (625) (993)
Custos de transação de financiamento (878) (1.755)
Partes relacionadas - Recebimento de notas promissórias 199.772 158.736
Partes relacionadas - Pagamento de notas promissórias (117.943) (25.575)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento 24.047 106.069
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido (2.339) (1.965)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.415 5.380
Ganhos (perdas) cambiais sobre caixa e contas garantidas (2) -
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.074 3.415

Despesas gerais e administrativas (30.722) (22.850)
Custos dos serviços prestados (103.171) (70.250)
22. Outras despesas operacionais, líquidas 2020 2019
Resultado na venda de ativo fixo (i) (28.492) (313)
Resultado na venda do estoque 208 (10.579)
Recuperação de sinistros reclamados - 375
Receita (Despesa) conforme contrato de compra e venda 1.770 1.514
Despesas judiciais (1.431) (1.615)
Outros (199) (860)

(28.145) (11.479)
(i) Referente a venda do estaleiro em Itajaí – SC conforme demonstrado abaixo:

2020
 Venda de ativo fixo (Estaleiro Oceana) 231.605 
 Baixa na venda de ativo fixo (176.064)
 Custo de transação da venda (3.641)
 Baixa na venda de ativo fixo - Moeda Funcional 51.900
 Baixa na venda de ativo fixo - Sem efeito da Moeda Funcional (80.392)
 Resultado na venda de ativo fixo (28.492)
23. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras
Juros com partes relacionadas (Nota 12 b))  -  257 
Rendimentos de aplicações financeiras (*)  810  3.244 
Atualização monetária  118  52 
Outras  160  9 

 1.088  3.561 
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos  (7.813)  (12.237)
Custos de transação (**)  (5.334)  (10.080)
Despesas bancárias  (285)  (717)
Juros com partes relacionadas (Nota 12 b))  (3.735)  (4.466)
Resultado com aplicações financeiras indexadas ao dólar  (307)  (1.631)
Resultado com instrumentos derivativos  (1.868)  (7.263)
Encargos sobre operações financeiras  (590)  (884)

 (19.933)  (37.277)
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa  86.877  10.830 
Variação cambial passiva  (95.562)  (8.228)

 (8.685)  2.602 
Resultado financeiro  (27.530)  (31.114)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas atre-
ladas ao Dólar Norte-americano e caixa e equivalentes de caixa. (**) Refere-se, 
substancialmente, às comissões de carta-fiança para garantia dos empréstimos 
(nota explicativa no 15). 
24. IR e C.S. diferidos: 24.1 Reconciliação do IR e C.S. 2020 2019
Prejuízo antes do IR e C.S. (74.910) (64.989)
IR e C.S. nas alíquotas nominais (34%) 25.470 22.096
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Equivalência patrimonial 47 54
Despesas não dedutíveis (29.415) (2)
Aproveitamento de prejuízos fiscais não reconhecidos 
anteriormente (61.284) -
Constituição de tributos diferidos ativos e passivos 
anteriormente não reconhecidos (26.909) 63.488
Outros 29.059 (2.099)
Goodwill decorrente de rentabilidade futura 8.378 8.378
Tributos diferidos não constituídos 27.745 (26.942)
Alíquota efetiva 36% -100%
Despesa com IR e C.S. (26.909) 64.972
Diferidos (26.909) 64.972
24.2 IR e C.S. diferidos: As DFs. foram convertidas na moeda funcional Dólar 
Norte-americano para Real, que é a moeda de apresentação, enquanto a base de 
cálculo do IR sobre ativos e passivos é determinada na moeda Real (R$). Dessa for-
ma, a flutuação na taxa pode ter efeito significativo no valor das despesas de IR, prin-
cipalmente sobre os ativos não monetários. O IR e a C.S. diferidos são calculados 
sobre os prejuízos fiscais do IR, a base negativa de C.S. e as diferenças temporárias 
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das DFs.. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação 
dos tributos diferidos, são de 25% para o IR e de 9% para a C.S.. O IR e a C.S. dife-
ridos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro 
tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra o qual as 
diferenças temporárias possam ser usadas. 24.3 IR e C.S. diferidos
Composição dos tributos diferidos ativos 2020 2019
Créditos tributários sobre:
Prejuízos fiscais 107.276 58.728
Base negativa de C.S. 39.040 21.815
Diferenças temporárias:
Variação cambial 8.067 30.250
Provisões (566) 650
Ágio 16.755 25.133
Derivativos não realizados (360) 1.944
Tributos diferidos não constituidos (118.861) (80.543)

51.350 57.977
Composição dos tributos diferidos passivos 2020 2019
Diferenças temporárias:
AFRMM 10.149 10.149
Ganho por compra vantajosa 9.660 9.660
Diferença de base tributária para moeda funcional 18.979 3.765
Mais valia (líquida de impairment) de ativos e passivos - PPA 77.786 50.333

116.573 73.907
Passivo diferido, líquido 65.223 15.930

(i) Na Cia., há saldo de IR diferido passivo calculado sobre a parcela de navios 
construídos com recursos do AFRMM - Adicional de Frete da Marinha Mercante. 
25. Seguros: A Cia. tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e 
operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficien-
tes (informação não auditada) pela Administração para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas opera-
ções e a orientação de seus consultores de seguros. 

Importância segurada
Tipo de Cobertura R$ USD
Patrimonial  74.651  - 
Responsabilidade civil geral  10.000  - 
Tranporte nacional  500  - 
Tranporte internacional  -  5.000 
Total 85.151 5.000
26. Plano de suplementação de aposentadoria – contribuição definida: 
Contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administra-
do por entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da 
Previdência Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como 
segue: • contribuição mensal - destina-se à acumulação dos recursos neces-
sários à concessão dos benefícios de renda. A contribuição dos participantes 
limita-se a 7,5% escalonado dos seus salários de participação, e a contribui-
ção da Cia. pode atingir até 150% da contribuição dos participantes de acordo 
com o tempo de serviços de cada participante; • contribuição suplementar - é 
realizada mensalmente pelo participante, em valor predefinido, o qual poderá 
sofrer alteração no mês/01/cada ano, esse tipo de contribuição não recebe 
contribuição por parte da empresa; • contribuição esporádica - pode ser reali-
zada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade definida. Esse tipo 
de contribuição não recebe contribuição por parte da Empresa. A Cia. também 
contratou junto à entidade independente um benefício de risco denominado 
“pecúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela Cia., 
e em caso de morte os beneficiários receberão os valores das contribuições 
efetuadas. Não há saldo em 31/12/20 das contribuições da Cia. para o plano 
mencionado. (2019 despesa – R$ 670). 27. Informação suplementar: 27.1 
Apresentação em moeda funcional Dólar Norte-americano: A moeda de 
apresentação das DF’s. individuais é o Real, conforme exigido pela legislação 
brasileira. No entanto, uma parcela substancial dos ativos, passivos, receitas 
e despesas da Cia. são em Dólares Norte-americanos, assim concluímos que 
a moeda funcional é o Dólar Norte-americano. Isso significa que as informa-
ções financeiras apresentadas em Reais recebem influência das variações 
das taxas de câmbio, mesmo quando não houver alterações nas operações 
subjacentes. Diante disso, a Administração conclui que é significativo apre-
sentar determinadas informações financeiras em Dólares Norte-americanos, 
conforme apresentado abaixo:

Balanço patrimonial em 31/12/20 e 2019 Em milhares de US$
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  1.074  3.415 
Contas a receber  23  156 
Estoques  22.068  11.635 
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar  464  669 
Partes relacionadas  1.941  2.997 
Instrumentos financeiros derivativos  519  407 
Despesas antecipadas  20  32 
Outros ativos  545  543 
Contas a receber sobre venda de ativo  6.963  - 
Total do ativo circulante  33.617  19.854 
Não circulante
Aplicações financeiras restritas  -  1.033 
Ativo indenizatório  918  1.827 
Tributos a recuperar  901  1.299 
Depósitos judiciais  2.931  2.698 

 4.750  6.857 
Investimentos  118  95 
Imobilizado  59.709  104.376 
Intangível  17  1 
Total do ativo não circulante  64.594  111.329 
Total do ativo  98.211  131.183 
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos  2.023  10.219 
Fornecedores e outras contas a pagar  3.379  3.394 
Salários e encargos trabalhistas  140  279 
Impostos e contribuições a pagar  89  - 
Partes relacionadas  57.005  21.042 
Total do passivo circulante  5.631  13.892 
Total do passivo circulante  62.636  34.934 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  627  49.026 
Provisão para contingências  1.126  2.534 
IR e C.S. diferidos  12.551  3.952 
Total do passivo não circulante  14.304  55.512 
Total do passivo  76.940  90.446 
Patrimônio líquido
Capital social  111.625  111.625 
Reservas de capital  10.647  10.647 
Ajuste de avaliação patrimonial  (7.157)  (7.155)
Prejuízos acumulados  (93.844)  (74.380)
Total do patrimônio líquido  21.271  40.737 
Total do passivo e do patrimônio líquido  98.211  131.183 

Rodrigo Ribeiro dos Santos  -  Diretor Administrativo e Financeiro - CPF: 035.541.167-93                       Ricardo de Paula Luqui - Contador - CRC/SP-235.513/O-9-S-RJ - CPF 149.639.028-85

Aos Acionistas e Diretores da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação Niterói – RJ. Opinião: Examinamos as 
DF’s. da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contá-
beis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DF’s. acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Aliança S.A. Indústria Naval e Empresa de Navegação 
em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção 
a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DF’s.”. Somos independentes em relação à Cia., de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: 
Transações com partes relacionadas: Chamamos a atenção para o fato que as receitas operacionais da Cia. são realizadas 
com partes relacionadas, conforme mencionado na nota explicativa n° 13 às DF’s.. Portanto, as DF’s. acima referidas devem 
ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação à esse assunto. Outros assuntos: Auditoria das 
DF’s. do exercício anterior. O balanço patrimonial em 31/12/19 e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, apre-
sentados como valores correspondentes nas DF’s. do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores 
independentes, que emitiram relatório em 24/04/20, sem modificação. Responsabilidades da administração pelas DF’s.: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DF’s. de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DF’s. livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DF’s., a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DF’s., a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DF’s.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 

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

Rio de Janeiro, 8/04/21. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; 
Anderson C. V. Dutra - Contador CRC RJ-093231/O-6.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

TAP é cada vez mais um ‘avião desgovernado’
O presidente da Associação 

Comercial do Porto (ACP), a 
mais antiga entidade empresarial 
de Portugal, disse que a decisão 
do Tribunal Europeu - tomada 
nesta quarta-feira (19) - confirma 
os alertas sobre a necessidade de 
travar a injeção de capital na aé-
rea TAP. Só para ter uma ideia 
do tamanho do passivo da aérea, 
a dívida financeira líquida no ano 
passado chegou a 2,3 bilhões de 
euros, já somados os contratos de 
leasing de aviões.

