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ÍNDICES
IGP-M  4,10% (maio)
 1,51% (abril)
IPCA-E
RJ (mar.) 0,52%
SP (mar.) 0,67%
Selic 3,5%
Hot Money  0,61% a.m.

Sem a Ásia, comércio de países em 
desenvolvimento segue em baixa

Problema no Siscarga ameaça paralisar Santos

IGP-M se 
aproxima
de 40%
em 12 meses

O Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) subiu 4,10% 
em maio. Com a taxa, que é 
superior ao 1,51% do mês an-
terior, o índice mais usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel do país acumula altas de 
14,39% no ano e de 37,04% em 
12 meses.

Segundo a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), em maio de 
2020, o IGP-M registrava taxas de 
0,28% no mês e de 6,51% em 12 
meses.

Há perspectiva de nova alta em 
12 meses. Em junho do ano pas-
sado o IGP-M registrou uma va-
riação mensal de 1,56%, percen-
tual que poderá ser superado em 
junho de 2021.

A alta de abril para maio foi pu-
xada principalmente pelos preços 
no atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
que subiram 5,23% em maio, ante 
1,84% de abril.

Houve altas também no Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede o varejo e que 
passou de 0,44% em abril para 
0,61% em maio, e no Índice Na-
cional de Custo da Construção 
(INCC), que subiu de 0,95% pa-
ra 1,80%. Página 3

Uma audiência pública 
ocorreu esta semana na 
Câmara Municipal de 

Santos para discutir o Siscomex 
Carga, conhecido como Siscarga, 
que é o sistema responsável por 
controlar todo o movimento de 
cargas, contêineres vazios e em-
barcações que transitam nas vias 
aquáticas do país.

O que motivou o encontro foi a 
suspensão das atividades, por um 
ou dois dias, de agentes marítimos 
que atuam no Porto de Santos de-
vido a atraso na entrega da docu-
mentação de cargas.

O problema já afetou de feve-

reiro até agora seis agentes (Libra, 
Geodis Gerenciamento de Fre-
tes, Zim do Brasil, Maersk, MSC 
Mediterranean e Rochamar). A lei 
determina que a cada três atrasos 
por mês na entrega da documen-
tação, os agentes marítimos são 
advertidos, e caso sejam reinci-
dentes as atividades alfandegárias 
são suspensas por um período de 
um dia a um ano.

O advogado representante do 
Sindamar, Marcelo Machado Ene, 
esclareceu que a situação é gravís-
sima e a suspensão das atividades 
do agente marítimo pode paralisar 
as atividades do Porto de Santos, 

prejudicando todo o comércio 
exterior brasileiro. Para Ene, as 
autoridades aduaneiras vêm dan-
do uma interpretação equivocada 
às normas que impõem a pena de 
suspensão aos intervenientes do 
sistema da Receita Federal.

Ex-presidente da Comissão de 
Direito Marítimo da OAB São 
Paulo, o advogado Luiz Henri-
que de Oliveira apontou que, em 
relação aos agentes de carga, a 
situação ainda é mais grave, uma 
vez que o sistema da Receita Fe-
deral impede o agente de carga de 
prestar suas informações antes do 
agente marítimo.

Serviços também se encontram inferiores à pré-pandemia

A recuperação do comércio 
mundial continua desi-
gual, especialmente entre 

os países em desenvolvimento, 
com as exportações do Leste Asi-
ático se recuperando substancial-
mente mais rápido. O comércio 
entre os países em desenvolvi-
mento (comércio Sul-Sul) perma-
nece abaixo da média quando os 
números do comércio das econo-
mias em desenvolvimento do Les-
te Asiático são excluídos.

O relatório Global Trade 
Update, da Unctad (agência da 
ONU para comércio e desen-
volvimento), lançado semana 
passada, traz outras revelações. 
Apesar de o valor do comércio 
de bens no primeiro trimestre 
de 2021 ter ficado acima do ní-
vel pré-pandemia, o comércio de 
serviços permanece substancial-
mente abaixo da média.

“O comércio global registrou 

uma recuperação mais rápida da 
recessão causada pela pandemia 
do que nas duas últimas recessões 
comerciais”, disse o economista 
da Unctad Alessandro Nicita, que 
trabalhou no relatório.

Levou quatro trimestres após 
o início da recessão induzida 
pela pandemia para que o co-
mércio mundial retornasse aos 
níveis anteriores. No quinto tri-
mestre – primeiro trimestre de 
2021 – o comércio global foi 
superior aos níveis anteriores à 
crise, com um aumento de cerca 
de 3% em relação ao quarto tri-
mestre de 2019.

Em comparação, demorou 13 
trimestres para o comércio global 
se recuperar da recessão de 2015, 
que resultou de mudanças estru-
turais nas economias do Leste 
Asiático e quedas nos preços das 
commodities; e demorou nove 
trimestres para se recuperar da re-

cessão de 2009, causada pela crise 
financeira global.

A recuperação do comércio 
mundial da crise da Covid-19 
atingiu um recorde no primeiro 
trimestre de 2021, aumentando 
10% ano a ano e 4% trimestre a 
trimestre.

O valor do comércio global 
de bens e serviços deve chegar a 
US$ 6,6 trilhões no 2º trimestre 
de 2021, equivalente a um aumen-
to ano a ano de cerca de 31% em 
relação ao ponto mais baixo de 
2020 e de cerca de 3% em relação 
à pré-pandemia níveis de 2019.

“Os pacotes de estímulo fiscal, 
principalmente nos países desen-
volvidos, devem apoiar forte-
mente a recuperação do comércio 
global ao longo de 2021”, diz o 
relatório. “O valor do comércio 
global também deve aumentar 
devido às tendências positivas nos 
preços das commodities.”

Bolsa de 
Valores volta
a passar dos 
125 mil pontos

Acompanhando mercado fi-
nanceiro internacional, a Bol-
sa de Valores recuperou-se das 
quedas recentes e conseguiu su-
perar o nível recorde registrado 
no início do ano. O dólar apro-
ximou-se de R$ 5,20 e encerrou 
na menor cotação em mais de 
quatro meses.

O índice Ibovespa, da B3, en-
cerrou esta sexta-feira aos 125.561 
pontos, com alta de 0,96%. O in-
dicador iniciou o dia próximo da 
estabilidade, mas disparou depois 
de a agência de classificação de 
risco JPMorgan melhorar as reco-
mendações de compras das ações 
da Petrobras, segundo a Agência 
Brasil.

O Ibovespa está no maior nível 
desde 8 de janeiro deste ano, 
quando tinha fechado aos 125.077 
pontos. O indicador acumula alta 
de 5,7% em maio e de 5,5% em 
2021.

Venda de 
cerveja em 
2020 só perde 
para Copa

O volume de vendas de 
cerveja no Brasil em 
2020 atingiu 13,3 bilhões 

de litros, perdendo somente para 
2014, ano em que o país sediou a 
Copa do Mundo de Futebol.

Além disso, a cerveja foi a be-
bida alcoólica com maior volume 
de vendas no Brasil no ano pas-
sado, seguida por cachaça (398,8 
milhões de litros) e vinho (380 
milhões de litros), de acordo com 
uma pesquisa da consultoria Eu-
romonitor divulgada na última 
quarta-feira.

Em termos de faturamento, 
o crescimento foi ainda maior: 
acançou uma alta de 9,9% na 
comparação com 2019. As ven-
das de cerveja no varejo brasilei-
ro totalizaram um mercado de R$ 
184,5 bilhões, impulsionado pela 
maior penetração das chamadas 
cervejas premium, que são mais 
caras.

Por outro lado, levantamento 
realizado pela Qualibest em par-
ceria com a consultoria especiali-
zada em Food Service, Galunion, 
apontou que 75% dos consumi-
dores disseram que gostariam de 
comprar comida gostosa, fresca e 
que ajudasse na imunidade, na sua 
saúde e na da sua família.

Outro dado que corrobora es-
ta afirmação, sobretudo neste ce-
nário atual, é o Estudo NutriNet 
Brasil, iniciativa do Núcleo de 
Pesquisas Epidemiológicas em 
Nutrição e Saúde da Universidade 
de São Paulo (Nupens/USP) que 
identificou que a frequência no 
consumo de alimentos saudáveis 
aumentou de 40,2% para 44,6% 
durante a pandemia.

ZODÍACO DOS
VINHOS: GÊMEOS
Para um signo de ar, leveza; e um 
elemento fundamental para isso é a 
acidez. Por Míriam Aguiar, página 4

QUE CONSELHEIRO 
GOSTARIA DE SER?
Maioria não conhece objetivos nem sabe 
quanto tempo permanecerá na empresa. 
Por Luiz Affonso Romano, página 2

IMPEACHMENT: NÃO É 
IDEAL, MAS NECESSÁRIO
Pesam sobre Bolsonaro milhares de 
mortos, mas ele segue competitivo.  
Por Daniel S. Kosinski, página 2
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Por Daniel S. 
Kosinski

Neste momento de 
visível fragilidade 
de Jair Bolsona-

ro, em flagrante queda nas 
pesquisas de popularidade 
e intenções de voto para 
as eleições presidenciais de 
2022 e acuado por (quase) 
todos os lados, temos ob-
servado a proliferação de 
análises “objetivistas” se-
gundo as quais ele já estaria 
“liquidado” para o pleito do 
próximo ano, principalmen-
te, devido ao estado caóti-
co da “economia” – isto é, 
da produção, da renda e do 
emprego – no país.

Antes de tudo, não con-
cordamos com esta posição. 
Em primeiro lugar, sim-
plesmente por não crermos 
que, com um ano e meio de 
antecedência, se possa ter 
certeza de qualquer resul-
tado eleitoral. Em segundo, 
porque essa visão parece ig-
norar inteiramente um fato 
que, nessas alturas, já deve-
ria estar muito mais do que 
claro para qualquer analista: 
que o “bolsonarismo” é um 
poderoso mobilizador de 
subjetividades.

Ele se orienta em grande 
medida por ódios e repulsas 
como o “anticomunismo”, 
o “antiesquerdismo”, o “an-
tilulismo”, o “antipetismo”, 
o “antiglobalismo”, seja lá 
o que seus partidários en-
tendam por esses termos; e 
também por paixões como 

o culto à ditadura militar, à 
violência, às armas, à tortu-
ra e ao extermínio de opo-
sitores.

Não ignoramos ou nega-
mos, é claro, que o estado 
péssimo e de deterioração 
aparentemente ininterrupta 
das condições materiais de 
vida das pessoas vem preju-
dicando a imagem de Bolso-
naro, assim como faria com 
qualquer presidente. Toda-
via, este não nos parece ser 
um elemento determinan-
te para as suas chances em 
2022. Senão, vejamos.

Bolsonaro está vivendo, 
hoje, o pior momento do 
seu inteiramente desastro-
so desgoverno. Temos um 
país tomado por uma pan-
demia em total descontrole, 
ceifando diariamente milha-
res de brasileiros há vários 
meses. Por outro lado, a 
vacinação segue em ritmo 
muito lento e descontínuo 
devido à nossa inteira de-
pendência de insumos ou 
vacinas importadas, fruto 
das décadas de ausência de 
projeto nacional e de des-
monte neoliberal implacá-
vel das nossas capacidades 
produtivas e tecnológicas.

Com isso, mas não ape-
nas por isso, a chamada 
“economia” permanece 
em estado crítico, longe de 
qualquer recuperação subs-
tancial ou sustentada e ain-
da muito abaixo dos seus 
índices pré-crise de 2014, 
ou até antes disso para vá-
rios setores industriais.

Paralelamente, a CPI da 

pandemia vem caminhando 
para sistematizar e apresen-
tar para a opinião pública 
– nacional e internacional 
– milhares de documentos 
que comprovem toda a lon-
ga cadeia de negligências 
deliberadas e incompetên-
cias que resultaram em mi-
lhões de doentes e centenas 
de milhares de mortos no 
nosso país.

Sob qualquer análise 
“objetiva” dos fatos, o co-
mandante-em-chefe desta 
tragédia inaudita estaria, 
sem dúvidas, liquidado. 
Todavia, o que observa-
mos é uma demonstração 
de resiliência impressio-
nante. Em meio, talvez, à 
maior catástrofe da nossa 
história, as pesquisas de 
opinião vêm dando a Bol-
sonaro, consistentemente, 
¼ a 1/3 de popularidade e 
de intenções de voto.

Como explicar isso à luz 
do (suposto) primado das 
“condições materiais de 
existência”? Assumir como 
dada a subordinação dos 
valores caros ao bolsonaris-
mo à crise da “economia” 
nos parece, além de um 
equívoco analítico crasso, 

acima de tudo uma fanta-
sia. E mais do que isso, uma 
fantasia irresponsável e ex-
tremamente perigosa.

Afinal, é perfeitamente 
plausível que, no segundo 
semestre do ano que vem, 
Bolsonaro esteja mais forte 
do que está hoje. Até lá, ao 
que tudo indica, a vacina-
ção terá progredido subs-
tancialmente e boa parte, 
se não toda, a população 
adulta, pelo menos, já estará 
vacinada. As vacinas deve-
rão ser bem menos escas-
sas do que são hoje, pois já 
deveremos ter produção de 
fato autóctone de vacinas e 
insumos e já temos claros 
indícios, vindos do exterior, 
de que a vacinação contra a 
Covid terá que ser renovada 
periodicamente.

Se tudo isso aconte-
cer, sem dúvidas teremos 
maior liberdade de movi-
mentação e consumo de 
amplos setores da popu-
lação por ora parcial ou 
totalmente reclusos. Assim, 
a tendência será de alguma 
melhora na renda e no em-
prego popular. Nada subs-
tancial, por certo, pois per-
maneceremos sob a ruína de 
Paulo Guedes, sem governo 
efetivo e sem investimentos 
públicos. Porém, alguma 
recuperação haverá e, em 
meio a uma crise tão pro-
funda, qualquer progres-
so, ainda que modesto, nas 
condições de vida poderá 
significar alívio considerá-
vel para muita gente. Alívio 
que pode ser o suficiente 

para um aumento mais do 
que marginal na populari-
dade de Bolsonaro.

Em suma, se hoje as con-
dições de Bolsonaro são 
ruins e suas perspectivas 
eleitorais parecem difíceis 
– no que concordamos – 
ambas deveriam ser muito 
piores, dado o quadro deso-
lador vivido pelo país. Num 
Brasil há muito tomado por 
“maiorias silenciosas” indi-
vidualistas, discretas, muitas 
vezes até envergonhadas 
em confessar de público as 
suas preferências políticas – 
mas maiorias que decidem 
eleições – Bolsonaro não 
pode ser tido, de antemão, 
como eleitoralmente derro-
tado. Fazê-lo é mais do que 
uma imprudência analítica, 
é uma irresponsabilidade.

Pesam sobre os ombros 
de Bolsonaro centenas de 
milhares de mortos, um 
país completamente sem 
rumo, uma devastação am-
biental sem precedentes, o 
isolamento e a desmoraliza-
ção internacional – e mes-
mo assim, ele permanece 
competitivo.

Portanto, consideramos 
que o seu impeachment 
deveria ser encarado por 
todos os brasileiros verda-
deiramente preocupados 
com os destinos e a viabi-
lidade do seu país como 
uma questão de segurança 
nacional. Não cabem, a este 
respeito, cálculos eleitorais 
como os que, segundo ve-
ículos da mídia, Lula vem 
fazendo, preferindo der-

rotar Bolsonaro nas urnas 
e agindo como se tivesse 
plena certeza de que o faria, 
como se tivesse garantias da 
redução do peso do senti-
mento antilulista na socie-
dade brasileira.

Não discordamos que 
vencer Bolsonaro numa 
eleição seria a melhor saída 
para construir a legitimida-
de do próximo presidente, 
qualquer que seja ele. Toda-
via, já está claro que os ris-
cos envolvidos nessa aposta 
são enormes.

Bolsonaro opta por não 
governar e para isso já de-
monstrou ampla incapa-
cidade moral, intelectual e 
política. Todavia, manteve 
parte ainda expressiva da 
sua popularidade, que pare-
ce se alimentar justamente 
do seu desgoverno, da sua 
narrativa de que não gover-
na porque o “sistema” não 
deixa.

Nada o impedirá, alegan-
do que não pôde governar 
porque os governadores, os 
ministros do STF, os “co-
munistas” e os “globalistas” 
não o deixaram, de se apre-
sentar novamente como 
candidato “antissistema” e 
de, assim – contra todos os 
dados da “realidade objeti-
va” – mais uma vez mobi-
lizar as paixões e os ódios 
de milhões de insatisfeitos 
e vencer.

Daniel S. Kosinski é doutor em 
Economia Política Internacional 

(UFRJ) e membro do Instituto da 
Brasilidade.
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O impeachment de Bolsonaro: longe do ideal, mas necessário

Que tipo de conselheiro eu gostaria de ser?
Por Luiz Affonso 
Romano

Fiquei pensando que 
tipo de conselhei-
ro gostaria eu de 

ser para os que agora se 
iniciam profissionalmente, 
num ambiente de emprego 
escasso, de laços frouxos de 
pertencimento, fios frágeis 
para conter solidariedade 
humana e profissional, en-
fim, da perda da confiança 
nas organizações.

Assim, lembrei-me do 
Conselho dos Dez, que 
ocultos, embuçados e em 
reuniões misteriosas e se-
cretas decidiam os destinos 
da aristocrática Veneza do 

Renascimento… Ora, esse 
conselheiro nada a ver co-
migo!

E o Conselho dos 500, 
que teoricamente “mandava 
e desmandava”, mas, até pe-
lo número e ausência total 
de autêntica representativi-
dade e da força da inércia, 
simplesmente desapareceu 
no turbilhão da Revolução 
Francesa? Também não 
gostaria de fazer parte dis-
so…

Então, quem sabe mem-
bro de um Conselho de 
Guerra? Ou do Conselho 
de 1919, para acabar com 
todas as guerras. Enfim, os 
que não souberam identifi-
car os problemas reais, os 

que nada tinham para ou 
poder dizer.

Foi aí que, procurando 
uma postura mais útil e 
até mais justificável, lem-
brando-me desses meus 
anos exercendo ininter-
ruptamente a consultoria, 
envolvido com a gestão de 
empresas e com os mais 
diversos papéis, estilos e 
competências do consultor, 

acabei por escolher a postu-
ra mais discreta e mais per-
tinente, a de, simplesmente, 
oferecer alguns conselhos 
para os que optam pela 
consultoria como contra-
ponto ao enxugamento do 
emprego formal, às vezes 
rotineiro e mecânico.

O primeiro, para os futu-
ros consultores, é que bem 
mais importante que resol-
ver problemas dos clientes-
-empresas é ajudá-los a de-
finir qual o real problema; 
dessa definição correta de-
pende, pelo menos, uns 80% 
ou mais de uma solução efe-
tiva do problema. Aprenda a 
fazer perguntas e só depois 
apresente suas respostas.

E aí já vem um segundo 
conselho: se você seguir a 
sugestão anterior, irá ce-
do descobrir, no mais das 
vezes, que o principal pro-
blema da empresa é alcan-
çar seus objetivos, mas que, 
feita uma pesquisa meti-
culosa e consistente, você 
acaba por descobrir que o 
pessoal não sabe bem quais 
seus objetivos prioritários 
ou, ainda pior, as opiniões 
divergem segundo a pessoa 
consultada.

É que a maioria não 
conhece os objetivos da 
empresa. Como não sa-
bem onde guardam o có-
digo de ética e por quan-
to tempo permanecerão 

na empresa. Vivem às 
apalpadelas. Os que sa-
bem, viciados na rotina, 
não percebem os ajustes 
necessários para mudar a 
rota, desviando-a da onda 
mais alta da crise. É que, 
tal qual o peixe, não co-
nhecem o mar por inteiro. 
Vivem nos seus mares.

Agora, nosso terceiro 
conselho, para os consul-
tores, já que, disse alguém 
bem sábio, “onde estiver o 
vosso tesouro, aí está vosso 
coração.” Oxalá tenham su-
cesso!

Luiz Affonso Romano é consultor, 
instrutor dos cursos Desenvolvimento 

de Consultores.
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Tabelar juros pode, desde 
que seja em 152% ao ano

O Banco Central comemorou, esta semana, a regra 
que limitou em 8% ao mês (151,8% ao ano!) os 

juros do cheque especial. Em uma não e meio, segundo 
o BC, as pessoas físicas economizaram mais de R$ 10 
bilhões.

A imposição de um teto para os juros do cheque 
especial melhorou a situação do consumidor, defende o 
Banco Central. “A queda na taxa de juros e os indícios 
de que não houve restrição na oferta do produto indi-
cam aumento de bem-estar do consumidor, sem perda 
de eficiência econômica. Conclui-se assim que a política 
de limitação de juros atingiu os efeitos esperados”, 
destacou o relatório.

A norma do § 3º do art. 192 da Constituição de 
1988, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 
nunca saiu do papel, com a alegação de que estava 
condicionada à edição de lei complementar, que não foi 
editada. Até que foi revogada pela Emenda Constitu-
cional 40/2003 (sim, em 2003, primeiro ano do Gov-
erno Lula). O mercado financeiro não compareceu ao 
velório do § 3º.

Viva o frevo

Começam nesta segunda-feira as inscrições para o 
Concurso Nordestino do Frevo, da Fundação Joaquim 
Nabuco (Fundaj). Serão premiados 12 artistas em seis 
categorias, com até R$ 10 mil. O investimento total do 
projeto é de R$ 92 mil.

Para disputar o concurso, os artistas devem ser residen-
tes em um dos nove estados do Nordeste e apresentar 
produções completas e inéditas. Os vencedores serão 
conhcidos em 30 de agosto. O prazo de inscrição termina 
em 30 de junho. Detalhes em fundaj.gov.br

Mão de obra barata

Se a Amazon abraçar o programa de emprego do Paulo 
Guedes (Bônus de Inclusão Produtiva, BIP), haverá a 
certeza de que o objetivo do projeto é maquiar as estatísti-
cas de desemprego com trabalho que terá remuneração 
abaixo de 1 mínimo. McDonald’s está na bica de aderir.

Rápidas

Memed e Beep Saúde firmaram parceria para ampliar 
as possibilidades de manutenção do calendário de vacinas, 
sem precisar sair de casa, com emissão de prescrições 
digitais e descontos em agendamentos para vacinação a 
domicílio *** Quem foram e o que pensavam os homens 
que ocuparam a cadeira de ministro da Fazenda entre 
1889 e 1985? Ivan Colangelo Salomão buscou responder 
essa pergunta e organizou o livro Os homens do cofre: o que 
pensavam os ministros da Fazenda do Brasil Republicano (1889-
1985), da Editora Unesp, com prefácio de Delfim Netto 
*** A Associação de Supermercados do Rio (Asserj) real-
izará de 1º a 3 de junho curso online sobre “Construção 
de marcas próprias para o varejo”, ministrado pelo con-
sultor Marco Quintarelli. Inscrições: asserj.com.br/ideia/
construcao-marcas-proprias-para-varejo *** EUA e Reino 
Unido realizarão, em 1º e 2 de junho, o seminário interna-
cional “Desafios do Jornalismo Ambiental”, em comemo-
ração ao Dia Internacional do Meio Ambiente. Inscrições 
em eventos.congresse.me/jornalismoambiental *** O 
Ibef-Rio promove o curso online “Desenvolvimento de 
consultores”, com Luiz Affonso Romano, em 16, 18, 23 e 
25 de junho, das 9h30 às 12h. Inscrições: bit.ly/3w6u8x3

RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 02.720.700/0001-86 – NIRE 33.3.0026094-3 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 07 de junho de 2021

Prezados Senhores Acionistas, convocamos V.Sas. nos termos do artigo 124 
da Lei nº 6.404/76, para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da RIO 
TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) com sede na Rua da Améri-
ca, nº 210 – parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, que será realizada, em 
primeira convocação, no dia 07 de junho de 2021, às 10:00 horas, remota-
mente, de forma digital, por meio eletrônico, por meio da plataforma “Microsoft 
Teams” (“Plataforma”) a fim de deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: 1) 
Alternativas de restruturação para a Companhia e suas subsidiárias SuperVia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., SC Empreendimentos e Parti-
cipações S.A., FLOSPE Empreendimentos e Participações S.A., Teleféricos 
do Rio de Janeiro S.A. e Hotel Central S.A. Os acionistas ou, se for o caso, 
seus representantes legais ou procuradores, deverão entrar em contato com 
a Companhia para obter os dados de acesso à Plataforma, enviando e-mail 
para o endereço eletrônico marcela.neves@supervia.com.br com 24 horas de 
antecedência da data de realização da AGE, solicitando sua participação à 
Companhia, indicando o e-mail do participante, e apresentando os documentos 
de representação aplicáveis. Após o recebimento da solicitação, a Companhia 
enviará, ao endereço de e-mail indicado pelo acionista, o link e as instruções de 
acesso à Plataforma aos acionistas ou, se for o caso, seus representantes le-
gais ou procuradores. Referidas informações serão pessoais e intransferíveis, 
e não poderão ser compartilhadas sob pena de responsabilização. Por fim, in-
formamos que todos os documentos e informações necessários à deliberação 
da ordem do dia foram disponibilizados na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
28 de maio de 2021. Kazuhisa Ota, Presidente do Conselho de Administração.

ENEL TECNOLOGIA DE REDES S.A.
CNPJ/MF nº 30.156.611/0001-94

NIRE 33.3.0032677-4
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: Em 20 de abril de 2021, às 17:00 horas, na sede social 
da Enel Tecnologia de Redes S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de 
Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, Bloco 2, 
5º andar, São Domingos, CEP 24210-205. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do disposto 
no artigo 124, §4º da Lei das Sociedades por Ações, pela presença do 
acionista único da Companhia, conforme indicado no Livro de Presença de 
Acionistas. Presente também o Sr. Tiago de Sá Barreto Bezerra, inscrito no 
CRC CE 024436/O-5, representante da BDO RCS Auditores Independes, 
em atenção ao §1º, do artigo 134, da Lei 6.404/76. 3. Publicação: Em 
observância ao artigo 294, II, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
(“Lei das Sociedades por Ações”), a Companhia fica dispensada de publicar 
o relatório da administração e das demonstrações financeiras da referentes 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. 4. Mesa: Presidente: 
Guilherme Gomes Lencastre, Secretária: Maria Eduarda Fischer Alcure. 
5. Ordem do Dia: (i) Exame e aprovação do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 
31/12/2020 e do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Exame e 
aprovação da proposta de destinação do resultado do exercício social de 
2020; (iii) fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria 
da Companhia; e (iv) outros assuntos de interesse geral. 6. Deliberações: 
5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, foram aprovados, sem ressalvas, 
pela unanimidade dos acionistas presentes, as contas e atos de gestão 
dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 
acompanhados do respectivo Parecer dos Auditores Independentes.  
5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, foi dado ciência ao acionista 
de que a Companhia registrou prejuízo de R$ 23.374,62 (vinte e três mil, 
trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), não havendo 
dividendos a serem distribuídos e lucro a ser destinado à constituição de 
reserva legal. 5.3. Com relação ao item (iii) da Ordem do Dia, o acionista 
determinou que não remunerará os administradores para o exercício social 
de 2021, tendo em vista o disposto nos respectivos acordos entre estes e 
as demais sociedades do Grupo. 5.4. Com relação ao item (iv) da Ordem do 
Dia, ficou consignado que as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 serão 
realizadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e “Monitor 
Mercantil”. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada e lida 
a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi por 
todos assinada. Mesa:  Guilherme Gomes Lencastre – Presidente; e Maria 
Eduarda Fischer Alcure – Secretária. Acionista único presente: Enel Brasil 
S.A., por Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque. Confere com 
a original lavrada em livro próprio. Niterói, 20 de abril de 2021. Guilherme 
Gomes Lencastre - Presidente, Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. 
Jucerja em 19/05/2021 sob o nº 4070368. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº. 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se 
reunirem na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
16 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na  
Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre: (i) a prestação de contas 
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial e 
as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2020; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício. 

Duque de Caxias, 28 de maio de 2021.
Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

Com IGP-M de 37,04% fica difícil alugar
Renegociação têm chance 87% menor de cancelamento antecipado

O Índice Geral de 
Preços – Merca-
do (IGP-M), usa-

do no reajuste dos contra-
tos de aluguel do país, subiu 
4,10% em maio, superior 
a de 3,75% definida pelo 
Conselho Monetário Na-
cional como centro da meta 
de inflação para este ano. 
Com a taxa, que é superior 
ao 1,51% do mês anterior, 
o índice acumula altas de 
14,39% no ano e de 37,04% 
em 12 meses. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), em maio de 2020, o 
IGP-M registrava taxas de 
0,28% no mês e de 6,51% 
em 12 meses.

A alta de abril para maio 
foi puxada principalmente 
pelos preços no atacado, me-
didos pelo Índice de Preços 

ao Produtor Amplo, que su-
biram 5,23% em maio, acima 
do 1,84% de abril. Também 
ocorreram altas no Índice 
de Preços ao Consumidor 
(IPC), que mede o varejo 
e que passou de 0,44% em 
abril para 0,61% em maio, e 
no Índice Nacional de Custo 
da Construção, que subiu de 
0,95% para 1,80%.

O estudo realizado pela 
plataforma QuintoAndar, 
especializada em contra-
tos de aluguel, mostra que 
a renegociação e adoção 
de índices alternativos de 
reajuste traz benefícios sig-
nificativos tanto para os 
proprietários de imóveis re-
sidenciais quanto para seus 
inquilinos. De acordo com 
o levantamento, os contra-
tos de aluguel renegociados 

têm chance 87% menor de 
cancelamento antecipado 
que a média histórica.

O estudo mostra ainda que 
a taxa de rescisão antecipada, 
antes de 12 meses, é cerca de 
10% maior do que a média 
quando não há negociação.

O estudo “O impac-
to econômico da mudan-
ça nos índices de reajuste 
nos contratos de aluguel” 
mostra também que, pa-
ra o inquilino, o impacto 
das negociações também é 
positivo. O estudo mostra, 
por exemplo, que a troca do 
IGP-M, muito volátil, pelo 
IPCA (índice de inflação ao 
consumidor calculado pelo 
IBGE e usado como indi-
cador oficial de preços no 
país), com variações menos 
intensas, poderia gerar eco-

nomia de R$ 1,2 bilhão por 
mês para os inquilinos bra-
sileiros.

Caso todos os contratos 
ativos hoje tivessem sido 
corrigidos pelo IGP-M, o 
gasto mensal total dos in-
quilinos do país teria au-
mentado 20% mais do que 
efetivamente subiu.

Segundo o levantamen-
to, a opção por um índice 
de reajuste menos volátil, 
portanto, eleva a chance 
de manutenção do contra-
to. Isso evita perdas signi-
ficativas com a vacância, 
que vão desde o custo de 
oportunidade, gastos com 
impostos e condomínio até 
a necessidade de aceitar um 
valor de aluguel menor que 
o original, dada a queda nos 
preços no mercado.

PIB do 1º trimestre deve ficar acima das expectativas
O Produto Interno Bru-

to (PIB) do primeiro tri-
mestre, será divulgado na 
próxima terça-feira (01/06) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IB-
GE). “Nossa projeção para 
2021 permanece em 4,1% 
(publicada no começo de 
maio), mas com viés de alta. 
Os principais indicadores 
de atividade econômica fi-
caram acima das expectati-
vas no início do ano, apesar 
da piora da pandemia e da 
interrupção de medidas de 
estímulos governamentais”, 
analisa em relatório, divul-
gado nesta sexta-feira, o 
economista da XP Investi-
mento Rodolfo Margato.

A XP estima crescimen-
to acima de 1% para o PIB 
do primeiro trimestre. Se-
gundo o relatório, publi-
cado no site da corretora 
nesta sexta-feira, os resul-
tados do PIB do primeiro 
trimestre devem confir-
mar o bom desempenho 
da atividade doméstica no 
começo do ano. “Espera-
mos crescimento de 0,8% 
para o PIB total na com-

paração com igual período 
de 2020. Já em relação ao 
último trimestre do ano 
passado, nossas estimati-
vas indicam elevação de 
1,1%, descontadas as in-
fluências sazonais”, citou 
o relatório.

 “Reiteramos que mui-
tos riscos permanecem no 
radar. Destacamos (i) as in-
certezas sobre a dinâmica 
da Covid-19 no país (surgi-
mento de nova variante do 
vírus, atrasos na entrega de 
insumos para a fabricação 
das vacinas, oscilações no 
ritmo de aplicação das do-
ses, etc.); (ii) eventual per-
sistência (e maior grau de 
disseminação) da escassez 
de matérias-primas em ca-
deias industriais representa-
tivas; e (iii) a pressão altista 
da inflação corrente”.