Antes da pandemia, a TAP Air 
Portugal era a empresa estrangeira 
que mais tinha voos para o Brasil.

“A TAP é cada vez mais a ima-
gem de um avião desgovernado, 
para o qual continuam a entrar 
passageiros”, aponta Nuno Bote-
lho, presidente da ACP, num co-
municado divulgado pela agência 
Lusa.

O Tribunal de Justiça da União 

Europeia anulou a decisão da Co-
missão Europeia que aprova a aju-
da estatal de 1,2 bilhão de euros à 
companhia aérea, por considerar 
“insuficientemente fundamenta-
da”, mas não obrigando ainda à 
devolução dos recursos.

Nuno Botelho disse que a de-
cisão vem ao encontro dos alertas 
feitos pela ACP em junho de 2020, 
altura em que foi interposta uma 
providência cautelar para impedir 
a injeção de dinheiro público na 
companhia aérea nacional, avisan-
do que estava em causa “o normal 
funcionamento dos mercados e 
uma clara violação do princípio 
da concorrência.

Sublinhando que tudo isto po-
dia ser evitado, o presidente da 
ACP acusa o Estado de “continu-
ar a querer” investir “a todo custo 
numa empresa falida e despropor-
cionada”.

Na opinião de Nuno Botelho, 

os apoios pedidos não têm a ver 
com a situação pandémica, repre-
sentando “apenas mais uma tenta-
tiva de remediar o irremediável”.

Recursos insuficientes

“A situação é realmente grave, 
como já o era quando a Associa-
ção Comercial do Porto tentou 
impedir a injeção de 1,2 bilhão 
de euros na empresa. O proble-
ma é que agora sabemos que esse 
valor está longe de ser suficiente 
para recuperar a empresa e para a 
tornar minimamente equilibrada”, 
disse.

Para o presidente da ACP, está 
na altura de o Governo encarar a 
questão da TAP com a responsa-
bilidade “que não tem tido, não 
a tratando, como às vezes parece 
fazer, como um tema ligado à ges-
tão de sensibilidades internas no 
Partido Socialista”.

“Já o dissemos e voltamos a di-
zer: para ser pública e merecer o 
apoio dos contribuintes portugue-
ses, a TAP teria que servir o país 
no seu todo, do Porto ao Algar-
ve e às ilhas. Não pode é ser uma 
fonte de problemas intermináveis 
e servir apenas a capital”, obser-
vou.

Agora que Portugal está a re-
ceber os primeiros sinais, “fortes 
e encorajadores”, de uma retoma 
da atividade turística, para Nuno 
Botelho seria relevante perceber-
-se se a TAP e o seu maior acio-
nista, o Estado, “têm finalmente 
uma palavra para regiões como 
o Porto e Norte e Algarve, que 
continuam à espera de ver o papel 
estratégico da companhia pública 
nessas regiões”.

Numa reação à decisão do Tri-
bunal Europeu, o ministro das 
Infraestrutura, Pedro Nuno San-
tos, disse na quarta-feira não estar 

preocupado, considerando tratar-
-se de uma matéria complexa.

“São processos muito comple-
xos e, obviamente, nós não ig-
noramos que existe sempre uma 
disputa comercial entre diferentes 
companhias aéreas”, afirmou aos 
jornalistas o governante, à mar-
gem de uma visita no concelho de 
Alandroal (Évora).

Segundo Pedro Nuno Santos, 
“é isso” que está a acontecer 
neste caso, por parte “de uma 
companhia aérea em particular 
contra todas as companhias de 
bandeira europeias que, como 
disse o primeiro-ministro, não 
sobreviveriam sem auxílio do 
Estado”. O ministro lembrou 
que, na sequência da crise no 
sector da aviação devido à pan-
demia de covid-19, “não há ne-
nhum país europeu que tenha 
deixado cair a sua companhia de 
bandeira, tal como Portugal”.
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Companhia Brasileira de Offshore
CNPJ: 13.534.284/0001-48

Relatório da Administração
Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as DFs, segundo o que dispõe a Lei 6.404/76, relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/20. Permanecemos à disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em MR$

Demonstração do resultado em 31 de dezembro  
(Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração do resultado abrangente em 31 dezembro Em MR$

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Em MR$

Demonstrações dos fluxos de caixa Em MR$

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2020 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Cia. Brasileira de Offshore S.A. (“Cia.”) é uma S.A. 
de capital fechado e foi constituída no ano de 1978. Sua sede está localizada na 
Av. do Contorno, nº2, CEP: 24.110-200 – Barreto – Niterói - RJ. A Cia. tem como 
objeto social a prestação de serviços marítimos especiais em alto mar, submarino 
e entre portos e instalações de extrações de minerais situados em oceanos, ma-
res e hidrovias e a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades; 
navegação de apoio marítimo; serviços de reboque e de socorro marítimo; a im-
portação e/ou exportação de bens e serviços relacionados com as demais ativida-
des sociais; a representação e/ou agenciamento de empresas de navegação, 
nacionais ou estrangeiras; e a participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, seja como quotista, acionista ou outra modalidade. As fontes de re-
ceita da Cia. são, exclusivamente, oriundas do afretamento de embarcações, me-
diantes contratos firmados, substancialmente, com um único cliente, a Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). Em 31/12/20, a frota da CBO é compos-
ta por 31 embarcações. As DF’s foram preparadas com base o pressuposto de 
continuidade das operações da Cia. Vale ressaltar que as operações da Cia. co-
meçaram a ser afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do CO-
VID-19 no primeiro trimestre de 2020 e a Cia. não espera impactos significativos 
em suas DF’s em 2020. A Cia. está atualmente trabalhando em planos para mini-
mizar os impactos da pandemia em suas DF’s. Na data em que a Administração 
autorizou a emissão das presentes DF’s, concluiu que não havia incertezas rele-
vantes que pudessem colocar em dúvida a capacidade da Cia. de continuar ope-
rando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer situação que 
pudesse afetar as DF’s do exercício findo em 31/12/20. A emissão dessas DF’s 
foi autorizada pela Administração da Cia. em 19/03/20. Impactos Covid-19. Com 
o avanço da pandemia de Covid-19, a Cia. avaliou, de forma qualitativa e quanti-
tativa, os principais fatores de riscos e incertezas gerados e que, porventura, po-
deriam causar impactos econômico-financeiros ou operacionais que pudessem 
refletir diretamente ou indiretamente nas DF’s da Cia. A atividade de apoio offsho-
re por ser necessária à atividade de produção de petróleo é classificada como um 
serviço essencial para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto Federal 
n° 10.292/20 – Art. 1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Cia., 
não foram interrompidas. Os principais assuntos avaliados foram (i) segurança e 
saúde; (ii) operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma dessas quatro 
esferas, a Cia. adotou uma série de medidas e ações preventivas, e que estão 
permitindo minimizar o impacto do Covid-19 na Cia. e torná-la resiliente à pande-
mia. Cabe ressaltar que, para alcançar o objetivo de caixa estabelecido pela Ad-
ministração, apenas parte das iniciativas precisam se concretizar. Além disso, a 
Cia. vem mantendo diálogo junto a seus clientes de forma a, junto com eles, esta-
belecer cronogramas de pagamentos que permitam uma maior flexibilidade aos 
clientes nesse período de crise mas que (i) não impactem de forma material o lu-
cro operacional e (ii) não impactem a nova meta de caixa estabelecida, na medida 
em que parte desses cronogramas de pagamento estariam condicionados às 
iniciativas de caixa, dessa forma, buscando assegurar a capacidade da Cia. de 
continuar operando nos próximos 12 meses. 1.1. Atividades operacionais da 
controlada direta da Cia.: CBO Serviços Marítimos Ltda. - segmento: apoio 
marítimo: A CBO Serviços Marítimos Ltda. (“CSM”) tem como objeto social a 
prestação de serviços marítimos especiais em alto mar, submarino e entre portos 
e instalações de extrações de minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e 
a prestação de serviços marítimos de apoio a essas atividades; navegação de 
apoio marítimo; serviços de reboque e de socorro marítimo; a importação e/ou 
exportação de bens e serviços relacionados com as demais atividades sociais; a 
representação e/ou agenciamento de empresas de navegação, nacionais ou es-
trangeiras; e a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, seja 
como quotista, acionista ou outra modalidade. A Cia. detém 99,9998% das cotas 
da CSM. As fontes de receitas da CSM também são, substancialmente, oriundas 
de um único cliente, a Petrobras. 1.2. Avaliação dos ativos: No exercício de 
2019, determinadas embarcações da Cia. estiveram sem contratos para presta-
ção de serviços devido a condições e fatores de mercado. Desta maneira, a Ad-
ministração identificou a necessidade de avaliar uma possível constituição de re-
dução ao valor recuperável de ativos (impairment) nos seus ativos imobilizados 
relacionadas as embarcações. Pelo fato dessas embarcações não terem, na 
época, contrato firmado para prestação de serviços e não ter havido novos con-
tratos durante o exercício 2019, não havia evidências de fluxos de caixas futuros 
a serem auferidos pelos referidos ativos, o que impossibilita que fosse efetuada 
uma avaliação do valor em uso, por meio do fluxo de caixa descontado. Por esse 
motivo, a avaliação das referidas embarcações foi efetuada na época por meio do 
valor de mercado, líquido das despesas de vendas, conforme permitido pelo CPC 
01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos (IAS 36). O método de avalia-
ção do valor de mercado foi baseado em informações observáveis pelo mercado 
para esses ativos, líquidos de despesas venda, de acordo com o Nível 2 definido 
na nota explicativa nº 4.3. A Administração contratou empresa especializada para 
apoiar na avaliação do valor de mercado dos referidos ativos e concluiu sobre a 
necessidade de constituição de impairment. Durante o exercício de 2020, levando 
em consideração que o volume de oportunidades de contratação dobrou no últi-
mo semestre de 2020, a Administração concluiu que a melhor métrica para a 
avaliação das embarcações era o método de avaliação do valor e m uso das 
embarcações por meio do fluxo de caixa descontado, em que foram observadas 
informações disponíveis no mercado para suportar as premissas utilizadas para o 
cálculo do valor presente do fluxo de caixa futuro das embarcações. No exercício 
findo em 31/12/20, a Cia. reconheceu um impairment no montante R$ 44.604 
gerando um saldo acumulado de R$ 51.692. Os fluxos de caixa futuros possuem 
premissas (apresentadas em termos reais) que afetam as estimativas utilizadas 
para projeções, sendo elas as seguintes: • taxa de câmbio • taxa de desconto 
(6,32%) • período de projeção de 31/12/2020 à 31/12/2045 (25 anos) • premissas 
de mercado de apoio marítimo: • daily rate • taxa ocupação. 2. Resumo das prin-
cipais políticas contábeis: 2.1. Base de preparação e apresentação: As DF’s 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (“CPC”) e com as normas internacionais de relatório fi-
nanceiro (International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo In-
ternational Accounting Standards Board (“IASB”), e evidenciam todas as informa-
ções relevantes próprias das DF’s, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As DF’s foram preparadas 
considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos finan-
ceiros e passivos financeiros derivativos, é ajustado para refletir a mensuração ao 
valor justo. A preparação de DF’s requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Cia. no proces-
so de aplicação das políticas contábeis da Cia. Aquelas áreas que requerem 
maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as DF’s, estão divulgadas na 
nota explicativa no 3. A Administração da Cia. optou por não apresentar as DF’s 
consolidadas da Cia. e sua controlada, conforme previsto no Pronunciamento 
Técnico CPC 36 – “Demonstrações Consolidadas” (IFRS 10), considerando ser a 
Cia., uma controlada da CBO Holding S.A. que, em conjunto com os demais 
acionistas, não fazem objeção quanto a não apresentação das DF’s consolidadas 
pela Cia. Adicionalmente, a Cia. não possui instrumentos de dívidas ou patrimo-
niais negociadas em mercado aberto. Nesse contexto, sua controladora, a CBO 
Holding S.A., disponibilizou ao público, em 10/02/21 as DF’s consolidadas prepa-
radas de acordo com os pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis e com as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards (“IFRS”)), e dispensa a Cia. de apresentar suas 
DF’s consolidadas. 2.2. Moeda de apresentação e moeda funcional: a) Moeda 
de apresentação: A moeda de apresentação é a moeda em que as DF’s são 
apresentadas e normalmente é definida em função de obrigações legais da Cia. 
Em atendimento à legislação brasileira, essas DF’s estão sendo apresentadas em 
reais, convertendo-se as DF’s preparadas na moeda funcional da Cia. para reais, 
utilizando os seguintes critérios: • ativos e passivos são convertidos utilizando-se 
a taxa de fechamento do dólar norte-americano na data do respectivo balanço; • 
contas de resultado, resultado abrangente, demonstração do fluxo de caixa pelas 
taxas do dólar norte-americano das datas de transações ou média mensal, quan-
do aplicável; e • patrimônio líquido ao valor histórico em dólar norte-americano na 
data da adoção. As variações cambiais resultantes da conversão acima referida 
são reconhecidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada “ajus-
tes acumulados de conversão para moeda de apresentação”. b) Moeda funcio-
nal: Os itens incluídos nas DF’s da Cia. são mensurados usando a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a empresa atua (“a moeda funcional”). No 
encerramento do exercício findo em 31/12/18, a Administração da Cia. reavaliou 
a moeda do ambiente econômico que mais influenciava suas operações que con-
juntamente com fatores complementares previstos no item 10 do CPC 02 (IAS 21) 
representam com maior fidedignidade os efeitos econômicos das suas transa-
ções, eventos e condições subjacentes, para determinação de sua moeda funcio-
nal, a luz das práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC 2 correspondente a IAS 
21 das IFRS) e concluiu que, com o aumento gradativo da representatividade de 
suas operações denominadas em dólares norte-americanos, pela entrada em 
operação de novas embarcações, dentre outros aspectos analisados, e o término 
do plano de expansão em 2018, a partir de 1º/01/19 a Cia. passou a adotar o 
dólar norte-americano como sua moeda funcional, exceto a controlada CSM, que 
presta serviços de apoio marítimo, onde sua moeda funcional permanece o Real. 
Assim, com base nos itens 35 do CPC 2 (IAS 21), a Cia. aplicou, prospectivamen-
te, os procedimentos de conversão requeridos à nova moeda funcional, a partir da 
data da alteração em 2019. Os itens incluídos nas DF’s da Cia., a partir de 
1º/01/19 foram determinados em dólares norte-americanos (US$) que é a moeda 
funcional da Cia., e apresentados em reais, que é a moeda de apresentação da 
Cia. Para fins de aplicação da equivalência patrimonial de sua subsidiária CSM 
(cuja moeda funcional é o Real), a Companhia converte os saldos da subsidiária 
e trás os respectivos efeitos dos ajustes de conversão de modo que: as contas de 
ativos e passivos são convertidas para a moeda funcional da Controladora, utili-
zando as taxas de câmbio vigentes na data do balanço, e os itens de receitas e 
despesas são convertidos utilizando a taxa média mensal. Os ajustes de conver-
são resultantes são reconhecidos na rubrica específica do patrimônio líquido de-

nominada “ajustes acumulados de conversão”. 2.3. Novas normas, revisões e 
interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas para 
exercícios iniciados em 1º/01/20 não tiveram impacto significativo nas DF’s da 
Cia.: i. alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas CPC; ii. defi-
nição de um negócio (alterações ao CPC 15 (IFRS 3)); e iii. definição de materia-
lidade (emendas ao CPC 26 (IAS 1) e CPC 23 (IAS 8)). 2.4. Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Aplica-
ções financeiras restritas: As aplicações financeiras restritas incluem investi-
mentos que, por motivos contratuais ou outras questões do negócio, permane-
cem com sua movimentação restrita. Caso a Administração tenha expectativa de 
que o evento restritivo ocorra em menos de 12 meses, a parcela relacionada é 
classificada para o ativo circulante, caso contrário, o valor é mantido no ativo não 
circulante. As aplicações restritas são ativos da Cia. considerados como garantia 
das fianças dos financiamentos. 2.6. Ativos financeiros: 2.6.1. Classificação: A 
Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensura-
ção: a. mensurados ao valor justo por meio do resultado; e b. mensurados ao 
custo amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da entidade 
para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. 
2.6.2. Reconhecimento e mensuração: Compras e vendas regulares de ativos 
financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Cia. se com-
promete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos 
quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido 
transferidos e a Cia. tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefí-
cios da propriedade. A mensuração inicial é a valor justo e não foi alterada com a 
adoção do CPC 48 (IFRS 9). Subsequentemente, os ativos financeiros são baixa-
dos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido 
transferidos; nesse último caso, desde que a Cia. tenha transferido, significativa-
mente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros men-
surados a valor justo pelo meio do resultado são, subsequentemente, contabiliza-
dos pelo valor justo. Os ganhos ou perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados na demonstração do resultado em “outros ganhos (perdas), líqui-
das”, no período em que ocorrem. a) Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado: Os ativos que não atendem os critérios de custo amortizado são 
mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas 
em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente ao valor 
justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado, no período em que 
ocorrem. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes e 
estão divulgados na nota explicativa no 5. b) Custo amortizado: Os ativos, que 
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa 
representam apenas o pagamento do principal e de juros, são mensurados ao 
custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros 
são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. 
Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos direta-
mente no resultado e apresentados em “outras receitas operacionais, líquidas”. 
As perdas por impairment, quando ocorridas, são apresentadas em uma conta 
separada na demonstração do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado estão divulgados na nota explicativa no 5. 2.6.3. Compensação 
de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e 
o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal 
de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito 
legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso 
normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da em-
presa ou da contraparte. 2.6.4. Impairment de ativos financeiros: Ativos men-
surados ao custo amortizado: A Cia. avalia, em base prospectiva, as perdas 
esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amor-
tizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a 
Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 (IFRS 9) e, 
por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhe-
cimento inicial dos recebíveis. 2.7. Instrumentos financeiros derivativos: Ini-
cialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao 
seu valor justo. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros deri-
vativos são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubri-
ca “resultado financeiro” (nota explicativa no 23). 2.8. Contas a receber de clien-
tes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela 
prestação de serviços de apoio marítimo e afretamento das embarcações no 
curso normal de suas atividades. A Cia., mantém as contas a receber de clientes 
com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas 
são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, deduzi-
das das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante, caso 
contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de 
clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros 
menos a constituição de perdas de créditos esperadas (“impairment”). 2.9. Esto-
ques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, 
dos dois o menor. O critério de valoração dos estoques é o do custo médio pon-
derado. Os estoques compreendem, substancialmente, materiais para a manu-
tenção das embarcações e importações em andamento, que são demonstradas 
ao custo acumulado de cada importação. 2.10. Depósitos judiciais: Existem si-
tuações em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados passivos ou 
ações movidas contra si. Por conta destes questionamentos, por ordem judicial ou 
por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depo-
sitados em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo. 2.11. 
Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da 
depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis 
à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento 
relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, 
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econô-
micos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com 
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do 
exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de 
outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e 
seus valores residuais durante a vida útil ponderada estimada, como segue:

Anos
Bens Flutuantes (Embarcações) 22
Edificações e Benfeitorias em bens de terceiros 18
Equipamentos e instalações 9
Outros 3
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apro-
priado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente 
baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que 
seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são deter-
minados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhe-
cidos em “Outras despesas operacionais, líquidas” na demonstração do resulta-
do. 2.12. Intangível: a) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles 
estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a 
vida útil estimada dos softwares de cinco anos. Os custos associados à manuten-
ção de softwares são reconhecidos como despesas, conforme incorridos. Os cus-
tos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis aos projetos e aos testes 
de produtos de softwares identificáveis e exclusivos, controlados pela Cia., são 
reconhecidos como intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são capi-
talizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados 
alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despe-
sas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos atribuíveis de finan-
ciamento incorridos durante o período de desenvolvimento do software. Outros 
gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos 
como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente 
reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período sub-
sequente. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estima-
da dos ativos, que é revisada sempre que necessário. b) Contratos e relações 
com clientes: Os contratos de afretamento adquiridos em uma combinação de 
negócios foram reconhecidos pelo valor justo na data da aquisição. Os contratos 
de afretamento têm vida útil definida e são contabilizados pelo seu valor de custo 
menos amortização acumulada. A amortização é calculada usando o fluxo de 
caixa da combinação de negócios durante o prazo dos contratos. 2.13. Impair-
ment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não 
estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar eventual 
necessidade de redução ao valor recuperável (“impairment”) independentemente 
da existência de indicativos de impairment. Os ativos que estão sujeitos à amorti-
zação são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recupe-
rável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo 
de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação do impairment os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras 
de Caixa (“UGCs”)). Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por 
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível 
reversão do impairment na data do balanço. 2.14. Contas a pagar aos fornece-
dores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados 