“Segundo nossas contas, 
o PIB da Agropecuária ex-
pandiu 4,7% nesta métrica, 
impulsionado pelo aumen-
to expressivo da safra de 
soja em grão (mais de 60% 
da produção calcula-se nos 
primeiros três meses do 
ano)”. O PIB da Indústria 

deve apresentar elevação de 
0,6%, com recuperação em 
praticamente todos os sub-
setores. “Na verdade, espe-
ramos recuo da Indústria de 
Transformação na margem 
(-0,4%), mas vale ressaltar 
a forte base de comparação 
deixada pelos resultados do 
último trimestre de 2020. 
Em termos interanuais, 
calculamos crescimento de 
5,2% para este componen-
te”, destacou o documento.

Com base na Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), o 
relatório da XP citou o au-
mento da produção de bens 
de capital no 1T21 (alta de 
3,9% ante o 4T20), que 
contrabalançou o frágil de-
sempenho da fabricação de 
bens de consumo duráveis 
no período (-4,5%) – afe-
tada sobretudo pela contra-
ção do setor automotivo.

O documento cita que os 
Serviços de Informação e 
Comunicação, Serviços de 
Intermediação Financeira 
e Atividades Imobiliárias e 
Aluguéis seguiram em rota 
de expansão. Como esses 
setores apresentaram resul-

tados sólidos no final de 
2020, as leituras do 1T21 
devem apresentar cresci-
mento moderado ante o 
4T20, mas expressivo em 
termos interanuais (ou seja, 
frente ao 1T20). 

De acordo com a análise, 
os subsetores de Comércio 
e Outros Serviços devem 
apresentar resultados fracos 
no 1T21, ainda que acima 
das estimativas originais. 
“Esperamos queda de 1,6% 
no primeiro caso, em com-
paração ao 4T20 (e ligeira 
alta de 0,4% ante o 1T20)”. 

“O aumento significativo 
do consumo aparente de 
bens de capital e da produ-
ção de insumos típicos da 
construção civil estão por 
trás da nossa expectativa 
de crescimento de 10,8% 
para a FBCF entre o 1T21 
e o 1T20; apesar disso, os 
investimentos devem exi-
bir ligeira queda (-0,5%) em 
comparação ao 4T20, dada 
a base de comparação mui-
to elevada (o componente 
registrou expansão ao redor 
de 20% no último trimestre 
de 2020)”. 



Desemprego afeta 
em cheio setor de 
alimentação

Negócios & Empresas

VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com
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Zodíaco dos  
vinhos: Gêmeos

Após Áries e Touro, signos de fogo e terra de 
perfis mais calorosos, chegamos a um signo 
de ar, de natureza essencialmente comunicati-

va. Um signo de ar tem uma vibração que passa pelo 
espírito, pela mente, pelo intelecto e pela criatividade.

O planeta regente de Gêmeos é Mercúrio, o me-
nor planeta do sistema solar e mais próximo do sol, 
embora não seja o mais quente, já que sua atmosfera 
fina é incapaz de reter calor, podendo variar de 400oC 
durante o dia a -170ºC à noite. É, portanto, instável 
climaticamente, e isso vem reforçar o caráter mutante 
do geminiano.

Na mitologia romana, Mercúrio, que corresponde 
a Hermes na mitologia grega, é o Deus mensageiro, e 
isso se deve à sua rápida e incomum órbita, que com-
pleta uma volta em torno do sol em apenas 88 dias. 
O Deus Mercúrio conecta os povos, com sua rápida e 
inventiva translação.

Dessa união de fatores, surge Gêmeos, um signo de 
espírito festivo, comunicativo, adaptável a diferentes 
circunstâncias, mas que, justamente por essa sua capa-
cidade de se transformar no trato social, é visto como 
inconstante, às vezes dissimulado e superficial. Pro-
blemas à parte, é uma das companhias mais divertidas 
e excitantes do zodíaco.

E o que tudo isso tem a ver com vinhos? Como 
passar de um signo robusto e caloroso para a silhueta 
fina do geminiano? O vinho de um signo de ar deve 
ter leveza e um elemento fundamental para isso é a 
acidez – uma energia diferente da do fogo, do álcool 
e que torna o vinho mais flexível a várias circunstân-
cias: pode ser bebido como aperitivo, harmoniza mais 
facilmente com vários pratos, pode até acompanhar 
uma balada.

O álcool “chapa”, a acidez levanta. O primei-
ro decanato de Gêmeos ainda conserva o aspecto 
gourmand e caloroso do taurino, mas com um perfil 
mais vibrante e instável. Aqui, cabe a uva Sangiove-
se, a mais famosa italiana, matéria prima do Chianti, 
Brunello, Morellino di Scansano e tantos outros. 
Sangiovese é uma cepa que conta com muitos clones, 
tem maturação irregular e apresenta resultados distin-
tos em diferentes territórios – o que, no entanto, não 
limita a sua popularidade. Pode dar vinhos magros e 
encorpados, mas sempre conjugados com uma acidez 
que garante a elegância dos seus produtos.

Quanto chegamos ao segundo decanato, o clássico 
geminiano é, sem dúvidas, o vinho espumante – em 
todas as suas versões: Champagne, Cava, Espumante 
Nacional, Prosecco etc. Afinal, qual é a bebida que 
torna as pessoas alegres, vivazes, comunicativas e se 
adapta a quaisquer circunstâncias? O néctar perolado! 
Vinho universal, fácil de gostar, seja para refrescar 
o calor da praia, seja para iluminar os jantares mais 
celestiais – como eternizado pela célebre frase de 
Napoleão Bonaparte: “Eu não posso viver sem o 
Champagne; na vitória, ele é merecido, na derrota, ele 
é necessário.”

Finalmente, o terceiro decanato continua com 
um vinho branco, que carrega a leveza, o frescor do 
geminiano e mantém certa ambivalência: Pinot Gri-
gio/Pinot Gris. A Pinot Grigio é a sua versão italiana, 
bastante conhecida internacionalmente e que gera um 
vinho frutado e fácil de beber, um vinho de festa. No 
norte da Itália, se apresenta mais cítrico e mineral; em 
seu país de origem, França, a Pinot Gris faz vinhos 
mais encorpados, de acidez mediana e aromas que 
remetem a notas de limão, pêssego e mel. Essa dupla 
personalidade, mostra a oscilação entre o perfil aberto 
e sociável do geminiano e um estilo mais introspecti-
vo, com notas mais adocicadas, que o aproximam do 
próximo signo do zodíaco: Câncer.

Se você gostou, compartilhe e acompanhe a série! 
Acompanhe nas minhas redes sociais, dicas de vinhos 
para cada signo.

Em breve, Passaporte França da CAFA Wine School. 
Para saber sobre Cursos e Wine Masters Class de Míriam 
Aguiar, visite: miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @
miriamaguiar.vinhos

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 04 de junho de 2021,  
às 12 horas, na sede da sociedade, na Rua Professor Toledo, nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP,  
a fim de deliberarem sobre a eleição/reeleição de Diretoria da Companhia. Araçoiaba da Serra, 
26 de maio de 2021. Ivan Mininel da Silva - Diretor.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES II S.A.
CNPJ/MF nº 30.094.010/0001-02 / NIRE nº 33.3.0032669-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária, 1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2021, 
às 12h:00, na sede da Austral Participações II S.A. (“Companhia”), localizada 
na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença 
do acionista representante de 100% do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, 
observado o disposto no §4º do art. 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Companhia. 
Dispensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de antecedên-
cia previstos para disponibilização de documentos, nos termos do art. 133, 
§4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo sido devidamente publicadas 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, nos termos do §3º do art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, págs. 82 e 83, na edição 
do dia 23/03/2021 e no jornal Monitor Mercantil, págs. 33 e 34, na edição do dia 
23/03/2021. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Secre-
tário: Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar 
sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) a aprovação das contas 
da administração, incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas 
Demonstrações Financeiras, e das Demonstrações Financeiras, acompanha-
das do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2020; e (iii) a destinação do resultado do exercício social fin-
do em 31/12/2020. 5. Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e 
aprovadas pelo acionista presente, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) 
Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 
130 § 1º, da Lei das S.A. (ii) Foram aprovadas as contas da administração, 
incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas Demonstrações 
Financeiras, e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, 
em conformidade com as publicações efetivadas no dia 23/03/2021 no Diá-
rio Oficial do Rio de Janeiro, Parte V, págs. 82 e 83, e no dia 23/03/2021 no 
Monitor Mercantil, págs. 33 e 34, os quais estiveram à disposição do acio-
nista com a antecedência legal. (iii) Foi aprovada e ratificada a proposta da 
administração para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 
encerrado em 31/12/2020, no montante de R$ 3.272.011,29, conforme regis-
trado nas demonstrações financeiras da Companhia. Fica consignado, ainda, 
que (i) montante bruto de R$ 7.305.918,00 foi devidamente registrado a título 
de crédito de juros sobre capital próprio devido ao acionista da Companhia, 
tendo sido o referido montante pago ao acionista, conforme as deliberações 
constantes das Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas 
em 30/06/2020, 15/10/2020 e 30/11/2020, o qual foi imputado ao valor do divi-
dendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2020, conforme previsto no 
Art. 32 do Estatuto Social da Companhia; e (ii) o montante de R$ 6.706.655,54 
(seis milhões, setecentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cin-
quenta e quatro centavos), foi devidamente registrado a título de distribuição 
de dividendos intermediários e registrado a débito na conta de outras reservas 
de lucros, tendo sido o referido montante pago à acionista conforme delibera-
ção constante da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
em 14/12/2020. 6. Administradores: Presentes os Srs. Arthur Farme d’Amo-
ed Neto, Bruno de Abreu Freire e Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, 
representantes da administração da Companhia, consoante o disposto no art. 
134, § 1º, da Lei das S.A. 7. Auditores Independentes: Foi expressamente 
dispensada a presença dos Auditores Independentes, nos termos do art. 134, 
§ 2º, da Lei das S.A. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia 
não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. 9. Documentos Ar-
quivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenti-
cados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, 
referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba – Presidente; e Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto – Secretário. Acio-
nista presente: Austral Participações S.A. Certifico que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Arthur Farme d’Amo-
ed Neto - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4061875 em 06/05/2021 -  
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Grassano Participações S.A.
CNPJ: 32.216.551/0001-83
Demonstrações Contábeis

A DIRETORIA
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

2020 2019
ATIVO (não auditado)
CIRCULANTE 1.229.823 100 
Caixa e equivalentes de caixa 1.162.473 100
Tributos a recuperar 67.350 - 

NÃO CIRCULANTE 200.000.000 -
Investimentos em coligadas 200.000.000 -

TOTAL TO ATIVO 201.229.823 100
PASSIVO
CIRCULANTE 702.975  57
Empréstimos e financiamentos 693.721 -
Tributos a recolher 9.255 57 

NÃO CIRCULANTE 201.091.616 22.641 
Partes relacionadas 52.878 22.641 
Empréstimos e financiamentos 201.038.738 -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (564.769) (22.598)
Capital social subscrito 13.500.101 100 
Capital social a integralizar (13.500.001) -
Prejuízos acumulados (564.869) (22.698)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 201.229.823  100 

2020 2019
Despesas operacionais (não auditado)
Despesas gerais, administrativas e outras
  despesas operacionais (28.628) (22.236)
Despesas tributárias (46.064) (363)

Prejuízo operacional (74.692) (22.599)
Despesas financeiras (694.058) (100)
Receitas financeiras 226.580 -

Resultado financeiro líquido (467.478) (100)
Prejuízo do exercício (542.170) (22.699)

Capital 
social subs-

crito

Capital 
social a 

integralizar

Prejuízos 
acumula-

dos Total
Saldo em 31/12/2018 
(não auditado) 100 - - 100
Prejuízo do exercício - - (22.699) (22.699)
Saldo em 31/12/2019 
(não auditado) 100 - (22.699) (22.599)
Prejuízo do exercício - - (542.170) (542.170)
Aumento de capital 13.500.001 - - 13.500.001
Capital a integralizar  (13.500.001) - (13.500.001)
Saldo em 31/12/2020 13.500.101 (13.500.001) (564.869) (564.769)

2020 2019
(não 

auditado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais (27.916) 22.698 
Prejuízo do exercício (542.170) (22.699)
Ajustes ao resultado do exercício
Juros sobre empréstimos 693.721 - 
Redução (aumento) nos ativos e
Aumento (redução) nos passivos
 Tributos a recuperar (67.350) - 
 Valores a pagar sociedades ligadas 30.237 22.641
 Impostos e contribuições a recolher 9.197  57 
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades 
operacionais 123.635  - 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Investimentos em coligadas (200.000.000) - 
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de 
investimento (200.000.000)  - 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Empréstimo 201.038.738 - 
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamento 201.038.738  - 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 1.162.373 - 
Demonstração de variação líquida 1.162.373  - 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 100 100
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1.162.473 100 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro 
de 2020 (Valores expressos em reais - R$): 1. Contexto operacional: A 
Grassano Participações S.A (“Companhia”) é uma sociedade por ações 
de capital fechado, sediada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 
14º andar, salas 1401 e 1402 - Parte, Jardim Paulistano, São Paulo, no 
Estado de São Paulo, e foi constituída em 10 de dezembro de 2018. A 
Companhia tem por objeto social a participação, direta ou indireta, em 

outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, quotista ou 
acionista, bem como por meio de associação ou cooperação.

As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

Brasil é o 2º país da AL 
com gigabyte mais barato
Pesquisa realizada 

pelo Cable.co.uk, 
site britânico com-

parador de preços e planos 
de serviços de telecomuni-
cações, que revelou que o 
Brasil é o segundo país com 
menor custo médio por 
1GB de internet na Amé-
rica Latina, cerca de US$ 
0,92, ficando atrás somente 
do Chile (US$ 0,39).

Apesar de ainda ter um 
preço de gigabyte que varia 
muito, o país vem subindo 
posições no ranking junto às 
demais nações, ficando na 
49º posição mundial, subindo 
posições em relação à última 
pesquisa realizada em 2020 
que o colocava na posição 
78º de 230 nações, e ficando 
à frente de países como Es-

panha (68º), EUA (154º), Ale-
manha (155º), Japão (156º) e 
Reino Unido (78º).

Para a líder de conteú-
do da plataforma Portal de 
Planos, Gabriela Resende, 
as variações da posição do 
país em relação ao preço 
médio de gigabyte se devem 
às mudanças dos planos de 
internet das operadoras e 
às melhorias no mercado 
de telecomunicações. “Essa 
variação no preço da inter-
net móvel depende da infra-
estrutura existente no país 
e dos dados móveis serem 
a principal via de acesso à 
internet de algumas regi-
ões”, comenta. Além disso, 
segundo Gabriela, o poder 
de compra do consumidor 
também é analisado. “Em 

países ricos, esses serviços 
de dados são caros, pois a 
população pode pagar mais, 
resultando em um custo de 
operação de rede alto. Além 
disso, há a questão da evo-
lução de tecnologias como 
fibra óptica e 4G, que têm 
um alcance maior nesses 
países, enquanto aqui ainda 
apresentam muitas limita-
ções”, conclui.

Nesta manhã, a ministra 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza 
Cristina, disse que a chega-
da da interatividade e do 5G 
pode fazer com que o jo-
vem volte a se interessar pe-
lo trabalho no campo. Para 
ela, o agricultor conectado 
traz grandes benefícios não 
apenas na área da produção, 

mas também na social.
“Com a interatividade, 

o agricultor vai poder inte-
ragir com as áreas urbanas. 
Tenho muita esperança de 
que o jovem se interesse em 
voltar para o campo para 
trabalhar com seus pais. A 
nossa população rural está 
envelhecida e precisamos 
de mais jovens trabalhando 
no campo. Com essa fer-
ramenta, o 5G, tenho uma 
esperança muito grande de 
trazer esse jovem para o 
campo novamente”, afir-
mou.

A ministra estima que 
60% dos produtores rurais 
estão conectados e, com o 
5G, ela acredita que a situa-
ção vai melhorar e se demo-
cratizar mais rapidamente.

O IBGE divulgou 
a taxa de desem-
prego da Pnad 

referente a março. A taxa 
subiu de 14,4% para 14,7% 
além da estimativa mediana 
do mercado que estava em 
14,6%. Para a Ativa Inves-
timentos, o avanço da taxa 
foi reflexo tanto do cresci-
mento da força de trabalho 
quanto do recuo das pesso-
as ocupadas.

“Um dos setores que 
mais sofreram nesse pri-
meiro trimestre, findado 
em março, foi alojamento 
e alimentação, justamente 
um dos mais sensíveis ao 
avanço do Covid. Para abril 
não é esperada recuperação, 
aliás, com o recrudescimen-
to da pandemia no mês é 
esperado que a ocupação 
continue desacelerando”, 
explica Étore Sanchez, eco-
nomista-chefe da Ativa In-
vestimentos.

O economista diz que é 
importante pontuar que, 
apesar da surpresa margi-
nalmente pior no desem-
prego, a estatística acabou 
sendo muito pior do que es-
perado pelo comportamen-
to da subutilização da força, 
que avançou para 29,7% 
novamente.

“Isso se deu quase que 
exclusivamente pelas pes-
soas que se declararam 
insatisfeitas com as horas 
trabalhadas. Continuamos 
aguardando que o desem-
prego avance fortemente ao 
longo do ano com o avanço 
da vacinação, encerrando o 
ano acima de 15%”, conta 
Sanchez.

Já os analistas do Mitsu-
bishi UFJ Financial Group, 
Inc. (MUFG) esperam pa-
ra o segundo trimestre um 
aumento adicional na taxa 
de desemprego devido às 
medidas mais restritivas que 
começaram em março, e 
foram estendidas para abril 
devido ao aumento de ca-
sos e óbitos de Covid-19. 
“Como estamos entrando 
agora na terceira onda da 
Covid no Brasil, provavel-
mente veremos a retomada 
das medidas mais restriti-
vas à atividade econômica, 
afetando negativamente as 
condições do mercado de 
trabalho. A partir do tercei-
ro trimestre, assumindo um 
estágio mais avançado de 
vacinação, mantemos nossa 
expectativa de uma taxa de 
desemprego menor em tor-
no de 14,0% e 13,0% para o 
quarto trimestre.”
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SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 09.299.954/0001-11 - NIRE 33.300.285.067

Ata da AGO/E realizadas em 29/04/21. 1. Data, Hora e Local: Em 29/04/21, às 10h, na sede social, na Rua do 
Parque, 31, parte, São Cristóvão, RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em face da presença 
da totalidade dos acionistas da Cia., nos termos do §4º, Art. 124, da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados. 3. Mesa: 
Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior. 4. Ordem do Dia e Delibe-
rações Tomadas: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 4.1. Em AGO: 4.1.1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações fi-
nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, publicadas no DOERJ e no Jornal Monitor Mercan-
til, em 26/04/21 (Doc. 02). 4.1.2. Consignar que a Cia. não distribuirá dividendos, considerando que a Cia. apurou 
prejuízo contábil no exercício de 2020. 4.1.3. Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Cia. em 
até R$ 30.000,00, cuja distribuição interna será realizada pela Diretoria, em atenção aos critérios fixados no caput 
do Art. 152 da Lei nº 6.404/76. 4.1.4. Consignar em ata a apresentação feita pela Área de Compliance da Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia S.A., subsidiária integral da Cia., dos trabalhos executados pela área e Comitê de 
Ética no ano de 2020, tendo os presentes agradecido a apresentação e elogiado os trabalhos, reforçando a im-
portância da continuidade de medidas de fortalecimento do Programa de Compliance em 2021, questão prioritária 
para a Cia. e seus acionistas. 4.2. Em AGE: 4.2.1. Aprovar o aumento do capital social em R$ 31.338.702,72, pas-
sando dos atuais R$ 339.920.701,40 para R$ 371.259.404,12, com a emissão de 87.051.952 ações ordinárias, no-
minativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,36 por ação, fixado de acordo com os parâmetros do 
Art. 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/76, sendo o valor total da emissão integralmente destinado à conta de capital social. 
As ações deverão ser integralizadas à vista, no ato da subscrição, em créditos ou moeda corrente nacional. 4.2.2. 
Aprovar a subscrição da totalidade das ações assim emitidas pelos acionistas Ricardo Pernambuco Backheuser 
Junior, Eduardo Backheuser, João Pedro Backheuser e Anna Maria Lessa Backheuser da seguinte forma: (i) o acio-
nista Ricardo Pernambuco Backheuser Junior subscreveu 23.504.027 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 8.461.449,72, tendo a totalidade das ações subscritas sido 
integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante, de-
tidos pelo subscritor contra a Cia.; (ii) o acionista Eduardo Backheuser subscreveu 23.504.027 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 8.461.449,72, tendo a totalidade das 
ações subscritas sido integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante o aproveitamento de créditos, nesse 
mesmo montante, detidos pelo subscritor contra a Cia.; (iii) o acionista João Pedro Backheuser subscreveu 
20.021.949 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, perfazendo o preço total de subscrição de R$ 
7.207.901,64, tendo a totalidade das ações subscritas sido integralizadas no ato, pelo referido subscritor, mediante 
o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante, detidos pelo subscritor contra a Cia.; e (iv) a acionista Anna 
Maria Lessa Backheuser subscreveu 20.021.949 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, perfazendo o 
preço total de subscrição de R$ 7.207.901,64, tendo a totalidade das ações subscritas sido integralizadas no ato, 
pela referida subscritora, mediante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante, detidos pelo subscritor 
contra a Cia.; tudo na forma dos Boletins de Subscrição que, autenticados pela Mesa, ficam arquivados na sede da 
Cia. (Doc. 03). 4.2.3. Considerar realizado o aumento de capital e alterar o caput do Art. 5º do Estatuto Social, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
371.259.404,12, dividido em 456.784.882 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 4.2.4. Aprovar a con-
solidação da nova redação do Estatuto Social, incorporando a alteração acima aprovada, o qual passará a vigorar 
conforme anexo (Doc. 4). 5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presen-
tes. 6. Assinaturas: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior. Acionis-
tas: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser, João Pedro Backheuser e Anna Maria Lessa 
Backheuser. Diretoria: Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, Eduardo Backheuser, e Mário Vieira Lopes, repre-
sentante da BKR - Lopes Machado Auditores, auditor independente da Cia. RJ, 29/04/21. Eduardo Backheuser - 
Presidente; Ricardo Pernambuco Backheuser Junior - Secretário. Estatuto Social Consolidado na AGE realizada 
em 29/04/21. Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Santo Avito Participações S.A. é 
uma S.A. regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º - A Cia. terá sede e foro na Cidade do RJ/
RJ, podendo criar ou extinguir filiais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional. Art. 
3º - A Cia. tem por objeto social a participação na Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A (CNPJ: 40.450.769/0001-
26). Art. 4º - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º - O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 371.259.404,12, dividido em 456.784.882 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assem-
bleia Geral. Capítulo III - Administração: Art. 6º - A Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e 
deste Estatuto. §1º - Findo o prazo da gestão, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos 
até a eleição e posse de seus substitutos. §2º - Os membros da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como 
garantia de sua gestão. §3º - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral, individualmen-
te ou em verba global e anual, sendo, nesse caso, distribuída internamente pela Diretoria. Art. 7º - A Diretoria terá 
plenos poderes de administração e gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e sujeito ao 
disposto na lei, neste Estatuto e nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Cia. §1º - A Diretoria da Cia. será 
composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 7 membros designados diretores sem designação específica, todos resi-
dentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribui-
ções estabelecidas neste Estatuto. §2º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo o 
mandato automaticamente prorrogado até a eleição dos respectivos substitutos. §3º - A Diretoria se reunirá com a 
presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, preferencialmente na 
sede social, e as suas deliberações serão tomadas por maioria de votos e lavradas em livro próprio. §4º - Os Dire-
tores da Cia. somente poderão praticar, ou autorizar a prática, no caso de sociedade direta ou indiretamente contro-
lada, dos atos mencionados neste parágrafo, mediante expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representan-
do 70% do capital da Cia., reunidos ou não em assembleia: (i) alienar ou onerar, ou aprovar a alienação ou oneração, 
no caso de suas controladas, de bens integrantes do ativo permanente da Cia. e/ou de suas controladas, cujo valor 
isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, seja igual ou superior ao 
equivalente em reais a US$ 1.000.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou de qualquer de 
suas controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, per-
formance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (ii) não 
distribuição de lucros ou distribuição em desacordo com a política de dividendos de qualquer de suas sociedades 
controladas; (iii) alteração de qualquer disposição do Estatuto ou Contrato Social, inclusive mudança de objeto e 
aumento de capital social; (iv) abertura de capital; (v) contratação por qualquer das controladas da Cia., de emprés-
timos, financiamentos ou outras operações análogas, de qualquer natureza, cujo valor, isoladamente ou no conjunto 
de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, faça com que o endividamento acumulado de qualquer 
das controladas da Cia. exceda a 10% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço então aprovado, ex-
ceto no caso de caução ou garantia exigida de qualquer das controladas da Cia. pelo Poder Concedente para parti-
cipação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de dupli-
catas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (vi) emissão, pela Cia. e/ou por sociedade direta ou 
indiretamente controlada, de partes beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição, e/ou outros valores mobiliários, 
conversíveis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro título conversível em ações ou que outor-
gue direito à participação nos lucros, bem como contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos seme-
lhantes; (vii) participação em operações de incorporação, cisão, fusão, transformação de tipo societário ou outra 
forma de reorganização societária; (viii) concessão de garantias pela Cia. ou por suas controladas, salvo no caso de 
garantias concedidas a funcionários em contrato de locação de imóveis cujos aluguéis sejam inferiores ao equiva-
lente em reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas contro-
ladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance 
bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (ix) aprovação das 
demonstrações financeiras de sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia.; (x) alienação ou oneração, 
inclusive mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto de propriedade intelectual e/ou outros ativos in-
tangíveis pertencentes à Cia. ou de qualquer de suas controladas; (xi) aquisição de bens, móveis ou imóveis, cujo 
valor exceda individualmente ao equivalente em reais a US$1.000.000,00 ou a US$6.000.000,00 no conjunto de 
operações análogas dentro de qualquer período de 12 meses; e (xii) aprovação ou desvio da política salarial e de 
participação nos lucros de funcionários e/ou administradores de qualquer das controladas da Cia. (xiii) indicar, dentro 
do corpo técnico das controladas da Cia., os profissionais que terão a responsabilidade técnica pela execução de 
serviços profissionais prestados por qualquer das controladas da Cia.; (xiv) aprovar a prestação, pelos acionistas da 
Cia., de garantias reais e/ou de garantias pessoais, exigidas da Cia. e/ou de qualquer de suas controladas, para o 
levantamento de empréstimos junto a terceiros; e (xv) definir a orientação de voto a ser manifestada pelos Diretores 
da Cia., ou de suas controladas, conforme o caso, em qualquer assembleia ou reunião de sócios de sociedade de 
que participe, direta ou indiretamente, ou ainda, autorizar os diretores a autorizarem a prática por sociedades direta 
ou indiretamente controladas de qualquer ato que dependa de aprovação de acionistas representando a maioria do 
capital social da respectiva sociedade, com exceção das matérias listadas nos §§3º e 4º do Art. 12 deste Estatuto, 
as quais dependerão de deliberação pelos acionistas, observados os quoruns ali previstos. §5º - Os Diretores da Cia. 
somente poderão praticar, ou autorizar a prática, no caso de sociedade direta ou indiretamente controlada, dos atos 
mencionados neste parágrafo, mediante expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando 90% do 
capital da Cia., reunidos ou não em assembleia: (i) realização de qualquer negócio com acionistas ou administrado-
res da Cia. ou pessoa ligada a qualquer deles, assim consideradas aquelas definidas como tal pela legislação do IR; 
(ii) caução ou qualquer outra forma de oneração de ações da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente contro-
lada; (iii) liquidação, dissolução e/ou pedido de falência da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente controla-
da; (iv) a contratação pela Cia., de empréstimos, financiamentos ou outras operações análogas, de qualquer natu-
reza, cujo valor, isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, faça com 
que o endividamento acumulado da Cia. seja superior a 5% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço 
então aprovado; (v) alienação ou oneração, ou aprovação da alienação ou da oneração, no caso de suas controla-
das, de ações ou participações societárias detidas pela Cia. ou por qualquer de suas controladas. Art. 8º - Ressal-
vada a hipótese prevista no Art. 10, (vii) deste Estatuto, todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desone-
rem terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., ser 
praticados por escrito, mediante documentos assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em con-
junto com um procurador com poderes especiais e específicos, ou (iii) por 2 procuradores com poderes especiais e 
específicos. Art. 9º - As procurações outorgadas pela Cia. serão sempre assinadas conjuntamente por 2 Diretores, 
devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo determinado de duração, limitado 
a 1 ano, exceto as procurações para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 10 - Respeitado o 
disposto no Art. 8º, a Cia. poderá ser representada por 1 Diretor ou por 1 procurador, com poderes específicos e 
especiais, agindo isoladamente, nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer paga-
mentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instru-
mentos destinados à cobrança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas Assembleias Gerais 
de sociedades em que tenha participação acionária; (vi) na representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmen-
te, em qualquer outro ato, desde que haja autorização expressa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por 
todos os Diretores. Capítulo IV - Assembleia Geral - Art. 11 - A Assembleia Geral, com as suas funções e atribui-
ções previstas em lei e pelo presente estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para 
os fins previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. §1º - A Assem-
bleia Geral, convocada nos termos da lei e deste Estatuto, por qualquer dos Diretores ou acionistas, que designará 
o secretário da reunião. §2º - Será dispensada convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparece-
rem todos os acionistas. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, nos 
Acordos de Acionistas registrados na sede da Cia. e neste Estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se 
computando os votos em branco. §4º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por man-
datários nomeados na forma do §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato 
ser depositados na sede social, com 2 dias de antecedência da data marcada para a Assembleia Geral. Capítulo V 
- Conselho Fiscal: Art. 12 - O Conselho Fiscal, com as funções fixadas em lei, será composto de 3 membros efeti-
vos e 3 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. §1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos 
exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das ações 
com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de funcionamento terminará na primeira AGO 
subseqüente. §2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os 
eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. 
Capítulo VI - Acordo de Acionistas: Art. 13 - Os acordos de acionistas registrados na sede da Cia. que estabele-
çam cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência na 
respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Cia. e pela sua 
administração. Capítulo VII - Exercício Social e Lucros: Art. 14 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro 
de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela Diretoria, as demonstrações financeiras pre-
vistas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro lí-
quido do exercício. Art. 15 - Do lucro líquido do exercício remanescente, depois de deduzidas as participações que 
forem atribuídas aos administradores, na forma do Art. 7º, §6º deste Estatuto, 5% serão destinados à reserva legal 
até que atingidos os limites legais. Do saldo: a) 50%, serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e b) 
até 50% serão destinados à Reserva de Investimento para financiar a expansão das atividades da Cia., salvo desti-
nação diversa determinada por acionistas representando 70% do capital da Cia. O saldo do lucro líquido ajustado, 
se houver, será distribuído aos acionistas como dividendo complementar. §1º - A Cia. poderá levantar balanços se-
mestrais, trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado aos acionistas declarar dividendos à conta do lucro 
apurado nesses balanços, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reser-
vas, obedecidos os limites legais. §2º - Os dividendos poderão ser pagos em moeda corrente ou bens e no prazo 
de lei. §3º - A Cia. poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. 
§4º - Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão 
computados, por seu valor líquido, para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem 
distribuídos e serão creditados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VIII - Liquidação: Art. 16 - A 
Cia. somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previs-
tos em lei. §1º - Caberá à Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidan-
te e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o núme-
ro fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. RJ, 29/04/21. Eduardo Backheuser 
- Presidente; Ricardo Pernambuco Backheuser Junior - Secretário. Jucerja em 18/05/2021 sob o nº 4069026. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Três perguntas: o mercado brasileiro  
de cannabis e suas perspectivas
Por Jorge Priori.

A cannabis é uma 
planta única que 
possui espécies 

como o cânhamo (hemp) 
e a maconha. O cânhamo 
tem alto teor de canabidiol 
(CDB) e baixo de tetrahi-
drocanabinol (THC). Ele 
não gera qualquer efeito 
psicoativo e tem mais de 25 
mil aplicações industriais. 
Já a maconha, ao contrário, 
possui baixo teor de CDB e 
alto de THC. Ela tem efei-
tos psicoativos e pode tra-
tar inúmeras doenças, mas 
foi usada para demonizar a 
cannabis.

O mercado legal da 
cannabis apresenta cinco 
dimensões: a primeira en-
globa o cânhamo como 
uma commodity; a segun-
da é a industrial, uma das 
mais prolíficas e que gera 
produtos não voltados ao 
consumo direto humano; 
a terceira dimensão é a de 
Saúde & Bem-estar, dire-
cionada a produtos para o 
consumo direto humano, 
englobando, além do setor 
de alimentos e bebidas, a 
linha de produtos over-the-
-counter (OTC, venda sem 
necessidade de prescrição 
médica); a quarta dimensão 
é a do setor farmacêutico; e 
a quinta e última engloba o 
uso adulto.