como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. 
Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, men-
suradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 
2.15. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são 
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na tran-
sação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor 
total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em 
que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de 
juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulan-
te, a menos que a Cia. tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do 
passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de em-
préstimos e financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto 
para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do 
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros 
para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. De-
mais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos como despesa 
no período em que são incorridos. 2.16. Provisões: As provisões para ações ju-
diciais (trabalhista, civil, tributária e ambiental) e contratos onerosos são reconhe-
cidas quando: (i) A Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (cons-
tructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder 
ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacionais 
futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reco-
nhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações simi-
lares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a 
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando uma 
taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do 
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.17. IR corren-
te e diferido: As despesas de IR do exercício compreendem o imposto corrente 
e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do re-
sultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhe-
cidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, 
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangen-
te. O encargo de IR corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias 
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países 
em que as entidades da Cia. atuam e geram lucro tributável. A Administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de im-
postos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropria-
do, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR 
corrente é apresentado líquido, no passivo quando houver montantes a pagar, ou 
no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na 
data do relatório. O IR diferido é reconhecido usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais 
dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas DF’s. Entretanto, o IR diferido 
não é contabilizado se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo 
em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época 
da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fis-
cal). O IR diferido ativo sobre o prejuízo fiscal é reconhecido somente até o limite 
recuperável esperado pela Administração. Os tributos diferidos ativos e passivos 
são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção 
de compensá-los quando da apuração dos tributos forma, impostos diferidos ati-
vos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são 
apresentados em separado, e não pelo líquido. A Administração da Cia., está 
sujeita as autoridades de fiscalização do Brasil, , uma vez que não é possível 
conseguir aceitação final e definitiva das declarações de IR no Brasil. Adicional-
mente, as Leis fiscais em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de 
sofrerem modificações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base 
na opinião de seus assessores jurídicos, a Administração da Cia. conclui que to-
dos os impostos têm sido pagos ou provisionados adequadamente e, em 
31/12/20, não tem conhecimento de riscos de vulto formalizadas, ou não, contra 
a Cia. que implicassem na constituição de provisão ou divulgação adicional para 
cobrir eventuais desembolsos futuros. 2.18. Benefícios a empregados: A Cia. 
faz contribuições para planos de seguro de pensões não tem qualquer obrigação 
adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contribui-
ções são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando de-
vidas, as contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um ativo 
na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamen-
tos futuros estiver disponível. 2.19. Arrendamentos: A receita com arrendamen-
tos operacionais, quando a Cia. atua como arrendador, é reconhecida com base 
em contrato de preço fixo de diárias com eficiência medida em bases mensais 
durante o período do arrendamento. A Cia. não identificou a necessidade de ajus-
tes na contabilização dos seus ativos arrendados a terceiros como resultado da 
adoção da nova norma para arrendamentos. Os ativos imobilizados de embarca-
ções são arrendados por meio de arrendamentos operacionais, com pagamentos 

Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 50.883 74.567
Contas a receber 9 142.866 85.098
Estoques 2.226 760
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 11 22.094 28.627
Partes relacionadas 12 333.634 102.572
Despesas antecipadas 5.013 3.552
Outros ativos 10 17.381 22.032
Total do ativo circulante 574.097 317.208
Não circulante
Aplicações financeiras restritas 8 100.811 58.471
Contas a receber 9 8.602 -
Ativo indenizatório 19 9.517 5.937
Tributos a recuperar 11 42.887 55.569
Depósitos judiciais 19 6.067 1.548

167.884 121.525
Investimentos 13 45.492 47.990
Imobilizado 14 4.487.137 3.688.220
Intangível 15 8.108 11.521
Total do ativo não circulante 4.708.621 3.869.256
Total do ativo 5.282.718 4.186.464

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 16 316.293 289.352
Fornecedores e outras contas a pagar 17 10.548 16.169
Salários e encargos trabalhistas 18 19.009 15.944
Impostos e contribuições a pagar 81 78
Partes relacionadas 12 13.203 26.037
Total do passivo circulante 359.134 347.580
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 16 3.767.681 3.105.877
Provisão para contingências 19 13.826 9.277
IR diferido 25 19.071 29.558
Total do passivo não circulante 3.800.578 3.144.712
Total do passivo 4.159.712 3.492.292
Patrimônio líquido
Capital social 20 1.016.988 1.016.988
Reservas de capital 207 207
Ajuste de avaliação patrimonial 225.337 54.648
Prejuízos acumulados (119.526) (377.671)
Total do patrimônio líquido 1.123.006 694.172
Total do passivo e do patrimônio líquido 5.282.718 4.186.464

Nota 2020 2019
Receitas de serviços prestados 21 1.118.881 923.405
Custos dos serviços prestados 22 (478.090) (383.819)
Lucro bruto 640.791 539.586
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (74.236) (61.626)
Resultado de equivalência patrimonial 13 (2.498) 11.357
Provisão para redução ao valor recuperável 14 (44.604) (7.087)
Outras despesas operacionais, líquidas 24 (3.711) (2.239)
Lucro operacional 515.742 479.991
Receitas financeiras 58.492 21.103
Despesas financeiras (227.097) (175.651)
Resultado com derivativos - (465)
Variação cambial, líquida (103.470) (5.275)
Resultado financeiro 23 (272.075) (160.288)

 
Lucro antes do IR 243.667 319.703
Imposto de Renda 25
Correntes (23.911) -
Diferidos 38.389 76.851
Lucro líquido do exercício 258.145 396.554
Lucro líquido básico e diluído por ação - em R$ 20 d) 0,0037 0,0058

2020 2019
Lucro líquido do exercício 258.145 396.554
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão para moeda
   de apresentação 170.689 9.781
Total do resultado abrangente do exercício 428.834 406.335

Capital 
social

Reservas 
de capital

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais
Em 31/12/2018 1.016.988 207 44.867 (774.225) 287.837
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda de 
apresentação - - 9.781 - 9.781
Lucro líquido do exercício - - - 396.554 396.554
Em 31/12/2019 1.016.988 207 54.648 (377.671) 694.172
Ajustes acumulados de 
conversão para moeda de 
apresentação - - 170.689 - 170.689
Lucro líquido do exercício - - - 258.145 258.145
Em 31/12/2020 1.016.988 207 225.337 (119.526) 1.123.006

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 258.145 396.554
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização 268.600 272.731
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 44.604 7.087
Equivalência patrimonial 2.498 (11.357)
Provisão de contigência e provisão de despesa conforme 
contrado de compra e venda 969 4.224
Despesa com IR (14.478) (76.851)
Resultado com derivativos - 465
Atualização de aplicação financeira e aplicação
 financeira restrita (8.379) (5.771)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 353.713 161.935

905.672 749.017
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber (66.370) (7.004)
Estoques (1.466) (382)
Tributos a recuperar 20.065 (14.524)
Despesas antecipadas (1.461) 10.155
Depósitos judiciais (4.519) (28)
Outros ativos 4.651 (7.980)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar (5.621) (12.183)
Salários e encargos trabalhistas 3.065 (2.749)
Impostos e contribuições a pagar 3.987 3.553
Caixa gerado nas atividades operacionais 858.003 717.876
IR pago (23.911)
Juros recebidos 624 2.719
Juros pagos (134.569) (133.067)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 700.147 587.527
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (124.143) (91.020)
Instrumentos financeiros derivativos - (142)
Aplicações financeiras restritas - aplicação (35.051) (1.458)
Aplicações financeiras restritas - resgate 466 4.273
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (158.728) (88.347)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos - 22.949
Amortização de empréstimos e financiamentos (317.682) (348.345)
Custos de transação de financiamento pagos (6.373) (16.112)
Partes relacionadas (241.048) (180.090)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (565.103) (521.598)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de
 caixa, líquido (23.684) (22.417)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 74.567 87.203
Ganhos cambiais sobre caixa e contas garantidas - 9.781
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 50.883 74.567
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mensais apurados com base em diárias utilizadas. Os pagamentos de arrenda-
mentos para alguns contratos incluem ajustes com base em índices contratuais. 
Embora esteja exposto a mudanças no valor residual no final dos arrendamentos 
atuais, a Cia. normalmente obtém novos arrendamentos operacionais e, por isso, 
não irá realizar imediatamente nenhuma redução no valor residual ao final destes 
arrendamentos. 2.20. Reconhecimento da receita: A receita compreende o va-
lor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de pro-
dutos e serviços em conformidade com o CPC 47 (IFRS 15) e da operação de 
afretamento de embarcações conforme o CPC 06 (R2) (IFRS 16), no curso nor-
mal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devolu-
ções, bem como das eliminações das vendas entre a Cia. e sua controlada, CSM. 
A Cia. reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com 
segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade 
e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das ativida-
des, conforme descrição a seguir: a) Receita de afretamento e serviços maríti-
mos: A Cia. presta serviço de afretamento de embarcações e serviços marítimos 
especiais em alto mar, de transporte marítimo de materiais e equipamentos entre 
portos e instalações de extrações minerais situados em oceanos, mares e hidro-
vias. Esses serviços são prestados com base em contrato de preço fixo de diárias 
com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos contratos, geralmen-
te, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período caso as partes envol-
vidas não se posicionem de forma contrária.

Tipo de 
serviço

Natureza e a época do 
cumprimento das obri-
gações de desempenho, 
incluindo condições de 
pagamento significativas

Reconhecimento da receita con-
forme o CPC 47 (IFRS 15)

Afretamento de 
embarcações 

As receitas são apuradas 
ao longo do mês através de 
medição da disponibilidade 
diária das embarcações. 
A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no re-
sultado. Os valores são re-
cebidos em 30 dias da data 
do faturamento.

A receita é reconhecida ao longo 
do tempo conforme os serviços são 
prestados. O estágio de conclusão 
para determinar o valor da receita 
a ser reconhecida é avaliado com 
base em medições do serviço reali-
zado. O valor da prestação de ser-
viços é determinado com base nos 
valores estabelecidos nos contratos.

Prestação de 
serviços de 
apoio marítimo

As receitas são apuradas 
ao longo do mês através de 
medição da disponibilidade 
diária das embarcações. 
A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no re-
sultado. Os valores são re-
cebidos em 30 dias da data 
do faturamento

A receita é reconhecida ao longo 
do tempo conforme os serviços são 
prestados. O estágio de conclusão 
para determinar o valor da receita 
a ser reconhecida é avaliado com 
base em medições do serviço reali-
zado. O valor da prestação de ser-
viços é determinado com base nos 
valores estabelecidos nos contratos.

b) Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme prazo de-
corrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. 
A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do 
resultado é incluída os ganhos (perdas) líquidas de valor justo com esses ativos. 
A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando 
o método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado 
como parte da receita financeira de juros. A receita financeira é calculada por meio 
da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro 
exceto para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de juros 
efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução 
da provisão para perdas). 2.21. Distribuição de dividendos: A distribuição de 
dividendos para os acionistas da Cia. é reconhecida como um passivo nas DF’s 
ao final do exercício, quando aplicável, com base no estatuto social. Qualquer 
valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são 
aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral e Conselho de Administração. 
2.22. Investimento em controlada: O investimento em sociedade controlada é 
registrado e avaliado pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida no 
resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos do 
cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Cia. 
e sua controlada são eliminados na medida da participação da Cia.; perdas não 
realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências 
de perda permanente (“impairment”) do ativo transferido. 3. Estimativas e jul-
gamentos contábeis críticos significativos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas ra-
zoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Cia. faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes pode-
rão diferir dos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre-
sentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante 
nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 
contempladas a seguir: a) Provisões para contingências: No curso normal de 
suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser acionado judicialmente. As 
provisões para ações judiciais são estimadas pela Administração em conjunto 
com seus assessores legais. As provisões são mensuradas com base na melhor 
estimativa da Administração, consubstanciada na opinião de seus assessores le-
gais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação judicial pode gerar para 
a Cia. Para ações judiciais de natureza trabalhista, a provisão é estimada com 
base na experiência histórica e com o melhor conhecimento que a Administração 
tem sobre fatos e circunstâncias relevantes relacionadas. b) Os ativos imobi-
lizados e intangíveis com vida útil definida: Depreciação e amortização são 
registradas de forma a reconhecer no resultado do exercício a proporção de uso 
dos ativos avaliados, com exceção dos terrenos e dos imobilizados em andamen-
to, considerando as suas vidas úteis estimadas, utilizando o método de cálculo 
linear. Vidas úteis estimadas são determinadas com base na experiência prévia 
e com o melhor conhecimento da Administração, e são revisadas anualmente. 
c) IR: A Cia. está sujeita ao imposto sobre a renda no país em que opera. É 
necessário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos 
sobre a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto é incerta. A 
Cia. também reconhece provisões por conta de situações em que é provável que 
valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final dessas 
questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas di-
ferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que 
o valor definitivo é determinado. d) Redução ao valor recuperável de ativos 
(“impairment”): Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de 
um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, 
ou seja, o valor contábil do ativo é superior ao seu valor justo de recuperação. O 
valor contábil é o valor pelo qual um ativo está reconhecido no balanço depois da 
dedução de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada 
e provisão para perdas. e) Perda de crédito esperada: A Cia. reconhece pro-
visão para perdas de crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo 
amortizado, em recebível de arrendamentos dos quais devem ser aplicados os 
requisitos de redução ao valor recuperável. A Cia. mensura a provisão através da 
análise histórica nos últimos 5 anos de cada cliente individualmente. f) Provisão 
para faturamento: Quando da prestação do serviço e não recebimento do relató-
rio de medição do cliente, a Cia. realiza provisão da receita de serviço já realizado, 
porém não faturado, com base no contrato entre as partes, dentro de sua compe-
tência. O relatório de medição recebido posteriormente reflete o valor das diárias 
contratadas. g) Moeda funcional: Conforme descrito na nota explicativa no 2.2, 
a Administração da Cia. reavaliou o julgamento sobre a definição de sua moeda 
funcional. O resultado dessa avaliação, resultou na alteração prospectiva na sua 
moeda funcional de Reais (R$) para dólares norte-americanos (US$) a partir de 
1/01/19, exceto para a controlada CSM que permaneceu com a moeda funcional 
Real. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de risco financeiro: As ativi-
dades da Cia. o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo 
risco de moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de 
risco global da Cia. concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros 
e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, assim 
usa instrumentos financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. 
A gestão de risco é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas 
pelo Conselho de Administração. A tesouraria identifica, avalia e protege contra 
eventuais riscos financeiros. O Conselho de Administração avalia e aprova todas 
as operações que geram obrigações da Cia., incluindo os planos de proteção por 
meio de swap, acima do limite de materialidade estipulado em R$ 500. a) Risco 
de mercado: Risco cambial dos ativos e passivos financeiros: Com a adoção 
do Dólar Norte-americano (US$) como moeda funcional da Cia., o risco cambial 
decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio de moedas diferen-
tes da moeda funcional, utilizadas pela Cia. A Administração da Cia. considerou 
a projeção do dólar dos Estados Unidos da América (US$) para 31/12/21 de R$ 
5,01 conforme edição do Relatório de Mercado Focus do BACEN de 15/01/21 
para testar a sensibilidade do balanço e do resultado às variações do real. O teste 
consiste em um cenário de stress do câmbio citado anteriormente do real frente 
ao dólar em 25% (possível) e 50% (remoto). Os resultados são apresentados
abaixo: Posição em 31/12/20 Cenários

Ativos fi-
nanceiras 
em Reais 
converti-
dos para 

US$

Passivos 
financeiros 
em Reais 
converti-
dos para 

US$

Posi-
ção 

líquida 

US$

Prová-
vel 

Possí-
vel ∆ 
25%

Remoto 
∆ 50%

5,01 6,26 7,52
46.076 (5.603) 40.473 41.981 33.598 27.969

Efeito no resultado e 
no patrimônio líquido 1.508 (6.875) (12.504)
Cotação em 31/12/20 R$ 5,20
A Cia. possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional, que 
podem exercer influência, sobre o resultado da Cia., pela variação de câmbio: 
(i) Exposição do ativo apresentada em milhares de US$ 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.791
Contas a receber 27.492
Partes relacionadas 2.625
Outros ativos 3.346
Ativo não circulante
Contas a receber 1.655
Depósitos judiciais 1.167

46.076
(ii) Exposição do passivo apresentada em milhares de US$ 2020
Passivo circulante
Fornecedores e outras contas a pagar  1.945 
Salários e encargos trabalhistas  3.658 

 5.603 
b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais 
decorrentes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a re-
ceber), instrumentos derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras 
instituições financeiras. Em relação ao risco de crédito decorrente de exposições 
de crédito a clientes atuais o grupo utiliza, o relatório do aging list para debate e 
análise simplificada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis (nota 
explicativa no 9). A experiência do Grupo sobre o histórico de perdas de créditos 
é utilizada para estimar as perdas esperadas gerando uma taxa de inadimplência 
histórica. Apesar dos recebíveis da Cia. concentrarem-se substancialmente em 
um principal cliente, o risco de inadimplência é insignificante em função da natu-
reza dos serviços prestados pela Cia., e por via de padrão histórico, o principal 

cliente honrar suas obrigações contratuais. O Grupo CBO mantém as transações 
mencionadas acima com bancos e instituições financeiras de primeira linha.

2020 2019
brA-3  11  11 
brA-1  151.683  133.023 

 151.694  133.033 
c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da 
Cia., no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para 
assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades opera-
cionais. A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com inci-
dência de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer 
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 
Em 31/12/20, a Cia. apresentou capital circulante líquido positivo no montante 
de R$ 214.963 (em 2019, capital circulante líquido negativo no montante de R$ 
30.371). A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos que 
são liquidados em uma base líquida pela Cia., por faixas de vencimento, cor-
respondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a 
data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela a seguir são os 
montantes dos fluxos de caixa não descontados contratados. Os resultados são 
apresentados abaixo.

Em 31/12/20
Menos de 

um ano
Entre um e 
dois anos 

Entre dois 
e seis anos 

Acima de 
seis anos Total

Empréstimos e 
financiamentos 494.450 960.680 2.387.765 1.190.835 5.033.730
Fornecedores 10.548 - - - 10.548

504.998 960.680 2.387.765 1.190.835 5.044.278
Em 31/12/19
Empréstimos e 
financiamentos 368.642 660.510 1.740.892 1.145.398 3.915.442
Fornecedores 16.169 - - - 16.169

384.811 660.510 1.740.892 1.145.398 3.931.611
4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estru-
tura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de 
capital, a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de 
aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acio-
nistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, 
o nível de endividamento. A Cia. concentra seus riscos em torno de empréstimos 
de LP associados à construção das embarcações e sua operacionalização para o 
segmento de navegação. A Administração mitiga os riscos de liquidar suas obri-
gações de empréstimos de LP por meio do fluxo de caixa gerado pelas opera-
ções de apoio marítimo, que mantém periodização de realização semelhante aos 
vencimentos das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. Adicional-
mente, a Administração da Cia. monitora seus fluxos de caixa através de modelos 
específicos de acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas de 
caixa, realizando reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez da Cia. 
e revisão das projeções de entrada e saída de caixa. 4.3. Estimativa do valor 
justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a 
pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (“impairment”) no caso 
de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo 
classifica os instrumentos financeiros contabilizados ao valor justo hierárquico de 
acordo com o método de avaliação que segundo a norma (CPC 46) a entidade 
deve utilizar técnicas de avaliação que sejam apropriadas nas circunstâncias e 
para as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, 
maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de 
dados não observáveis. Para fins de divulgação do resultado, existem três níveis 
de classificação. Os diferentes níveis são definidos como segue: • preços cotados 
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • 
informações, além dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis 
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou 
indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2); e • informações para os 
ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado 
(ou seja, premissas não observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e 
passivos no Nível 2 no modelo de avaliação do valor justo apresentado.
5. Instrumentos financeiros por categoria 2020 2019
Ativos 
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa 50.883 74.567
Contas a receber 151.468 85.098
Partes relacionadas 333.634 102.572
Ativo indenizatório 9.517 5.937
Depósitos judiciais 6.067 1.548
Outros ativos 15.086 19.838
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras restritas 100.811 58.471

667.466 348.031
Passivos 
Custo amortizado
Fornecedores e outras contas a pagar 10.548 16.169
Empréstimos e financiamentos 4.083.974 3.395.229
Partes relacionadas 13.203 26.037

4.107.725 3.437.435
A Administração entende que o contas a receber, fornecedores e outras contas a 
pagar estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo 
médio de recebimento e pagamento da Cia. Com relação aos financiamentos, no 
final de 2020, a Cia. buscou crédito para financiar suas docagens, créditos estes 
que possuíam condições e taxas próximas aos financiamentos contraídos, que 
possuem taxas pré fixadas, e desta forma a Cia. não vislumbra qualquer alteração 
material dos valores apresentados a custo amortizado no balanço. 6. Qualidade 
do crédito dos ativos financeiros: A qualidade do crédito dos ativos financeiros 
que não estão vencidos ou impaired é avaliada mediante referência às classi-
ficações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os 
índices de inadimplência de contrapartes (nota explicativa no 4.1 b)). 
7. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Caixa e Banco (i) 243 10.388
Aplicações financeiras de curto prazo (ii) 50.640 64.179

50.883 74.567
(i) caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liqui-
dação de obrigações de curto prazo da Cia.; (ii) as aplicações financeiras são 
classificadas em caixa e equivalentes de caixa devido a sua característica de 
curto prazo, liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. A tabela 
abaixo demonstra os montantes de aplicações financeiras que são equivalentes 
de caixa e os rendimentos líquidos dessas aplicações financeiras:
Aplicações financeiras classificadas como caixa e 2020 2019
  equivalentes de caixa 
PP Portfólio renda fixa (101% do CDI) 50.640 64.179

50.640 64.179
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras 
classificadas como caixa e equivalentes de caixa 624 2.719
8. Aplicações financeiras restritas: A Cia. mantém aplicações restritas para 
garantia de cartas de fianças e empréstimos (nota explicativa no 15 c)).