Conversamos sobre o 
mercado brasileiro de can-
nabis com Marcelo De 
Vita Grecco, cofundador 
e CMO (chief  marketing 
officer) da Green Hub, a 
primeira plataforma brasi-
leira especializada em tec-
nologia e inovação focada 
exclusivamente em negó-
cios voltados à indústria 
da cannabis. A Green Hub 
atua como aceleradora e 
consultoria, além de ser um 
hub do setor, criando uma 
comunidade e proporcio-
nando pesquisa, educação 
e conexão entre empreen-
dedores, inovadores, setor 
corporativo, meio acadêmi-
co, associações, governo e 
investidores desse mercado.

Como está o mercado 
de cannabis no Brasil? 
Quais são as suas pers-
pectivas?

Estamos falando de um 
mercado que está nascen-
do de forma extremamente 
dinâmica. O momento ain-
da é de solidificação e de 
vencer preconceitos, con-
tornando desinformação e 
possíveis equívocos, bem 
como fomentando a impor-
tância, seriedade e respon-
sabilidade sanitária que tal 
mercado possui – para, só 
então, pensarmos no imen-
so potencial de lucro poten-
cial que a cannabis oferece.

Grandes potencias mun-
diais, nos mercados mais 
avançados, estão abraçando 
as possibilidades oferecidas 
pela indústria legal da can-
nabis. Para alguns países, a 
planta tem papel importan-
te na superação de graves 
crises econômicas.

Normalmente, a porta 
de entrada é a oportunida-
de de melhorar a qualidade 
de vida de pacientes que so-
frem com diversos tipos de 
enfermidades, por meio do 

uso medicinal da cannabis. 
De certa forma, esse rotei-
ro também está presente 
no Brasil, mas os desdobra-
mentos ainda são lentos.

Nacionalmente, o marco 
legislativo para a cannabis é 
debatido em torno do Pro-
jeto de Lei (PL) 399/2015, 
que nasceu com foco no 
acesso aos medicamentos, 
mas prevê também a autori-
zação para o cultivo. O pro-
jeto é o de maior relevância 
no momento. Se for aprova-
do, segue para o Senado e, 
com a sanção presidencial, 
entra em vigor. No entanto, 
independente do resulta-
do no Poder Legislativo, é 
importante que as pessoas 
mobilizadas para desenvol-
ver o ecossistema da cadeia 
produtiva da indústria legal 
da cannabis não percam o 
foco de iniciativas funda-
mentais para o desenvolvi-
mento do mercado.

Caso o PL seja aprova-
do, teremos avanços e al-
guns aspectos facilitados. 
A começar pelo acesso à 
matéria-prima, pois a aqui-
sição sem ser dolarizada 
traz maior liberdade para 
o desenvolvimento de pes-
quisas e produtos. Além 
disso, diminuem a insegu-
rança jurídica e as barreiras 
alfandegárias para a expor-
tação. Com isso, as perspec-
tivas são muitas, e diversas 
oportunidades poderiam 
ser aproveitadas, tanto pe-
lo agronegócio quanto pelo 
setor farmacêutico, além de 
muitos segmentos da indús-
tria. Ainda há outro pon-
to importante, em caso de 
aprovação do PL, que resi-
de no maior acesso ao sis-
tema bancário e financeiro.

No caso desse trâmite 
na câmara não resultar em 
aprovação, primeiramente, 
é importante entender que 
o impacto no desenvolvi-
mento de novos negócios 
não será impeditivo. Afinal, 
vale considerar que 90% 
de tudo o que acontece no 
mundo corporativo envolve 
algum trâmite judicializado, 
em maior ou menor grau. 
Desta forma, há meios para 
conseguir desenvolver ne-
gócios, incluindo suas pes-
quisas.

Além disso, a cannabis 
vem quebrando mundial-
mente barreiras levantadas 
pelo preconceito. O passo 
dado no final do ano pas-
sado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
aponta uma abertura grada-
tiva e crescente no caminho 
que tange às pesquisas e 
aplicações.

Sem a aprovação do PL 
399/2015, também será 
preciso colocar em prática 
um “plano B” em direção 
à obtenção de marcos re-
gulatórios. Nesse sentido, 
o ideal seria segmentar os 
objetivos para novas fren-
tes parlamentares, com ca-
minhos específicos para a 
cannabis e o cânhamo. Este 
último poderia, até mesmo, 
ser o foco principal em um 
primeiro momento, bus-
cando atender uma gama 
expressivamente maior de 
possibilidades de aplicações 
para a planta. A criação do 
mercado em torno do cul-
tivo e processamento do 

cânhamo vai ao encontro 
desses propósitos. Com 
condições climáticas ideais 
e imenso potencial agríco-
la, o Brasil pode abrir no-
vos horizontes, assumindo 
papel de protagonismo e 
criando um exemplo a ser 
seguido globalmente.

Mas vale ressaltar que, 
mesmo com o cenário ad-
verso devido ao marco 
regulatório, é crescente o 
número de negócios envol-
vendo a área de cannabis. Só 
no ano passado, por exem-
plo, tivemos 52 projetos 
do setor inscritos na nossa 
chamada para aceleração de 
startups.

Como está esse merca-
do nos Estados Unidos, 
Canadá e na Europa?

Nos Estados Unidos, 
nos 33 estados em que o 
comércio e o consumo de 
cannabis foi permitido, o 
produto foi incluído na lista 
de essenciais, por causa do 
uso medicinal. As vendas 
no ano passado chegaram a 
US$ 17,5 bilhões, aumento 
de 46% em relação ao ano 
anterior.

Já o Canadá teve cresci-
mento de 61% em 2020, pa-
ra mais de US$ 2,6 bilhões. 
O país foi beneficiado por 
novas regras governamen-
tais que liberaram também 
a venda de produtos deri-
vados, como comestíveis à 
base de cannabis.

O mercado legal de can-
nabis na Europa, incluindo 
o consumo medicinal e o 
uso adulto livre, deve atin-
gir o valor de € 3,2 bilhões 
em 2025, segundo relatório 
divulgado pela empresa de 
consultoria especializada 
Prohibition Partners.

Qual a sua opinião so-
bre a legislação brasileira 
que dá suporte ao desen-
volvimento desse merca-
do?

No início de 2021, as ca-
sas legislativas brasileiras ti-
nham 27 projetos de lei en-
volvendo a cannabis. Desse 
total, 57% das proposições 
nasceram nas Assembleias 
Legislativas dos estados. Na 
Câmara Federal, estão 25% 
delas, e o Senado detém 
14%. O restante, 4% dos 
projetos, encontram-se nas 
Câmaras Municipais.

O mais conhecido entre 
todos é o PL 399/2015. O 
projeto, no entanto, tem 
apenas 3% de chances de 
ser aprovado neste mo-
mento, segundo acompa-
nhamento do Instituto de 
Pesquisas Sociais e Econô-
micas da Cannabis (Ipsec). 
Esse termômetro aponta a 
lentidão no encaminhamen-
to do assunto no Congres-
so, pauta ainda bem distan-
te no trâmite interno.

A discussão precisa ser 
destravada urgentemente, 
porque o Brasil, mais uma 
vez, está ficando para trás em 
uma corrida que já acontece 
globalmente. A regulamenta-
ção sobre a Cannabis irá pro-
porcionar melhor qualidade 
de vida a tantos brasileiros 
que precisam de um medica-
mento mais barato e efetivo, 
além da geração efetiva de 
novos negócios, empregos, 
receitas e tributos.
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Ata das AGO/E em 29/04/21. 1. Data, hora e local: Em 29/04/21, às 10h, na 
sede social, na Rua do Parque, 31, São Cristóvão/RJ. 2. Presença: Convo-
cação dispensada, em face da presença da acionista da Cia. representando 
100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, confor-
me lista de Presença de Acionista (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores 
da Cia. abaixo designados; e Mário Vieira Lopes, representante da BKR - Lo-
pes Machado Auditores, auditor independente da Cia. 3. Mesa: Presidente: 
Eduardo Backheuser; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. 4. Or-
dem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os im-
pedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em AGO: 
4.1.1. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demons-
trações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, com 
o parecer sem ressalva dos auditores independentes publicadas em 26/04/21 
no DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil (Doc. 02). 4.1.2. Consignar que a 
Cia. não distribuirá dividendos, considerando que a Cia. apurou prejuízo con-
tábil no exercício de 2020. 4.1.3. Fixar a remuneração global anual dos mem-
bros da Diretoria para o exercício social de 2021 em até R$ 3.000.000,00. 
4.1.4. Reeleger, na forma estatutária, com mandato até a AGO a se realizar 
em 2024 para deliberar sobre as contas do exercício de 2023: (i) Eduardo 
Backheuser, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 08911020-9 - IFP/
RJ, CPF/MF sob o nº 013.865.967-28, como Diretor Geral; e (ii) Fábio Medei-
ros Junqueira Meirelles, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 061573101- 
IFP e CPF 588.233.606-68, como Diretor sem designação específica, ambos 
com endereço comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão/RJ, os quais, 
presentes à Assembleia declararam, para todos os fins e efeitos legais, que 
não estão impedidos por lei especial de exercer os cargos para os quais fo-
ram eleitos e nem foram condenados, ou encontram-se sob efeito de conde-
nação: (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos 
públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, ou (iii) por crime contra a economia popular, o sistema financei-
ro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, tomando posse no mesmo ato, mediante assi-
natura no termo de posse (Doc. 03), lavrado em livro próprio na sede da Cia. 
4.1.5. Consignar em ata a apresentação feita pela Área de Compliance dos 
trabalhos executados pela Área e Comitê de Ética no exercício de 2020, ten-
do os representantes da Acionista presentes agradecido, elogiado os traba-
lhos e as medidas de aperfeiçoamento implantadas no exercício, reforçando 
a importância da continuidade de medidas para fortalecimento do Programa 
de Compliance em 2021, questão prioritária para a Cia. e seus acionistas. 
4.1.6. Designar como membros da gerência técnica da Cia., na forma do § 
único do Art. 3º do Estatuto Social, os engenheiros a seguir indicados, devi-
damente registrados junto aos respectivos Conselhos Regionais de Engenha-
ria: (i) Eduardo Backheuser, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
Registro Nacional 2001507780 e no CPF 013.865.967-28; (ii) Gustavo Rodri-
gues Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro civil, Registro Nacional 
2004831448 e no CPF 009.101.367-42; (iii) Fabio Medeiros Junqueira Meirel-
les, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, Registro Nacional 1401383904 
e no CPF/MF sob o nº 588.233.606-68; (iv) Diogo da Silva Cunha, brasileiro, 
casado, engenheiro mecânico, Registro Nacional 2000414095 e no CPF 
102.234.087-51; e (v) Carlos Eduardo Campello de Medeiros, brasileiro, ca-
sado, engenheiro de segurança do trabalho, Registro Nacional 2001708432 e 
no CPF 052.979.287-70. 4.2. Em AGE: 4.2.1. Aprovar o aumento do capital 
social em R$ 30.000.000,00, passando dos atuais R$ 354.910.612,16 para 
R$ 384.910.612,16, com a emissão de 93.750.000 ações, sendo 55.994.653 
ordinárias e 37.755.347 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$ 0,32 por ação, fixado de acordo com os parâme-
tros do Art. 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/76, sendo o valor total da emissão 
integralmente destinado à conta de capital social. As ações deverão ser inte-
gralizadas à vista, no ato da subscrição, em créditos ou moeda corrente na-
cional. 4.2.2. Aprovar a subscrição da totalidade das ações assim emitidas 
pela acionista Santo Avito Participações S.A., que subscreveu as 93.750.000 
ações, sendo 55.994.653 ordinárias e 37.755.347 preferenciais, todas nomi-
nativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,32 por ação, fixado 
de acordo com os parâmetros do Art. 170, §1º, II, da Lei nº 6.404/76, perfa-
zendo o preço total de subscrição de R$ 30.000.000,00, tendo a totalidade 
das ações subscritas sido integralizadas no ato, pela referida subscritora, me-
diante o aproveitamento de créditos, nesse mesmo montante decorrentes de 
adiantamentos para futuro aumento de capital, detidos pela subscritora contra 
a Cia., tudo na forma do Boletim de Subscrição que, autenticados pela Mesa, 
ficam arquivados na sede da Cia. (Doc. 04). 4.2.3. Considerar realizado o 
aumento de capital e alterar o caput do Art. 5º do Estatuto Social, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$ 384.910.612,16, dividido em 546.918.198 ações, 
sendo 326.661.279 ordinárias e 220.256.919 preferenciais, todas nominati-
vas e sem valor nominal.” 4.2.4. Aprovar a consolidação da nova redação do 
Estatuto Social, incorporando a alteração acima aprovada, o qual passará a 
vigorar conforme anexo (Doc. 5). 5. Encerramento: Após lavrada, lida e apro-
vada esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: 
Eduardo Backheuser; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. Acio-
nista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores Ricardo Pernambuco 
Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Diretores Presentes: Eduardo Ba-
ckheuser e Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. Representante do auditor 
independente da Cia., BKR - Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. 
RJ, 29/04/21. Eduardo Backheuser - Presidente; Fábio Medeiros Junqueira 
Meirelles - Secretário. Estatuto Social Consolidado na AGE em 29/04/21: 
Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Carioca 
Christiani-Nielsen Engenharia S.A. é uma S.A. regida pelo presente Estatuto 
e pela legislação aplicável. Art. 2º - A Cia. terá sede e foro na Cidade do RJ, 
Estado do RJ, podendo criar ou extinguir filiais, agências, depósitos, escritó-
rios, representações e dependências similares em qualquer parte do território 
nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Cia. tem 
por objeto social: (i) a execução de serviços de engenharia civil, diretamente 
ou através de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, serviços de terra-
plenagem, de pavimentação, de saneamento, de irrigação, de construção ci-
vil, inclusive o planejamento, a organização e incorporação de empreendi-
mentos imobiliários, de instalações, de montagens industriais e mecânicas, 
bem como a construção de oleodutos e gasodutos, obras ferroviárias, portuá-
rias e aeroportuárias, serviços de dragagem e demais atividades de engenha-
ria subaquática e a compra e venda de materiais ou equipamentos necessá-
rios a tais serviços. (ii) a atuação como armadora de embarcações utilizadas 
na prestação de seus serviços, inclusive dragas, flutuantes e chatas; (iii) a 
exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus; (iv) 
exploração, direta ou indiretamente, de concessões de obras e serviços públi-
cos, inclusive através de parceria público-privadas, especialmente aqueles 
voltados à operação de estradas de rodagem, infra-estruturas ferroviárias e 
metroviárias, saneamento urbano e coletas de lixo; (v) a atuação em consór-
cios, “joint-ventures” ou sociedades em conta de participação, com empresas 
congêneres ou não, visando participação associativa em licitações e execu-
ção de serviços de engenharia em geral; (vi) participação em quaisquer ou-
tras sociedades comerciais ou civis, como sócia ou quotista; (vii) exploração 
de atividades agrícolas e pastoris, com a comercialização dos produtos oriun-
dos dessas atividades; e (viii) prestação de serviços de navegação de apoio 
portuário e marítimo e de navegação de cabotagem. § único - A gerência 
técnica da Cia. será exercida por engenheiro(s) designado(s) pela Assem-
bleia Geral, devidamente registrado(s) junto ao(s) Conselho(s) Regional(is) 
de Engenharia competente(s). Art. 4º - O prazo de duração da Cia. é indeter-
minado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º - O capital social, total-
mente subscrito e integralizado, é de R$ 384.910.612,16, dividido em 
546.918.198 ações, sendo 326.661.279 ordinárias e 220.256.919 preferen-
ciais, todas nominativas e sem valor nominal. §1º - Cada ação ordinária cor-
responde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º - As ações 
preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade no reembolso do 
capital, sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação, participando no 
rateio do dividendo em igualdade de condições com as ações ordinárias, 
como determina o Art. 17 da Lei 6.404/76. §3º - Os aumentos de capital por 
subscrição poderão compreender apenas ações ordinárias, ou ações prefe-
renciais, ou, ainda, ações ordinárias e preferenciais, sem guardar proporção 
com as ações ordinárias, devendo as ações ser emitidas por seu valor patri-
monial à época, respeitado o limite estabelecido no Art. 15, §2º, da Lei 
6.404/76. Capítulo III - Administração da Cia.: Art. 6º - A Cia. será adminis-
trada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7º - A Diretoria 
da Cia. será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 membros, sendo um 
Diretor Geral e até 3 Diretores sem designação específica, todos residentes 
no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela As-
sembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e outras que 
lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral, pela Diretoria ou pelo Diretor 
Geral. §5º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, 
sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse dos 
respectivos substitutos. §6º - Os Diretores serão investidos nos seus respec-
tivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, 
dentro dos 30 dias que se seguirem a sua eleição. Os Diretores reeleitos se-
rão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispen-
sadas quaisquer outras formalidades. §7º - Em suas ausências temporárias 
ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por quem for indi-
cado, por escrito, pela Diretoria. §8º - Compete à Diretoria conceder licença 
aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remu-
nerada. §9º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Ge-
ral, em seu montante individual ou global, sendo que, em caso de ser fixado 
montante global, a distribuição interna será feita pela Diretoria, ficando os 
Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. §10º - A 
Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores participação no lucro 
da Cia., observadas as limitações legais aplicáveis. §11º - Ocorrendo vacân-
cia de cargo de Diretor caberá à Assembleia Geral eleger o novo Diretor, fi-
xando o prazo da gestão. Art. 8º - A Diretoria terá plenos poderes de adminis-

tração e gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e 
sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º - A Diretoria poderá indicar 
para os acionistas profissionais com o perfil e currículo compatíveis para o 
exercício do cargo de Compliance Officer. A eleição e destituição do Com-
pliance Officer será realizada somente pelos acionistas, reunidos ou não em 
Assembleia Geral. §2º - A prática dos seguintes atos pela Cia., ou autorização 
para sua prática por qualquer sociedade controlada direta ou indiretamente 
pela Cia., depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos acionis-
tas representando a maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia 
Geral: (i) aprovação do planejamento compromisso anual; (ii) alienação ou 
oneração de qualquer bem do ativo permanente cujo valor, isoladamente ou 
no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12 meses, seja 
igual ou superior ao equivalente em Reais a US$1.000.000,00, exceto no 
caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas 
pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e pro-
cedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de duplica-
tas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (iii) aprovação ou desvio 
da política salarial e de participação nos lucros de funcionários e/ou adminis-
tradores; (iv) aprovação de qualquer promoção de executivos e de funcioná-
rios cujos salários mensais excedam, individualmente, ao equivalente em 
Reais a US$ 10.000,00 por mês; (v) aquisição de bens, móveis ou imóveis, 
cujo valor exceda individualmente ao equivalente em Reais a US$1.000.000,00 
ou a US$6.000.000,00 no conjunto de operações análogas realizadas dentro 
de qualquer período de 12 meses; (vi) concessão de empréstimo em montan-
te superior ao equivalente em Reais a US$5.000,00 por funcionário ou admi-
nistrador, ou em montante que faça com que o total de empréstimos penden-
tes, no conjunto ou por pessoa, ultrapasse o equivalente em Reais a 
US$50.000,00; (vii) contratação de empréstimo, financiamento e/ou operação 
de endividamento, de qualquer natureza, em montante que faça com que o 
valor acumulado do endividamento da Cia. exceda a 5% do patrimônio líquido 
da Cia., conforme último balanço então aprovado, exceto no caso de caução 
ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder Con-
cedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, 
performance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não 
depende de prévia aprovação; (viii) concessão de garantia, salvo no caso de 
garantias concedidas a funcionários em contratos de locação de imóveis e 
desde que tais garantias não envolvam valores totais superiores ao equiva-
lente em Reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigi-
da da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder Concedente para 
participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance 
bond, down payment e desconto de duplicatas; (ix) aquisição, alienação ou 
oneração, inclusive mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto 
de propriedade intelectual e/ou outros ativos intangíveis; (x) realização de 
qualquer negócio com acionistas e/ou pessoas ligadas a acionistas e/ou ad-
ministrador, assim consideradas aquelas definidas como tal pela legislação 
do IR; (xi) caução ou qualquer outra forma de oneração de ações da Cia. e/ou 
de sociedade direta ou indiretamente controlada; (xii) liquidação, dissolução 
e/ou pedido de falência da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente 
controlada; (xiii) abertura de capital; e (xiv) alienação ou oneração, ou aprova-
ção da alienação ou da oneração, no caso de suas controladas, de ações ou 
participações societárias detidas pela Cia. ou por qualquer de suas controla-
das. Art. 9º - A Diretoria se reunirá preferencialmente na sede social, com a 
presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais 
assim o exigirem, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos 
e lavradas em livro próprio. Art. 10 - Ressalvada a hipótese prevista no item 
(vii) do Art. 12, todos os atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem 
terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de não produzi-
rem efeitos contra a Cia., ser praticados por escrito, mediante documentos 
assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em conjunto com 
um procurador com poderes especiais e específicos, ou por (iii) 2 procurado-
res com poderes especiais e específicos. Art. 11 - Ressalvada a hipótese 
prevista no item (vii) do Art. 12, as procurações outorgadas pela Cia. serão 
sempre assinadas; (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em con-
junto com um procurador com poderes especiais e específicos, devendo con-
ter descrição pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo determi-
nado de duração, limitado a 1 ano, exceto as procurações outorgadas para 
fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 12 - A Cia. pode-
rá ser representada por apenas 1 Diretor ou por 1 procurador, nas seguintes 
circunstâncias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; (ii) na 
cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura de cor-
respondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos des-
tinados à cobrança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da 
Cia. nas Assembleias Gerais de sociedades em que tenha participação acio-
nária, obedecido o voto e as orientações estabelecidas pelos acionistas; (vi) 
na representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em qualquer 
outro ato, inclusive outorga de mandatos, desde que haja autorização expres-
sa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por todos os Diretores. 
Capítulo IV - Assembleia Geral: Art. 13 - A Assembleia Geral, com as fun-
ções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordi-
nariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei, e, 
extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifesta-
ção dos acionistas. §1º - A Assembleia Geral, convocada nos termos da lei e 
deste Estatuto, será presidida por um representante dos acionistas, ou por 
outra pessoa que seja escolhida pelos acionistas presentes, sendo o secretá-
rio designado pelo presidente da Assembleia. §2º - Será dispensada convo-
cação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os 
acionistas. §3º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias 
Gerais por mandatários nomeados na forma do §1º do Art. 126 da Lei 
6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados 
na sede social, com antecedência mínima de 3 dias da data marcada para a 
Assembleia Geral. Art. 14 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalva-
das as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se 
computando os votos em branco. Capítulo V - Área de Compliance: Art. 15 
- A Área de Compliance, composta por um Compliance Officer, eleito e desti-
tuível pelos acionistas, e por uma equipe de profissionais capacitados e habi-
litados a desenvolverem seus trabalhos, deve zelar pela implantação e cons-
tante aprimoramento do SGACC, contando com o apoio de um Comitê de 
Ética. § Único - De modo a assegurar o resultado de seus trabalhos, a Área 
de Compliance foi criada como uma estrutura independente, traduzindo-se 
essa independência nos seguintes aspectos: (i) Reporta-se diretamente aos 
acionistas, não estando subordinada a empregado ou diretor da Carioca; (ii) 
é dotada da autonomia e responsabilidade necessárias para o concreto de-
sempenho das suas funções; (iii) tem acesso a qualquer colaborador da Ca-
rioca, devendo obter deste a necessária cooperação, bem como a quaisquer 
registos, informações e documentos que se mostrem necessários para o de-
senvolvimento das suas atividades; (iv) tem o direito de promover verificações 
de conformidade in situ em qualquer filial ou obra da Carioca; (v) tem o dever 
de investigar denúncias de não conformidades legais ou infrações ao Sistema 
de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (SGACC), bem como 
centralizar as informações e reportar as autoridades competentes, em caso 
de necessidade. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Art. 16 - O Conselho Fiscal 
da Cia., com as funções fixadas em lei, será composto de 3 ou 5 membros 
efetivos e 3 ou 5 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. 
§1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que 
sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 
das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada 
período de funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. §2º - A 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas 
por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI - Exercício So-
cial e Lucros: Art. 17 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de 
cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela Diretoria, 
as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então 
vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido 
do exercício. Art. 18 - Do lucro líquido do exercício remanescente depois de 
deduzidas as participações que forem atribuídas aos administradores, na for-
ma do Art. 7º, §6º deste Estatuto, 5% serão destinados à reserva legal até que 
atingidos os limites legais. Do saldo a) 25%, serão destinados ao pagamento 
de dividendo obrigatório; e b) até 75% serão destinados à Reserva de Inves-
timento para financiar a expansão das atividades da Cia., salvo destinação 
diversa determinada pela Assembleia Geral. O saldo do lucro líquido ajusta-
do, se houver, será distribuído aos acionistas como dividendo complementar. 
§1º - A Cia. poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos 
menores, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro 
apurado nesses balanços, bem como declarar dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º - 
Os dividendos poderão ser pagos em moeda corrente ou bens e no prazo de 
lei. §3º - A Cia. poderá, ainda, pagar juros sobre o capital próprio, na forma e 
nos limites da legislação aplicável. §4º - Os dividendos intermediários e os 
juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser 
computados, por seu valor líquido total ou parcial, para satisfação do dividen-
do obrigatório do exercício social em que forem distribuídos, devendo ser, 
nesse caso, creditados como antecipação de dividendos. Capítulo VII - Li-
quidação: Art. 19 - A Cia. somente será dissolvida e entrará em liquidação 
por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º - 
Caberá à Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear 
o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, 
se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, ele-
gerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. RJ, 29/04/21. Eduardo 
Backheuser - Presidente; Fabio Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário. 
Jucerja em 20/05/2021 sob o nº 4070403. Bernardo F. S. Berwanger - Secre-
tário Geral.

Fundos têm captação líquida positiva de R$ 49,6 bilhões até maio

Os fundos de in-
vestimento ti-
veram captação 

líquida positiva de R$ 49,6 
bilhões entre os dias 1º e 21 
de maio, segundo dados da 
Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais 

(Anbima). Esse número é a 
diferença entre os R$ 563,4 
bilhões de aportes e R$ 
513,7 bilhões de resgates 
durante este período.

Os fundos são um tipo 
de investimento realizado 
de forma conjunta. Na últi-
ma semana, entre 17 e 21 de 

maio, a indústria teve cap-
tação líquida positiva de R$ 
9,9 bilhões. Todos os fundos 
fecharam com saldo positivo. 
“Os fundos de renda fixa ti-
veram, mais uma vez, o me-
lhor desempenho, com um 
saldo líquido de R$ 5,3 bi-
lhões”, informou a Anbima. 

Na sequência, aparece a 
classe de FIDCs, que encer-
rou a semana com saldo de 
R$ 2,1 bilhões. O resultado 
foi puxado por um apor-
te de um mesmo fundo no 
valor de R$ 2 bilhões. Tam-
bém tiveram captação líqui-
da positiva: ações (R$ 782,9 

milhões), multimercados (R$ 
638,7 milhões) e as ETFs (R$ 
607,6 milhões). No entanto, 
os multimercados tiveram o 
resultado impactado por res-
gate de um único fundo na 
ordem de R$ 2 bilhões.

Os FIPs obtiveram R$ 
178,4 milhões de captação 

líquida positiva durante o pe-
ríodo, assim como os fundos 
de previdência com R$ 163 
milhões e os cambiais com 
R$ 20,2 milhões. Desde 1º de 
janeiro, a indústria acumula 
captação líquida positiva de 
R$ 189,8 bilhões e patrimô-
nio líquido de R$ 6,4 trilhões.

Cade lança sistema de 
busca de jurisprudência

Regulamentar 
mecanismo de fiscalização 
e aplicação de sanções

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) lançou o Sistema 
de Busca de Jurisprudência 
da autarquia. A ferramenta 
é estruturada em seis co-
leções que segmentam as 
informações disponíveis e 
facilitam a usabilidade pelo 
usuário. São elas Jurispru-
dência, Pareceres Técnicos, 
Guias e Publicações, Legis-
lação, Notícias e Acórdão 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Além disso, o 
sistema apresenta uma série 
de combinações de filtros 
que refinam ainda mais as 
pesquisas.

Para o presidente do 
Cade, Alexandre Barreto, 
o Sistema de Busca de Ju-
risprudência consolida a 
memória institucional da 
autarquia e confere maior 
transparência às ações, en-
tendimentos e políticas do 
órgão antitruste brasileiro. 
“A novidade irá servir co-

mo mecanismo de gestão 
da informação, de transpa-
rência ativa e segurança ju-
rídica das nossas decisões”, 
destacou.

A plataforma foi desen-
volvida em parceria com 
a Universidade de Brasília 
(UnB) e contou com a co-
laboração de entidades par-
ceiras do Cade, que testa-
ram os recursos do sistema. 
Entre elas as Comissões de 
Concorrências das seccio-
nais da OAB de Brasília, 
São Paulo, Minas Gerais, 
Ceará, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro, além do Insti-
tuto Brasileiro de Estudos 
de Concorrência, Consumo 
e Comércio Internacional 
(Ibrac) e da Associação dos 
Advogados de São Paulo.

O Sistema de Busca de 
Jurisprudência  está dispo-
nível na página principal 
do site do Cade (https://
jurisprudencia.cade.gov.br/
pesquisa).

A Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados 
(ANPD) publicou nesta 
sexta-feira Consulta Públi-
ca, com o objetivo promo-
ver um ambiente regulató-
rio de maior conformidade 
pelos regulados por meio 
de sua atuação fiscalizatória 
e estímulo à promoção da 
cultura de proteção de da-
dos pessoais.

Nesse sentido, a ANPD 
submeteu uma minuta de 
Resolução à Consulta Pú-
blica, na qual há a previsão 
de ações de monitoramen-
to, orientação, prevenção e 
aplicação de sanções. Não 
obstante, a Resolução for-
nece mais detalhes acerca 
dos atos processuais com 
relação aos administrados 
e pondera o tratamento às 
transgressões de acordo 

com a gravidade do caso.
Dentre as premissas a se-

rem observadas pela atua-
ção fiscalizatória da ANPD, 
destaca-se: (i) o estímulo à 
conciliação direta entre as 
partes; (ii) a priorização da 
resolução do problema e 
da reparação de danos pe-
lo controlador, bem como 
(iii) a exigência de mínima 
intervenção na imposição 
de condicionantes adminis-
trativas ao tratamento de 
dados pessoais.

As contribuições devem 
ser feitas por meio do site 
da ANPD e podem ser en-
viadas até o dia 28 de junho 
de 2021. A equipe de Direi-
to Digital de Proteção de 
Dados do Machado Nunes 
está à disposição para auxi-
liar a esclarecer dúvidas so-
bre esse e demais temas.
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T.G.N.S.P.E Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 08.746.753/0001-52

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil) 

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço 
encerrado em 31.12.2020 e demais demonstrações legais. Colocamo-nos à inteira disposição para os esclarecimentos julgados necessários. A DIRETORIA.

31/12/20 31/12/19
Ativo circulante 206 4.298
Caixa e equivalentes de caixa 165 4.271
Créditos tributários 41 27

Ativo não circulante: Permanente: Investimentos 118.785 139.947
Total do ativo 118.991 144.245
Passivo circulante: Tributos a recolher - 1
Passivo não circulante: Outros débitos - 577
Patrimônio líquido 118.991 143.667
Capital social 648.538 598.538
Capital a integralizar (48.345) (24.023)
Prejuízos acumulados (491.943) (442.255)
Outros resultados abrangentes 10.741 11.407

Total do passivo e patrimônio líquido 118.991 144.245

Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
Despesas operacionais 31/12/20 31/12/19
Administrativas (11) (600)
Resultado de equivalência patrimonial (49.625) (31.257)
Outras receitas/(despesas) operacionais (55) (4)

Total despesas operacionais (49.691) (31.861)
Resultado financeiro, líquido 41 132

Prejuízo antes do IR e da contribuição social (49.650) (31.729)
Tributos sobre o lucro - -

Prejuízo líquido do exercício (49.650) (31.729)
Prejuízo líquido atribuído aos acionistas:
Controladores (49.650) (31.729)

(49.650) (31.729)
Prejuízo por ação básico (em R$) (0,10) (0,06)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)
Capital social Prejuízo  

acumulado
Outros resultados 

 abrangentesCapital subscrito Capital a integralizar Total
Saldo em 31/12/2018 558.538 (82.851) (410.660) 12.281 77.308
Aumento de capital, conforme AGE de 14/11/2019 40.000 (40.000) - - -
Ajuste de exercícios anteriores - - 207 - 207
Capital integralizado - 98.828 - - 98.828
Prejuízo líquido do exercício - - (31.729) - (31.729)
Perda de participação em investimento em controladas - - - (733) (733)
Patrimônio líquido reflexo de investimentos em controladas - - (73) (141) (214)
Saldo em 31/12/2019 598.538 (24.023) (442.255) 11.407 143.667
Aumento de capital, conforme AGE de 09/11/2020 50.000 (50.000) - - -
Capital integralizado - 25.678 - - 25.678
Prejuízo líquido do exercício - - (49.650) - (49.650)
Perda de participação em investimento em controladas - - - (590) (590)
Patrimônio líquido reflexo de investimentos em controladas - - (38) (76) (114)
Saldo em 31/12/2020 648.538 (48.345) (491.943) 10.741 118.991

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/20 31/12/19
Prejuízo líquido do exercício (49.650) (31.729)
Ajustes por: Resultado de equivalência patrimonial 49.625 31.257

(25) (472)
(Aumento)/diminuição nos créditos com ativos (13) (12)
(Aumento)/diminuição nos tributos a recolher (1) (5)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (39) (489)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada (29.745) (96.244)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (29.745) (96.244)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 25.678 98.828

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 25.678 98.828
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (4.106) 2.095
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.271 2.176
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 165 4.271

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em R$ Mil)

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Informações sobre a Companhia: A T.G.N.S.P.E Em-
preendimentos e Participações S/A (doravante denominada como “Companhia”) é 
uma sociedade anônima de capital nacional fechado com sede social localizada na 
Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, sala 501, Barra da Tijuca – Cidade e Esta-
do do Rio de Janeiro - RJ. A Companhia tem por objeto a participação no capital de 
outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior. 2. Polí-

ticas contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária 
e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo CPC, que estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Fi-
nancial Reporting Standard - IFRS) emitidas pelo Comitê de Normas Contábeis In-
ternacionais (International Accounting Standards Board - IASB). As demonstrações 

financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser re-
gistrado nas demonstrações financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas esti-
mativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, as 
estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de cré-
dito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, 
assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, in-
clusive para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações en-
volvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos 
anualmente. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando-se o custo 
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financei-
ros ativos e passivos, os quais são mensurados pelo valor justo. As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas as informações apresentadas em milhares de reais foram arredon-
dadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.