2020 2019
Aplicações financeiras restritas 100.811 58.471

100.811 58.471
A tabela a seguir demonstra a movimentação das aplicações financeiras restritas:
Movimentação aplicações financeiras
Saldo em 31/12/18  58.234 
Aplicação  1.458 
Resgate  (4.273)
Rendimentos/Atualização  3.052 
Saldo em 31/12/19  58.471 
Aplicação  35.051 
Resgate  (466)
Rendimentos/Atualização  7.755 
Saldo em 31/12/20  100.811 
9. Contas a receber 2020 2019
Contas a receber 151.468 85.098
Ativo Circulante 142.866 85.098
Ativo não Circulante 8.602 -
Em 31/12/20 a totalidade do saldo apresentado no contas a receber, referem-se 
a valores ainda a vencer. A Cia. avaliou e verificou que não houve aumento sig-
nificativo de risco de crédito esperado de seu principal cliente, Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras, desde o reconhecimento inicial e, portanto, nenhuma provisão 
foi considerada necessária. Conforme mencionado anteriormente, a Cia. utiliza 
a abordagem simplificada, considerando inicialmente a análise das perdas his-

tóricas, complementando sua avaliação com informações presentes e previsões 
futuras com relação ao seu cliente. A Cia. mantém suas contas a receber como 
garantia dos empréstimos (Nota 15 c)). 
10. Outros ativos 2020 2019
Adiantamentos à fornecedores diversos  1.478  318 
Sinistros reclamados  7.049  11.404 
Valores a restituir (*)  8.038  8.434 
Outros  816  1.876 

 17.381  22.032 
(*) O valor refere-se substancialmente a reembolso de despesas portuárias e de 
praticagem por força de contrato com a Petrobras.
11. Tributos a recuperar 2020 2019
IRPJ 4.395 3.168
CSLL 9.625 8.687
IRRJ 18.991 34.293
INSS 864 868
PIS 5.201 6.213
COFINS 25.695 30.967
Outros 210 -

64.981 84.196
Ativo circulante 22.094 28.627
Ativo não circulante 42.887 55.569
12. Partes relacionadas: a) Despesa no exercício com remuneração do pes-
soal-chave da Administração: A despesa com remuneração do pessoal-chave 
da Administração no exercício de 2020 foi de R$ 3.504 (2019 – R$ 1.024) e re-
ferem-se a salários e encargos trabalhistas. Os saldos e transações com partes 
relacionadas podem ser assim demonstrados:
b) Saldo 2020 2019
Ativo
Notas promissórias a receber (**)
 Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação 296.239 84.808
 CBO Serviços Marítimos Ltda. 11.207 15.262
 CBO Holding S.A 26.188 2.502
Ativo circulante 333.634 102.572
Passivo
 CBO Serviços Marítimos Ltda. 2.715 -
 BNDES - Empréstimos e financiamentos 2.989.885 2.499.085
 Notas promissórias a pagar (**)
 Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação 9.843 12.022
 CBO Holding S.A 645 14.015

3.003.088 2.525.122
Passivo circulante 327.852 327.852
Passivo não circulante 2.675.236 2.197.270
c) Transações no resultado do exercício: 2020 2019
Receitas financeiras 3.763 4.501
Despesas financeiras (32) (2.727)
Receita com afretamento de embarcações (*) 118.449 76.396
Despesas financeiras - BNDES (123.359) (98.729)

(1.179) (20.559)
(*) Integralmente com a controlada CSM. (**) As notas promissórias possuem 
prazo de 180 dias e correção pela taxa SELIC.
13. Investimentos: O investimento em controlada corresponde à participação 
societária no capital social da CSM, constituída em 10/04/07, que possui como 
atividade preponderante a prestação de serviços de apoio marítimo (Nota 1.1). 

2020 2019
Quotas possuídas (milhares) 149.800.712 149.800.712
 Percentual de participação 99,998% 99,998%
 Capital social 149.806 149.806
 Patrimônio líquido 45.492 47.990
 Lucro líquido (prejuízo) do exercício (2.498) 11.357
Saldos em 1º de janeiro 47.990 36.633
Equivalência patrimonial (2.498) 11.357
Saldos em 31 de dezembro 45.492 47.990
14. Imobilizado

Terre-
nos

Bens Flu-
tuantes (iv)

Edifica-
ções/ 

benfei-
torias

Equipa-
mentos 
e insta-
lações

Imobili-
zações 

em anda-
mento (ii)

Ou-
tros Total

Em 1°/01/19 44 3.627.145 2.578 1.503 93.586 127 3.724.983
Aquisições - 6 - 300 87.412 - 87.718
Ajustes acumu-
lados de con-
versão 229 136.421 866 62 (526) 4 137.056
Transferências(i) - 169.738 6.617 - (176.355) - -
Redução ao va-
lor recuperável - (7.087) - - - - (7.087)
Depreciação - (253.403) (426) (614) - (5) (254.449)
Em 31/12/19 274 3.672.820 9.634 1.250 4.117 126 3.688.220
 Custo 46 4.195.576 10.443 2.650 4.117 199 4.213.030
 Depreciação 
acumulada e 
impairment 228 (522.756) (809) (1.399) - (73) (524.809)
 Valor contábil 
em 1°/01/20 274 3.672.820 9.634 1.250 4.117 126 3.688.220
Aquisições - - - 884 123.118 - 124.002
Ajustes acumu-
lados de con-
versão (214) 980.457 2.473 231 38 22 983.008
Transferências(i) - 106.442 - - (106.442) - -
Redução ao 
valor recuperá-
vel (iii) - (44.604) - - - - (44.604)
Depreciação - (262.109) (810) (551) - (19) (263.489)
Em 31/12/20 60 4.453.007 11.297 1.814 20.831 129 4.487.137
 Custo 60 5.756.192 13.998 5.341 20.831 434 5.796.856
 Depreciação 
acumulada e 
impairment - (1.303.186) (2.701) (3.527) - (306)(1.309.719)
 Valor contábil 
em 31/12/20 60 4.453.007 11.297 1.814 20.831 129 4.487.137
Taxa média ponderada 
de depreciação anual 5% 5% 12% 39%
(i) As transferências referem-se, substancialmente, às embarcações que atingi-
ram o estágio final de conclusão dos projetos de docagem, conversões e adapta-
ções, e foram transferidas de imobilizações em andamento para bens flutuantes; 
(ii) Refere-se, substancialmente, as docagens e sobressalentes; (iii) Conforme di-
vulgado na Nota 1.2. (iv) Ativos utilizados pela Cia. em contratos de arrendamento 
operacional enquadrados no CPC 06 (R2) – Arrendamentos (IFRS 16).

15. Intangível
Sof-

twares, 
marcas e 
patentes

Contratos 
e relações 

com 
clientes

Intangível 
em anda-

mento Total
Em 1°/01/19 63 17.799 - 17.861
Aquisição 344 - 2.958 3.302
Ajuste acumulados de conversão 261 312 - 573
Amortização (176) (10.039) - (10.215)
Tranferências (i) 2.958 - (2.958) -
Em 31/12/19 3.448 8.071 - 11.521
 Custo 3.665 24.892 - 28.557
 Amortização acumulada (217) (16.821) - (17.037)
 Valor contábil em 1°/01/20 3.448 8.071 - 11.521
Aquisição 141 - - 141
Ajustes acumulados de conversão 799 759 - 1.558
Amortização (494) (4.618) - (5.112)
Em 31/12/20 3.894 4.213 - 8.108
 Custo 4.959 25.652 - 30.611
 Amortização acumulada (1.064) (21.439) - (22.503)
 Valor contábil em 31/12/20 3.894 4.213 - 8.108
16. Empréstimos e financiamentos
a) Reconciliação da dívida líquida 2020 2019
Empréstimos de curto prazo 316.293 289.352
Empréstimos de LP 3.767.681 3.105.877
Total da dívida 4.083.974 3.395.229
Caixa e equivalentes de caixa (50.883) (74.567)
Aplicações financeiras restritas (*) (100.811) (58.471)
Dívida líquida 3.932.280 3.262.191
(*) As aplicações restritas são dadas como garantias de determinados emprésti-
mos e financiamentos (Nota 2.5). 

b) Movimentação de empréstimos e financiamentos

Instituições financeiras
Ga-

rantia Moeda Encargos financeiros
Vigência 

Vencimento 31/12/19
Amortização 

Principal
Amortiza-
ção Juros

Encargos 
financeiros

Variação 
Cambial 31/12/20

BNDES 2.499.085 (244.096) (101.495) 123.359 713.032 2.989.885
CBO - construção de 
embarcações (i)  USD 2,83% a 5,00% a.a. em USD 11/01/38 2.240.309 (223.313) (89.329) 111.329 637.594 2.676.591
CBO - construção de 
embarcações (ii)  USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 11/01/38 258.776 (20.783) (12.165) 12.029 75.438 313.294
Caixa Economica Federal 253.513 (19.319) (11.088) 11.199 72.695 307.000
CBO - construção de 
embarcações (ii)  USD 3,23% a 5,28% a.a. em USD 10/01/36 253.513 (19.319) (11.088) 11.199 72.695 307.000
Banco do Brasil 637.400 (37.171) (21.754) 30.233 186.397 795.107
CBO - construção de 
embarcações (i)  USD 3,60% a.a. em USD 21/06/34 213.146 (18.990) (9.784) 13.595 95.060 293.027
CBO - construção de 
embarcações (i)  USD 4,60% a.a. em USD 21/06/34 424.254 (18.180) (11.969) 16.637 91.338 502.080
Banco ABC 13.896 (17.096) (233) 280 3.152 -
CBO - capital de giro (iii)  USD 5,47% em USD 17/03/20 13.896 (17.096) (233) 280 3.152 -
TOTAL 3.403.894 (317.682) (134.569) 165.071 975.276 4.091.992

Custos de transação de empréstimos e financiamentos (a) (8.665) (8.017)
(289.352) (316.293)
3.105.877 3.767.681

a) Os custos de transação estão sendo apresentados líquidos dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – Dólares Norte-americanos; BRL - 
Reais. c) Garantias: As garantias envolvidas nos empréstimos e financiamentos da Cia. são como se seguem: (i) alienação fiduciária das embarcações, recebíveis, 
aplicações restritas, carta fiança; (ii) carta fiança; e d) Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos da Cia., às variações na taxa de juros e às datas 
de reprecificação contratual nas datas do balanço, é como se segue:

2020 2019
Até doze meses 324.311 298.017
De doze meses até vinte e quatro meses 493.584 660.510
De vinte e quatro meses até setenta e dois meses 1.781.207 1.740.892
Acima de setenta e dois meses 1.492.890 704.475

4.091.992 3.403.894
e) Cláusulas restritivas: A Cia. possui empréstimos bancários com garantia que 
contém cláusulas contratuais restritivas (“covenants”). O não cumprimento futuro 
destas cláusulas contratuais restritivas pode exigir que a Cia. pague os emprés-
timos antes da data de vencimento contratual. Cada cláusula contratual restritiva 
é monitorada regularmente pela Tesouraria e reportada periodicamente para a 
Administração para garantir que o contrato esteja sendo cumprido.
17. Fornecedores e outras contas a pagar 2020 2019
Fornecedores de materiais e serviços  9.224  12.749 
Outras contas a pagar  1.324  3.420 

 10.548  16.169 

18. Salários e encargos sociais 2020 2019
FGTS/INSS  7.418  6.546 
Férias  5.431  4.524 
Provisão para bônus e outros  6.160  4.874 

 19.009  15.944 
19. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31/12/20, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingências e os 
correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos 
 judiciais

Provisão para  
contingências

Natureza dos processos 2020 2019 2020 2019
 Tributárias  5.891  1.383  575  571 
 Trabalhistas  176  165  13.251  8.690 
 Cíveis  -  -  -  16 

 6.067  1.548  13.826  9.277 
A movimentação das provisões para contingências é como se segue: 
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Tributárias Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 31/12/2018  10.229  11.083  6.239  27.551 
Reversões  (9.658)  (2.393)  (6.223)  (18.274)
Saldo em 31/12/2019  571  8.690  16  9.277 
Provisões (reversões)  4  4.561  (16)  4.549 
Saldo em 31/12/2020  575  13.251 –  13.826 
As provisões constituídas em 31/12/20 eram compostas por: O valor da causa 
tributária é composto por uma única ação, no valor total de R$ 575, devido prin-
cipalmente a i) Execução do Estado do Rio de Janeiro para cobrança de crédito 
tributário relativo ao ICMS. O montante de reclamações trabalhistas é composto por 
38 ações que totalizam R$ 13.251, principalmente devido a: i) Pedido de antecipação 
de complemento de benefício previdenciário; indenização por perda de capacidade; 
compensação de despesas médicas e hospitalares; danos morais e honorários 
advocatícios no valor de R$ 12.810 as ações mencionadas foram promovidas há 
mais de seis anos; e ii) 36 outros processos no valor de R$ 441. O movimento do 
período foi reconhecido em função da atualização monetária. A Cia. tem ações de 
natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela 
Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídi-
cos, no montante de R$ 207.533 (2019 – R$ 199.051) por tanto, em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, nenhuma provisão é requerida para 
fazer face a esses processos. Ainda sobre a natureza das causas tributárias a Cia. 
recebeu três autos de infração nos anos calendários 2015, 2017 e 2019, contes-
tando a tomada de créditos de PIS/COFINS sobre aquisição de ativos imobilizados 
no prazo de 48 meses e não ao longo da vida útil das embarcações. Em 31/12/20, 
o montante atualizado é de R$ 181.511. 19.1. Ativo indenizatório: O contrato de 
compra e venda de ações ordinárias celebrado entre a CBO Holding, controladora 
da Cia., e o Grupo Fischer para aquisição da CBO, CSM e Aliança relacionou todos 
os processos judiciais e administrativos em andamento das empresas adquiridas. O 
Grupo Fischer concordou em indenizar e isentar de responsabilidade o Cia., e seus 
diretores e funcionários, pelos prejuízos efetivamente incorridos e sofridos como 
resultado do resultado dos processos listados, sem limitação de valores. O contrato 
também prevê indenização à Cia. caso surja contingência ou responsabilidade de 
qualquer natureza em relação a atos, fatos ou omissões ocorridos até 23/12/13 e 
não divulgados na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 atualizados pela 
taxa acumulada do CDI. Em 23/12/19, as partes firmaram termo de validação no 
valor de R$ 6.773 de passivo posteriormente identificado, o qual foi deduzido do 
limite de valor, e o saldo remanescente de R$ 82.215 (limite acima mencionado de 
R$ 50.000 atualizado desde 23/12/13 a 23/12/19 com base na taxa acumulada do 
CDI menos o valor de R$ 6.773 pago pelo Grupo Fischer nesta data) continuará 
a ser atualizado com base no CDI até que todas as ações em andamento sejam 
resolvidas ou o limite de valor seja atingido (em 31/12/20, o limite de R$ 82.215 foi 
atualizado pela taxa acumulada do CDI para R$ 84.563). O valor apresentado como 
“ativo de indenização” refere-se aos prováveis sinistros que serão pagos à Cia. caso 
as perdas se materializem e sejam incorridas por esta. Em 31/12/20, o montante 
de ativo indenizatório é de R$ 9.517 (2019 – R$ 5.937). 20. Patrimônio líquido: a) 
Capital social: O capital social integralizado em 31/12/20 é de R$ 1.016.988 (2019-
R$ 1.016.988), representados por 68.939.756.447 ações ON, sem valor nominal 
(2019-68.939.756.447).

31/12/20 e 2019
Capital Social

R$ Participação
CBO Holding S.A  1.016.442 99,95%
Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação  546 0,05%

 1.016.988 100%
b) Reserva de capital – incentivos fiscais: Refere-se aos incentivos fiscais do 
Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) relativos aos anos de 1999, 2000 e 
2001. c) Destinação dos lucros: (i) Do lucro líquido apurado no exercício, será 
deduzida a parcela de 5%  para a constituição de reserva legal, que não excederá 
a 20%  do capital social. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido 
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucro e pela reserva legal, nessa ordem. 
(ii) Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25%  do 
respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o Art. 202 da lei das S.A., obser-
vado o dividendo atribuído às ações preferenciais, nos termos do Art. 6º, § Único, 
inciso (ii) do Estatuto Social da Cia. (iii) O saldo remanescente, após atendidas as 
disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. d) Lucro 
líquido (prejuízo) básico e diluído por ação: O cálculo do lucro líquido (prejuízo) 
por ação é feito por meio da divisão do resultado líquido do período pela quantidade
média ponderada de ações em circulação. 2020 2019
Lucro líquido do exercício 258.145 396.554
Média ponderada de ações utilizada na apuração
 do lucro
liquido básico e diluído por ação - lotes de mil 68.939.756 68.939.756
Lucro líquido básico e diluído por ação (R$) 0,0037 0,0058
21. Receitas 2020 2019
Receitas de serviços prestados (i) 1.114.478 941.129
Receitas de serviços prestados com partes relacionadas(ii) 118.449 76.396
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas (114.046) (94.121)
Receita líquida serviços prestados 1.118.881 923.405
(i) A receitas de afretamento é substancialmente com um único cliente (Petro-
bras). (ii) As receitas com partes relacionadas são referentes ao afretamento das 
embarcações para a controlada CSM.
22. Despesas por natureza 2020 2019
Salários e encargos (125.725) (113.354)
Depreciação e amortização (348.206) (262.694)
Gratificações (24.603) (21.892)
Benefícios (20.853) (18.242)
Serviços contratados (21.241) (26.151)
Insumos de produção (16.572) (19.779)
Manutenção e reparo de embarcações (12.797) (12.043)
Apropriação de seguro (17.805) (17.216)
Rancho (5.793) (4.962)
Viagens e estadias (3.414) (3.643)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos (730) (583)
Crédito de PIS/COFINS (*) 63.499 62.574
Outros (9.122) (7.460)
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO (8.964) -

(552.326) (445.445)
Despesas gerais e administrativas (74.236) (61.626)
Custos dos serviços prestados (478.090) (383.819)
(*) São substancialmente créditos decorrentes da aquisição de ativos imo-
bilizados, autorizados pelo inciso VI do §1º4º do Art. 3º das Leis Federais nos 
10.637/2002, e 10.833/2003. 
23. Resultado financeiro 2020 2019
Receitas financeiras
Juros com partes relacionadas (Nota 11 c)) 3.763 4.501
Rendimentos de aplicações financeiras 49.542 12.364
Atualização monetária 5.088 4.192
Outras 99 47

58.492 21.103
Despesas financeiras
Juros sobre financiamentos (165.068) (139.240)
Custos de transação (**) (11.331) (22.439)
Despesas bancárias (1.006) (2.052)
Juros com partes relacionadas (Nota 11 c)) (32) (2.727)
Resultado com aplicações financeiras (*) (41.163) (6.593)
Resultado com instrumentos derivativos - (465)
Encargos sobre operações financeiras (8.498) (2.599)

(227.097) (176.116)
Variações cambiais, líquidas
Variação cambial ativa 982.311 140.796
Variação cambial passiva (1.085.780) (146.070)

(103.470) (5.275)
Resultado financeiro (272.075) (160.288)
(*) Rendimentos de aplicações financeiras, aplicações financeiras restritas e cai-
xa e equivalentes de caixa. (**) Refere-se, substancialmente, às comissões de 
carta-fiança para garantia dos empréstimos (Nota 15 c)), que foram apropriados 
no exercício.
24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 2020 2019
Crédito de impostos  1.194  1.778 
Provisão para contingência  (969)  (4.224)
Multa por atraso de operação  -  (978)
Recuperação de sinistros reclamados  1.597  10.682 
Amortização Contrato de Afretamento PPA  (5.427)  (10.040)
Outros  (106)  544 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  (3.711)  (2.239)
25. IR: 25.1. IR diferido 2020 2019
Lucro antes do IR 243.667 319.703
IR nas alíquotas nominais (25%) (60.917) (79.926)
Ajustes para apuração de alíquota efetiva:
Participação nos lucros de investidas com equivalência 
patrimonial (624) 2.839
Despesas não dedutíveis (28.530) (13)
Aproveitamento de prejuízos fiscais não reconhecidos 
anteriormente 10.455 -
Constituição de tributos diferidos ativos e passivos 
anteriormente não reconhecidos 38.389 138.702
Outros 40.740 283
Goodwill decorrente de rentabilidade futura 14.965 14.965
Despesa com IR e C.S. 14.478 76.851
Correntes (23.911) -
Diferidos 38.389 76.851
25.2. IR diferido: As DF’s foram convertidas na moeda funcional Dólar norte-ame-
ricano (US$) para Real (R$), que é a moeda de apresentação, enquanto a base de 
cálculo do IR sobre ativos e passivos é determinada na moeda Real (R$). Dessa 
forma, a flutuação na taxa pode ter efeito significativo no valor das despesas de IR, 
principalmente sobre os ativos não monetários. O IR diferido é calculado sobre os 
prejuízos fiscais do IR e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases 
de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das DF’s. As 
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos 
diferidos, é de 25% para o IR. A Cia. possui créditos tributários diferidos sobre 
prejuízos fiscais e diferenças temporárias, nos montantes descritos nos quadros a 
seguir, não contabilizados por não atenderem aos requisitos das práticas contábeis 
para seu registro. Durante os últimos anos, a Administração vem aprimorando sua 
análise de recuperabilidade dos tributos diferidos ativos, considerando seu histórico 
de apuração de bases fiscais e realização no tempo de suas diferenças temporárias, 
tanto ativas quanto passivas. 
Composição dos tributos diferidos ativos 2020 2019
Créditos tributários sobre:
Prejuízos fiscais de IR transportados 106.975 115.595
Diferenças temporárias:
Variação cambial 470.064 262.488
Provisões 6.468 5.309
Ágio 29.930 44.895
Tributos diferidos não constituidos - (115.595)

613.438 312.692
Composição dos tributos diferidos passivos 2020 2019
Diferenças temporárias:
Depreciação acelerada de bens flutuantes 257.044 213.928
Ganho por compra vantajosa 4.136 4.136
Diferença de base tributária para moeda funcional 273.145 33.397
Mais valia (líquida de impairment) de ativos e passivos - PPA 98.183 90.789

632.509 342.250
Passivo diferido, líquido (19.071) (29.558)
26. Seguros: A Cia. tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e 
operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes 
(informação não auditada) pela Administração para cobrir eventuais sinistros, con-
siderando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos sem suas operações e
a orientação de seus consultores de seguros. Importância segurada
Tipo de Cobertura R$ USD
Bens flutuantes  -  1.338.241 
Responsabilidade civil operacional bens flutuantes
   (por evento) P&I  -  3.000.000 
Patrimonial  1.400  - 
Total 1.400 4.338.241
27. Plano de suplementação de aposentadoria - contribuição definida: A Cia. 
contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por 
entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência 
Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • contribui-
ção mensal - destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos 
benefícios de renda. A contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado 
dos seus salários de participação, e a contribuição da Cia. pode atingir até 150% 
da contribuição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada par-
ticipante. • contribuição suplementar - é realizada mensalmente pelo participante, 
em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês/01/cada ano, esse 
tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. • contribuição espo-
rádica - pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade 
definida, esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia. A Cia. 
contratou junto à entidade independente um benefício de risco denominado “pe-
cúlio por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela Cia., e em 
caso de morte os beneficiários receberão os valores das contribuições efetuadas. 
Durante o exercício de 2020, o valor total das contribuições da Cia. para os planos 
mencionados acima foi de R$ 1.018 (2019 - R$ 618). 28. Informação suplementar: 
28.1 Apresentação em moeda funcional dólar: A moeda de apresentação das 
DF’s individuais é o Real, conforme exigido pela legislação brasileira. No entanto, 
uma parcela substancial dos ativos, passivos, receitas e despesas da Cia. são em 
Dólares Norte-Americanos, assim concluímos que a moeda funcional é o Dólar 
Norte-Americano. Isso significa que as informações financeiras apresentadas em 
Reais recebem influência das variações das taxas de câmbio, mesmo quando não 
houver alterações nas operações subjacentes. Diante disso, a Administração conclui 
que é significativo apresentar determinadas informações financeiras em Dólares 
Norte-Americanos, conforme apresentado abaixo:

Balanço patrimonial - Em milhares de US$
Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.791 18.500
Contas a receber 27.492 21.112
Estoques 428 189
Partes relacionadas 64.201 25.448
Tributos a recuperar 4.251 7.102
Despesas antecipadas 965 882
Outros ativos 3.346 5.466
Total do ativo circulante 110.474 78.699
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Não circulante
Aplicações financeiras restritas 19.399 14.506
Contas a receber 1.655 -
Ativo indenizatório 1.831 1.473
Tributos a recuperar 8.253 13.786
Depósitos judiciais 1.167 384

32.305 30.149
Investimentos 8.754 11.906
Imobilizado 863.414 915.032
Intangível 1.560 2.858
Total do ativo não circulante 906.033 959.945
Total do ativo 1.016.507 1.038.644
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos 60.864 71.787
Fornecedores e outras contas a pagar 1.945 4.011
Salários e encargos trabalhistas 3.658 3.956
Impostos e contribuições a pagar 16 19
Partes relacionadas 2.625 6.460
Total do passivo circulante 69.108 86.233
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 725.014 770.555
Provisão para contingências 2.661 2.302
IR diferidos 3.670 7.333
Total do passivo não circulante 731.345 780.190
Total do passivo 800.453 866.423
Patrimônio líquido
Capital social 262.462 262.462
Reservas de capital 53 53
Ajuste de avaliação patrimonial 8.448 11.302
Prejuízos acumulados (54.909) (101.596)
Total do patrimônio líquido 216.054 172.221
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.016.507 1.038.644

Demonstração do resultado - Em milhares de US$ 2020 2019
Receitas de serviços prestados 215.332 233.150
Custos dos serviços prestados (92.577) (97.175)
Lucro bruto 122.755 135.975
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (14.349) (15.575)
Resultado de equivalência patrimonial (298) 2.729
Provisão para redução ao valor recuperável (8.245) (1.702)
Outras despesas operacionais, líquidas (993) (1.190)
Lucro operacional 98.870 120.237
Receitas financeiras 11.200 5.228
Despesas financeiras (44.278) (44.657)
Resultado com derivativos - (121)
Variação cambial, líquida (21.907) (1.152)
Resultado financeiro (54.985) (40.702)
Lucro antes do IR 43.885 79.535
IR
Correntes (4.622) -
Diferidos 7.424 18.679
Lucro líquido do exercício 46.687 98.214
Demonstração do resultado abrangente - Em milhares de US$ 2020 2019
Lucro líquido do exercício 46.687 98.214
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão (2.854) 277
Total do resultado abrangente do exercício 43.833 98.491

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de US$

Capital 
social

Reservas de 
capital

Ajuste de 
avaliação 
patrimo-

nial

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Incentivos 

fiscais
Em 1º/01/19 262.462 53 11.579 (199.810) 74.285
Ajustes acumulados de 
conversão - - (277) - (277)
Lucro líquido do exercício - - - 98.214 98.214
Em 31/12/19 262.462 53 11.302 (101.596) 172.221
Ajustes acumulados de 
conversão - - (2.854) - (2.854)
Lucro líquido do exercício - - - 46.687 46.687
Em 31/12/20 262.462 53 8.448 (54.909) 216.054
Demonstração dos fluxos de caixa - Em milhares de US$ 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 46.687 98.214
Ajustes do lucro líquido :
Depreciação e amortização 68.861 69.064
Provisão para redução ao valor recuperável de ativos 8.245 1.702
Equivalência patrimonial 3.152 (2.729)
Despesa conforme contrado de compra e venda 1 1.057
Despesa com IR e C.S. (2.802) (18.679)
Resultado com derivativos - (121)
Atualização de aplicação financeira e aplicação financeira 
restrita (1.644) (1.394)
Juros, variações cambiais apropriados e outros 35.471 42.052

157.971 189.165
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber (8.035) (958)
Estoques (239) 158
Tributos a recuperar 8.384 (7.991)
Despesas antecipadas (83) 2.656
Depósitos judiciais (783) 8
Outros ativos 2.120 (1.839)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar (2.066) (3.687)
Salários e encargos trabalhistas (298) (868)
Impostos e contribuições a pagar (864) 4.288
Caixa gerado nas atividades operacionais 156.107 180.931
Juros recebidos 43 691
Juros pagos (26.394) (33.391)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 129.756 148.232
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível (24.190) (30.528)
Instrumentos financeiros derivativos - 204
Aplicações financeiras restritas - aplicação (6.387) (349)
Aplicações financeiras restritas - resgate 86 1.129
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (30.491) (29.543)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos - 6.179
Amortização de empréstimos e financiamentos (63.139) (86.068)
Custos de transação de financiamento 607 (4.110)
Partes relacionadas (42.588) (38.418)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (105.120) (122.416)
Redução no caixa e equivalentes de caixa, líquido (5.855) (3.728)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 18.500 22.505
Perdas cambiais sobre caixa e contas garantidas (2.854) (277)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 9.791 18.500

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da Cia. Brasileira de Offshore S.A. Niterói – Rio de Janeiro. Opinião: Examinamos as DF’s 
individuais da Cia. Brasileira de Offshore S.A. (Cia.), que compreendem o balanço patrimonial individual em 31/12/20 e as 
respectivas demonstrações individuais do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DF’s individuais acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual da Cia. Brasi-
leira de Offshore S.A. em 31/12/20, o desempenho individual de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria 
das DF’s”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfases: Dependência econômica de cliente-chave: Chamamos 
à atenção para o fato que parte substancial da receita de contrato com clientes do Grupo é proveniente da prestação de 
serviço com um único cliente: a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas n°s 1 e 1.1 às 
DF’s individuais. As DF’s individuais acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em 
relação a esse assunto. Transação com partes relacionadas: Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das 
operações da Cia. é realizada com partes relacionadas, principalmente as captações empréstimos, conforme mencionado 
nas notas explicativas n°s 12 e 19.b as DF’s individuais. Portanto, as DF’s individuais acima referidas devem ser lidas nesse 
contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação à esse assunto. Outros assuntos: Auditoria das DF’s do exercício 
anterior: O balanço patrimonial individual em 31/12/19 e as demonstrações individuais do resultado, do resultado abrangente, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e respectivas notas explicativas para o exercício findo nessa data, 
apresentados como valores correspondentes nas DF’s individuais do exercício corrente, foram anteriormente auditados por 
outros auditores independentes, que emitiram relatório em 24/04/20, sem modificação. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas DF’s individuais: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
DF’s individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de DF’s livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das DF’s individuais, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das DF’s individuais, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, 

ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DF’s. Responsabilidades dos 
auditores pela auditoria das DF’s individuais: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DF’s individu-
ais, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas DF’s individuais. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DF’s individuais, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DF’s individuais 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DF’s 
individuais, inclusive as divulgações e se as DF’s individuais representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades do grupo para expressar uma opinião sobre as DF’s individuais. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 23/03/21. 

KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Anderson C. V. Dutra Contador CRC RJ- 093231/O-6.

Especialistas se dizem otimistas sobre perspectivas de investimento na China

A grande expansão 
econômica da Chi-
na está criando no-

vas oportunidades para as 
empresas, indicou um recen-
te artigo da revista de negó-
cios americana Forbes, citan-
do especialistas em negócios.

“O crescimento do PIB 
deles (da China) foi um su-
cesso. Tudo está crescendo 
lá fora”, afirmou Mark Las-
ry, presidente do Avenue 
Capital Group, sobre a cres-
cente força da China.

Ele disse que o relati-

vo sucesso da China no 
combate à pandemia da 
Covid-19 deu um impulso 
à sua economia, expan-
dindo-se em 18,3% em 
relação ao ano anterior 
no primeiro trimestre de 
2021, um dos melhores 

desempenhos de todos os 
tempos por uma econo-
mia que agora se apresenta 
como a segunda maior do 
mundo, comentou Lasry, 
ao discursar em um fórum 
online sobre as relações 
EUA-China.

“Portanto, pelo que esta-
mos observando, acho que 
agora é um ótimo momento 
para investir na China”, dis-
se Lasry, que está otimista 
com as perspectivas de ne-
gócios na China.

Ecoando as considera-

ções de Lasry, Joyce Chang, 
presidente de pesquisa glo-
bal do JP Morgan, comen-
tou que a China está pro-
gredindo em sua posição 
global em indústrias como 
a de energia solar e veículos 
elétricos.
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