Luiz Alves Filho - Diretor             Salvador Liporace - Diretor
Talita Ferreira Verdan - Contadora - CRC-RJ 097.129/O-0

URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 20 de maio de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, Bloco 
5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640-100. 
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se 
verifica pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
3. Mesa: Presidente: Marcel Fassheber Jorand; Secretário: Alex Leite 
do Nascimento. 4. Ordem do Dia: (i) Retificar que a Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios em garantia de operação financeira contratada 
pela MAT Equipamentos para Gases Ltda. (CNPJ nº 33.416.231/0001-30) 
junto ao Banco Guanabara S.A. (CNPJ nº 31.880.826/0001-16), no valor 
de até R$ 800.000,00, deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 28 de abril de 2021, tem por objeto a cessão 
da integralidade dos direitos creditórios da Companhia decorrentes do 
Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido celebrado 
entre a Companhia e a Comercial Miguel Ltda. em 01 de março de 2021 
(e não com o Posto De Gasolina Dos Italianos Ltda.); e (ii) Ratificar a 
alienação fiduciária dos seguintes equipamentos: Sistema MAT GNC 144 
X 160L composto por estruturas de contêineres (02) 20’, adaptados com 
144 cilindros de capacidade de 160 litros cada, valvulados e interligados 
por manifold e tubulação de alta pressão com nº de série sgncs0053 e 
semi-reboque marca SR, modelo Facchini srf pc, ano fabricação/modelo 
2021/2021, com chassi 94bjl243mmv080829 (“Alienação Fiduciária”), em 
garantia de operação financeira contratada pela MAT Equipamentos para 
Gases Ltda. (CNPJ nº 33.416.231/0001-30) junto ao Banco Guanabara S.A. 
(CNPJ nº 31.880.826/0001-16), no valor de até R$ 800.000,00, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
em 28 de abril de 2021. 5. Deliberações: Pelo voto favorável da unanimidade 
dos acionistas, representando a totalidade do capital social da Companhia: 
5.1. Aprovam a retificação da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios 
referentes ao Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido, 
celebrado entre a Companhia e a Comercial Miguel Ltda. em 01 de março 
de 2021 e da Alienação Fiduciária; 5.2. Aprovam a ratificação da Alienação 
Fiduciária; e 5.3. Autorizam a lavratura desta ata na forma de sumário, de 
acordo com o previsto no art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia 
Geral Extraordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021. Mesa: Marcel Fassheber 
Jorand - Presidente; Alex Leite do Nascimento - Secretário. Acionistas: 
Urca Gás Participações Ltda. - por Marcel Fassheber Jorand e Alex Leite 
do Nascimento. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico 
o Arquivamento em 24/05/2021 sob o número 00004072563. Protocolo: 
00-021/134605-5 em 21/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - 
Secretário Geral.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

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

REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 5 de maio de 2021, às 17h00. Devido à importância 
e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada 
de forma virtual, conforme previsto no parágrafo único do Artigo 17 do 
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). 
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia 
com a presença dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, 
e da Sra. Sabrina di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o  
Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola - Presidente; 
e Sr. Jaques Horn - Secretário. ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento 
sobre o Relatório Financeiro Trimestral (“ ITRs”) da Companhia relativo ao 
1º trimestre de 2021, encerrado em 31 de março de 2021. DELIBERAÇÕES: 
Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, 
e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria 
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos 
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas 
manifestações e deliberações da seguinte forma: Tomaram conhecimento 
do Relatório Financeiro Trimestral (“ ITRs”) da Companhia, relativo ao 
1º trimestre de 2021, encerrado em 31 de março de 2021, conforme as 
informações fornecidas pela administração da Companhia e pelos auditores 
independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S 
(“EY” ). ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na 
forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada 
e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro 
(RJ), 5 de maio de 2021. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja  
nº 4073761, em 25/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 17 de junho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO07.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos,  a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conserva-
dos, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na  JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Rating da Aliansce Sonae é estável
Uma das principais operadoras brasileiras de shopping centers

A Fitch Ratings afir-
mou o Rating 
Nacional de Lon-

go Prazo ‘AAA (bra)’ da 
Aliansce Sonae Shopping 
Centers S.A. (Aliansce So-
nae) e de suas emissões de 
debêntures com e sem ga-
rantias. A Perspectiva do 
rating corporativo é estável.

Segundo a agência de clas-
sificação de risco, o rating da 
Aliansce Sonae reflete a sua 
posição como uma das prin-
cipais operadoras brasileiras 
de shopping centers, deten-
do uma robusta carteira de 
propriedades, com saudável 
diversificação geográfica e 
altos índices de ocupação. A 
classificação também incor-
pora o baixo risco de negó-
cios da empresa, sua conser-
vadora estrutura de capital, 
forte liquidez e relevante fle-
xibilidade financeira.

“A Perspectiva Estável in-
corpora a expectativa de rápi-
da recuperação de geração de 
caixa, à medida que as restri-
ções de mobilidade se redu-
zam. Apesar da significativa 
contração de fluxo de caixa 
operacional em 2020, o forte 
perfil de crédito da Aliansce 
Sonae não foi materialmente 

afetado pela pandemia de co-
ronavírus”, informou a agên-
cia em relatório.

A Aliansce Sonae é a se-
gunda maior operadora full 
service de shopping centers 
do país em termos de área 
bruta locável (ABL) pró-
pria, com participação em 
27 shopping centers, que, 
juntos, possuem 805 mil 
metros quadrados (m²) de 
ABL própria.  Em maio de 
2021, todo o portfólio da 
Aliansce Sonae estava em 
operação, ante os menos de 
45% em março.

“A Fitch espera uma rá-
pida curva de recuperação 
com as reaberturas. Os no-
vos fechamentos desacele-
raram a retomada do fluxo 
de visitantes e das vendas 
dos lojistas, que vinham 
se recuperando de forma 
consistente. Após a forte 
contração das atividades no 
segundo trimestre de 2020 
(2T2020), as vendas dos lo-
catários da Aliansce Sonae 
atingiram, no 4T2020, 86% 
do apresentado no mes-
mo período de 2019. No 
1T2021, as vendas repre-
sentaram 65% do 1T2019”, 
informou a Fitch.

Fluxo de caixa 

A Fitch prevê que a 
Aliansce Sonae deve gerar 
Ebitda de R$ 540 milhões 
e fluxo de caixa das ope-
rações (CFFO) de R$ 392 
milhões em 2021, e R$ 725 
milhões e R$ 613 milhões, 
respectivamente, em 2022. 
Estes números representam 
uma importante recupera-
ção frente ao Ebitda de R$ 
347 milhões e CFFO de R$ 
175 milhões reportados em 
2020. As projeções da Fitch 
incorporam uma curva de 
descontos mais suave em 
2021, frente a 2020, quando 
as operadoras brasileiras de 
shopping centers posterga-
ram e/ou suspenderam a 
cobrança de aluguéis duran-
te os meses de fechamento.

“A geração de fluxo 
de caixa livre (FCF) de-
penderá da estratégia de 
investimentos da Alians-
ce Sonae nos próximos 
anos”. Segundo a agência, 
as projeções incorporam 
um aumento relevante dos 
investimentos programa-
dos entre 2021 e 2023, de 
R$ 1,3 bilhão no período, 
frente a uma média anual 

de R$ 111 milhões entre 
2017 e 2019, porém de-
pende de um ambiente 
de negócios mais estável. 
Neste cenário, o FCF fi-
cará levemente negativo 
em 2021, considerando 
dividendos de BRL 60 mi-
lhões e investimentos de 
R$ 349 milhões, antes do 
pagamento de BRL 304 
milhões referentes ao au-
mento de participação nos 
shopping centers Leblon e 
Bahia. A companhia pos-
sui a flexibilidade de redu-
zir investimentos, e consi-
derando apenas o capex de 
manutenção, o FCF ficaria 
acima de R$ 250 milhões 
em 2021.

As métricas de crédito da 
companhia também se be-
neficiaram do recebimento 
de aproximadamente R$250 
milhões em 2020 relaciona-
dos a desinvestimentos, além 
de reduzidos investimentos e 
ausência de dividendos. Em 
relação ao valor da cartei-
ra de propriedades, o índice 
dívida líquida em relação ao 
valor estimado dos ativos em 
operação (loan-to-value – LTV) 
era de apenas 5% em março 
de 2021.

Banco de Dados de 
Exploração e Produção 
da ANP faz 21 anos

O Banco de Da-
dos de Explora-
ção e Produção 

(BDEP) da Agência Na-
cional de Petróleo e Gás 
(ANP) completa 21 anos 
de criação. O banco é res-
ponsável pela guarda e ma-
nutenção de todo o acervo 
nacional de dados de explo-
ração e produção (E&P) de 
petróleo e gás natural e um 
dos maiores bancos de da-
dos governamentais centra-
lizados do mundo.

“O BDEP está passando 
por um processo de trans-
formação digital”, infor-
mou a agência reguladora. 
A descoberta das reservas 
do pré-sal exigiu maior ca-
pacidade de armazenamen-
to e rapidez na disponibili-
zação dos dados do acervo. 
Para atender à necessidade 
de gestão dos dados de for-
ma eficiente e econômica, 
foram implantadas inova-
ções como a disponibiliza-
ção dos pacotes de dados 
das rodadas de licitação pela 
internet via e Banco Intera-
mericano de Desenvolvi-

mento (BID) e o serviço de 
disponibilização de dados 
via internet para usuários 
externos.

O sistema armazena 
aproximadamente 215 mil 
mídias, com um volume 
total de aproximadamente 
6 petabytes de dados téc-
nicos, e oferece tecnologia 
de ponta a clientes eventu-
ais, associados e institutos 
de pesquisa. Recentemente, 
passaram a ser disponibi-
lizados os dados públicos 
terrestres, online, de forma 
automatizada e com rápido 
acesso.

O acervo em formato 
digital do BDEP inclui da-
dos poços, dados sísmicos, 
dados não sísmicos (gra-
vimétricos, eletromagné-
ticos, entre outros), além 
dos respectivos relatórios e 
arquivos complementares. 
Qualquer pessoa física ou 
jurídica, nacional ou estran-
geira, pode ter acesso aos 
dados públicos armazena-
dos no BDEP. Atualmen-
te, o BDEP conta com 40 
clientes.

Valorização do yuan não 
pode gerar aumento do 
preço das commodities

As taxas de câmbio não 
podem ser usadas como 
uma ferramenta para esti-
mular as exportações, nem 
devem ser alavancadas para 
compensar o aumento dos 
preços das commodities, de 
acordo com um comunica-
do online divulgado pelo 
Banco Popular da China 
(PBOC, banco central). 

O sistema de câmbio flu-
tuante administrado, que 
tem como base a oferta e a 
demanda do mercado, se-
gundo o qual a taxa de câm-
bio é ajustada em referência 
a uma cesta de moedas, é 
adequado para as condições 
nacionais da China e deve 
ser aderido a longo prazo, 
disse o PBOC, na última 
quinta-feira (27), citando 
uma reunião do Quadro de 
Autorregulação do Merca-

do de Câmbio da China.
Segundo a agência Xi-

nhua, o encontro enfatizou 
que é fundamental geren-
ciar as expectativas do mer-
cado, reiterando a determi-
nação de combater todos 
os comportamentos de ma-
nipulação do mercado.

O mercado cambial da 
China permanece geral-
mente estável no momento, 
concluiu a reunião, e as flu-
tuações bidirecionais do yuan 
(moeda chinesa) se tornarão 
a norma no curto e no lon-
go prazo, uma vez que a taxa 
de câmbio está sujeita a uma 
série de fatores de mercado 
e políticas. Empresas e insti-
tuições financeiras são insta-
das a se adaptar ativamente 
às flutuações cambiais, e de-
vem abster-se da especulação 
cambial. Fim
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MINERAÇÃO BOA ESPERANÇA S.A.
CNPJ/MF nº 15.692.583/0001-36 - NIRE: 33300313265
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

realizada em 10 de setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: às 10 horas do dia 10 de setembro de 2020, na sede 
da Mineração Boa Esperança S.A. (“Companhia”), localizada no Município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Pio X, nº 98, 8º andar, 
parte, Centro, CEP 20.091-040. 2. Convocação e Presença: Nos termos 
do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S/A”), foram dispensadas 
as formalidades de convocação, em função da presença da integralidade 
do capital social votante. 3. Mesa: Sr. Eduardo de Come; Presidente; Sr. 
Antonio Batista de Carvalho Neto, Secretário. 4. Ordem do Dia: Assuntos 
para deliberação: - Em Assembleia Geral Ordinária: I.  Exame, discussão e 
aprovação do Relatório da Administração da Companhia, das Demonstra-
ções Financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia, 
todos referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro 
de 2018 e 31 de dezembro de 2019. II. Exame, discussão e aprovação da 
proposta da administração da Companhia para destinação do lucro líquido 
dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 31 de de-
zembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 
de dezembro de 2019. III. Ratificar a remuneração anual e global dos admi-
nistradores da Companhia para os exercícios sociais de 2015, 2016, 2017, 
2018 e 2019 e fixar remuneração anual e global dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2020. - Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: I. A eleição dos membros da Diretoria. 5. Deliberações Aprovadas: 
Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela unanimidade dos 
acionistas presentes que a ata a que se refere esta assembleia seria lavrada 
na forma de sumário. (i) Colocado em votação o item I da ordem do dia da 
Assembleia Geral Ordinária, foi aprovado, por unanimidade, o Relatório da 
Administração da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do parecer 
dos auditores independentes da Companhia, todos referentes aos exercí-
cios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 
2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro 
de 2019; (ii) Colocado em votação o item II da ordem do dia da Assembleia 
Geral Ordinária, foi aprovado, por unanimidade, a proposta da administra-
ção da Companhia para destinação do lucro líquido dos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de 
dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. 
(iii) Colocado em votação o item III da ordem do dia da Assembleia Geral Or-
dinária, foi aprovada, por unanimidade, a ratificação da remuneração anual 
e global dos administradores da Companhia para os exercícios sociais de 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, e a fixação da remuneração anual e global 
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020, no valor 
total de até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). (iv) Colocado em votação 
o item I da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada, 
por unanimidade, a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria, 
com mandato de 1 (um) ano: Sr. Eduardo de Come, brasileiro, casado, 
economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.445.828-21, portador do docu-
mento de identidade nº 13.364.543, expedido pelo SSP/SP, com escritório 
na Rua Surubim, 577, conjunto 62, Cidade Monções, Cidade e Estado de 
São Paulo, CEP 04571-050, como Diretor Presidente, e Sr. Antonio Ba-
tista de Carvalho Neto, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 094.490.457-20, portador do documento de identidade nº 138.059, 
expedida pela OAB/RJ, com escritório na Rua Surubim, 577, conjunto 62, 
Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04571-050, como 
Diretor sem designação específica; Os Diretores eleitos, declararam, sob 
as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a 
administração da Companhia e nem foram condenados, ou estão sob os 
efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo e contra a fé pública ou a propriedade. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer ou-
tra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 
10 de setembro de 2020. Eduardo de Come - Presidente da Mesa, Antonio 
Batista de Carvalho Neto - Secretário. Acionista representando 100% 
(cem por cento) do capital social da Companhia: Mineração Caraíba 
S/A: Eduardo de Come - Diretor Financeiro, Antonio B. de Carvalho Neto - 
Diretor Jurídico. Jucerja em 25/09/2020 sob o nº 3940668. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

 
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO No 001/2021
 
A Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de 
Janeiro - RIOTRILHOS torna pública a nova data de realização do 
certame, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, 
distribuição e fornecimento de cartões de Vales-Alimentação/Refeição 
por meio eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado 
com microprocessador com chip eletrônico de segurança, com senha 
pessoal e a implementação dos valores de recarga/crédito mensais, 
relativos à concessão dos auxílios para aquisição de refeições ou 
gêneros alimentícios pelos empregados efetivos, extra quadro, jovens 
aprendizes e Diretores da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do 
Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS, que passará a ser no próximo 
dia 25 de junho de 2021 , às 13h, através do sistema SIGA.
O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados 
nos seguintes endereços eletrônicos:  www.compras.rj.gov.br e 
www.riotrilhos.rj.gov.br - opção: “Licitações”, onde poderão realizar o 
download e obter todas as informações acerca da Licitação, bem como 
quaisquer esclarecimentos referentes ao Edital. 
Processo SEI - 100002/001332/2020.

DBGZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME nº 09.459.394/0001-15 - NIRE 33.2.0805518-2

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIAS 
Em 28/05/2021, na sede da DBGZIBEN Participações Ltda., localizada na Rua 
Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20020-907 (“Sociedade”), o sócio único, representando a totalidade do capital so-
cial da Sociedade, decidiu, conforme Arts. 1.082, I e II, e 1.084 da Lei 10.406/02, 
(i) o aumento de capital social da Sociedade no valor de R$ 2.744.713,73;  
(ii) a redução do capital social da Sociedade no montante de R$ 19.017.804,73; 
(iii) autorizar a publicação do extrato da ata de reunião de sócias no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e em outro jornal de grande circulação, nos termos da 
legislação aplicável. Após o decurso do prazo de 90 dias, será arquivada a respec-
tiva alteração do contrato social perante a JUCERJA, para que a redução de capi-
tal ora deliberada produza efeitos perante terceiros, como previsto no Art. 1.084, § 
2º, do Código Civil; e (iv) outros assuntos de interesse do sócio e/ou da Sociedade.

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTÊS S.A.
Cia. Aberta - CNPJ/ME N° 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

Ata das AGOE realizadas em 27.04.2021. As AGOE da Terminal Garagem 
Menezes Côrtes S.A. (“Companhia’’), devidamente convocadas por editais 
publicados no “DOERJ”, nas edições dos dias 12, 13 e 14/04/2021, nas págs. 
27, 20 e 15, respectivamente, e no “MM”, nas edições dos dias 09, 10/11/12 e 
13/04/2021, nas págs. 5, 5 e 8, respectivamente, instaladas com a presença 
de acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, presi-
didas pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcello Romualdo 
da Silva Pereira, e secretariadas pelo Sr. Marcelo Siqueira de Carvalho, 
realizaram-se, cumulativamente, às 11h do dia 27/04/2021, na sede da Cia., 
na Rua São José, 35/16°, Centro, RJ-RJ. Na conformidade da Ordem do Dia 
e estando presentes às Assembleias os Administradores da Cia. e o represen-
tante legal da empresa de auditoria externa independente, BKR - Lopes, Ma-
chado Auditores, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade 
de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por 
lei: (a) aprovar, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demons-
trações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
documentos esses aprovados por unanimidade pelo Conselho Fiscal da Cia. 
em parecer do dia 02.03.2021, e, publicados no “DOERJ” e no “MM”, ambos 
na edição do dia 17/03/2021, tendo sido dispensada a publicação dos anún-
cios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo §5° 
do mesmo artigo; (b) aprovar, de acordo com a Proposta da Diretoria, datada 
de 08.04.2021, que é Documento I da presente ata, autenticado pela Mesa 
e que será arquivado na sede da Cia., o Orçamento de Capital para 2021; (c) 
aprovar a absorção, do resultado do exercício, o prejuízo no montante total 
de R$3.646.961,87, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
conforme a seguir: (c.1) aprovar em decorrência do prejuízo do exercício, 
a absorção pelas Reservas de lucros do valor total registrado em prejuízo 
acumulado, alterando o saldo da Reserva de Retenção de Lucros, conforme 
Orçamento de Capital, para R$14.772.651,58, que corresponde ao valor de 
(i) R$18.419.613,45, retidos nos exercícios anteriores de 2019 e aprovado 
na AGOE de 29/06/2020 e registrado em conta de Reserva de Retenção de 
Lucros - Investimento de Capital de 2019, (ii) R$3.646.961,87, referente ao 
prejuízo do exercício de 2020. O valor total de R$14.772.651,58 é baseado 
no Orçamento de Capital, aprovado em Ata da Reunião do Conselho de Ad-
ministração de 09/06/2020; (d) fixar para a administração da Cia., para o pre-
sente exercício social, uma remuneração global de até R$1.500.000,00, a ser 
distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 
conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração; (e) aprovar 
a instalação do Conselho Fiscal da Cia. para o exercício social a encerrar-se 
em 31/12/2021; (f) reeleger para o Conselho Fiscal da Cia., para mandatos 
que se estenderão até a AGO que vier a deliberar sobre as contas do exercício 
social a se encerrar em 31/12/2021: (f. i) por indicação do acionista controla-
dor, os Srs. Gláucio Cesar Ramos Coelho, brasileiro, casado, contador, CI nº 
086.206/O-3 - CRC/RJ e CPF/ME nº 069.629.697-75, residente e domiciliado 
na Rua Justina Bulhões, 37/Apto. 1203, lngá, em Niterói, RJ, CEP 24210-455, 
e, Paulo Cesar Ribeiro Gomes, brasileiro, casado, contador, CI n° 060742/
O-2- CRC/RJ e CPF/ME nº 160.179.277-87, residente e domiciliado na Rua 
Queiroz Junior, 95/Apto. 805, Jacarepaguá, RJ-RJ, CEP 22775-170, como 
membros efetivos; e os Srs. Marcelo Pfaender de Lima, brasileiro, casado, 
contador, CI nº 08808551-9 - IFP e CPF/ME nº 042.980.837-21, residente e 
domiciliado na Rua Marques de Abrantes, 181/Apto. 1101, Flamengo, RJ-RJ; 
e CEP 22230-060 e Valdemar Francisco, brasileiro, casado, contador, CI n° 
41.848 - CRC/RJ e CPF/ME n° 353.227.487-68, residente e domiciliado na 
Rua Marechal Raul de Albuquerque, 206/Apto. 704, Charitas, em Niterói, RJ, 
CEP 24370-025 , como suplentes; e (f.ii) por indicacão do acionista minoritá-
rio, o Sr. Diego Carneiro Batista de Morais, brasileiro, casado, economista, 
CI nº 24.508.363-9 - DETRAN/RJ e CPF/ME n° 133.255.177-73, residente 
e domiciliado na Trav. Nogueira, 85, casa 1, Neves, em São Gonçalo, RJ-
-RJ, CEP 24425-010, como membro efetivo e Vitor Hugo Porto Altino Vieira, 
brasileiro, solteiro, economista, CI n° 21.418.652-0 - DETRAN e CPF/ME n° 
131.915.427-10, residente e domiciliado na Rua Edmur Péricles Camargo, 
27, Bangu, RJ-RJ, CEP 21832-145, como membro suplente; (g) autorizar, 
caso a diretoria entenda necessário, a prestação de garantia em operação 
de crédito a ser contratada junto a uma instituição financeira, no valor de até 
R$10.000.000,00 para realização de obras de reforma e modernização do 15° 
andar do prédio, e, (i) aprovar no presente exercício, caso a diretoria entenda 
conveniente e proveitoso à companhia, a terceirização das operações de es-
tacionamento e atividades comerciais. Os termos desta ata foram aprovados 
pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 27/04/2021. 
Mercator Investment Fund Limited - Marcello Romualdo da Silva Pereira; 
Fundo de Investimento Caixa Rio Preto Multimercado Crédito Privado 
- Antonio Carneiro Alves; Marcello Romualdo da Silva Pereira - Presidente 
da Mesa. Marcelo Siqueira de Carvalho - Secretário da Mesa. Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00004073427 em 25/05/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário-Geral.

URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 28 de abril de 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 28 de abril de 2021, às 11:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, 
Bloco 5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640-
100. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do art. 124, §4º, da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença 
de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcel Fassheber Jorand; Secretário: 
Alex Leite do Nascimento. 4. Ordem do Dia: Aprovar em garantia de 
operação financeira contratada pela MAT Equipamentos para Gases 
Ltda. (CNPJ n° 33.416.231/0001-30) junto ao Banco Guanabara S.A. 
(CNPJ n° 31.880.826/0001-16), no valor de até R$ 800.000,00, a cessão 
da integralidade dos direitos creditórios da Companhia decorrentes do 
Contrato de Compra e Venda de Gás Natural Comprimido, celebrado 
entre a Companhia e o Posto de Gasolina dos Italianos Ltda. em 
20/09/2020 (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), bem como a 
alienação fiduciária dos seguintes equipamentos: Sistema MAT GNC 144 
X 160L composto por estruturas de contêineres (02) 20’, adaptados com 
144 cilindros de capacidade de 160 litros cada, valvulados e interligados 
por manifold e tubulação de alta pressão com nº de série sgncs0053 e 
semi-reboque marca SR, modelo Facchini srf pc, ano fabricação/modelo 
2021/2021, com chassi 94bj 1243mmv080829 (“Alienação Fiduciária”). 
5. Deliberações: Pelo voto favorável da unanimidade dos acionistas, 
representando a totalidade do capital social da Companhia: 5.1 Aprovam 
a realização da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e da Alienação 
Fiduciária; e 5.2 Autorizam a lavratura desta ata na forma de sumário, de 
acordo com o previsto no art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia 
Geral Extraordinária, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2021. Mesa: Marcel Fassheber 
Jorand - Presidente; Alex Leite do Nascimento - Secretário. Acionistas: 
Urca Gás Participações Ltda. por Marcel Fassheber Jorand e Alex Leite 
do Nascimento. JUCERJA - Certifico o Arquivamento em 20/05/2021 sob 
o número 00004070811. Protocolo: 00-2021/124704-9 em 12/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

QUADRAGÉSIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL 
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Admara Schneider - Juiz Titular do Cartório da 40ª 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. Eramos Braga, 115 304 306 308 B CEP: 20020-903 - 
Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2992 e-mail: cap40vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação 
Compulsória / Propriedade, de nº 0309591-17.2014.8.19.0001, movida por 
LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 10.567.012/0001-
56, em face de SAUMA S/A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 
03.981.633/0001-16, objetivando Citação. Assim, pelo presente edital CITA 
o réu SAUMA S/A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se encontra 
em lugar i ncerto 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, 
oito de setembro de dois mil e vinte. Eu, Roberto Luiz da Silva Valentim - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31309, digitei. E eu, Paulo Roberto 
Cortez Rosa - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/14822, o subscrevo.

COMINAT S/A EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
CNPJ Nº 33.467.465/0001-06

Edital de Convocação – Ficam os Senhores Acionistas da Cominat SA
Empreendimentos e Consultoria convocados, na forma do Estatuto Social
e da Lei nº 6.404/76, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordi-
nária que será realizada no dia 15 de junho de 2021, às 10 horas, em sua
sede social, situada na Travessa do Ouvidor, nº 9, 1º andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Eleição
da Diretoria para o Cargo de Diretor Presidente e Superintendente e demais
cargos de Diretoria; B) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conse-
lho Fiscal; e C) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Carlos Eduardo Pires Corrêa – Diretor-Presidente.

Maior parque eólico do mundo  
terá financiamento do BNDES 
Previsão é de que entre em operação até dezembro

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) fi-
nanciará a implantação do 
parque eólico Santa Martina 
9, nos municípios de Ria-
chuelo, Bento Fernandes, 
Caiçara do Rio do Vento e 
Ruy Barbosa, no Rio Gran-
de do Norte.

O financiamento, no va-
lor de R$ 216,7 milhões, se-
rá concedido à Sociedade de 
Propósito Específico Ventos 
de Santa Artur Energias Re-
nováveis S.A., que pertence 
ao grupo econômico Casa 
dos Ventos, no âmbito do 
BNDES Finem.  Os recur-
sos correspondem a 76% do 
valor total do investimento 
(R$ 284,8 milhões). A previ-
são é de que o parque entre 
em operação até dezembro 
de 2021. O primeiro aeroge-
rador entrou na fase de testes 
em maio.

“O financiamento ao par-
que eólico Ventos de Santa 
Martina demonstra o com-
promisso do BNDES em 
apoiar uma matriz de ener-
gia limpa no Brasil. Serão 
mais 63 MW de potência, 
a entrar em operação em 
2022”, declara o diretor de 
Crédito e Garantia do BN-
DES, Petrônio Cançado.

São consideradas ener-
gias limpas: energia solar, 
eólica, geotérmica, hidráu-
lica, biomassa e maremo-
triz. Essas fontes surgem 
para substituir a matriz 
energética dos países, vi-
sando uma geração mais 
limpa e sustentável. A ge-
ração de energia a partir 
das usinas hidrelétricas 
corresponde a mais de 
64% da matriz energética 
nacional e acredita-se que 
atualmente somente 35% 
do potencial hidrelétrico 
esteja sendo explorado.

Santa Martina 9 compõe 
o Complexo Eólico Rio do 
Vento, o maior complexo 
eólico do mundo. A im-
plantação do parque gera-
rá cerca de 350 empregos 
diretos e indiretos e tem 
como perspectiva o au-
mento da renda familiar da 
população local. A quanti-
dade corresponde a mais 
de 10% do total de pessoal 
ocupado nos quatro muni-
cípios (3.480) em 2018, de 
acordo com dados do IB-
GE. Com 63 MW de capa-
cidade instalada, a unidade 
poderá gerar energia limpa 
e sustentável equivalente 
ao consumo de 130 mil 
residências, informou o 
BNDES.

Fontes renováveis

“O apoio do BNDES ao 
projeto ilustra bem a estraté-
gia do Banco para o setor elé-
trico, combinando o investi-
mento em fontes renováveis 
com o desenvolvimento do 
mercado livre de energia, que 
é o ambiente onde consumi-
dores comprometidos com 
metas ASG, geradores de 
energia renovável competiti-
vos e investidores em busca 
de ativos sustentáveis podem 
se encontrar, catalisando um 
ciclo virtuoso de desenvol-
vimento de energias limpas 
no Brasil”, explica a superin-
tendente de Energia do BN-
DES, Carla Primavera.

O diretor de Novos Ne-
gócios da Casa dos Ventos, 
Lucas Araripe, também 
lembra que a construção 
do complexo Rio do Ven-
to já traz transformações 
positivas visíveis para a 
realidade local.  “Estamos 
criando oportunidades 
que começam com a prio-
rização de contratação de 
trabalhadores locais e ge-
ram um movimento com 
efeito multiplicador de ri-
queza e de capital humano. 
E como a taxa de ocupa-
ção do solo por aerogera-
dores é baixa, as famílias 

ainda mantêm suas ativi-
dades rurais nas terras ar-
rendadas”, complementa.

Segundo estudos da As-
sociação Brasileira de Ener-
gia Eólica (ABEEólica), o 
índice de desenvolvimento 
humano de municípios que 
recebem projetos eólicos 
tem crescimento médio 
20% superior em compara-
ção aos demais.

Outro aspecto positivo do 
apoio do BNDES é o estí-
mulo à geração energética de 
uma matriz limpa, evitando a 
emissão estimada de 126 mil 
toneladas de gás carbônico 
por ano na atmosfera, o equi-
valente ao planto de mais de 
750 mil árvores. Além disso, 
o projeto desenvolve a cadeia 
de fornecedores de aerogera-
dores no Brasil, destacou em 
nota o banco de fomento.

Segundo o banco estatal, 
os investimentos em geração 
estão alinhados ao esforço do 
Plano Nacional sobre Mu-
danças Climáticas (PNMC) 
para redução das emissões 
de gases de efeito estufa. O 
Plano também busca man-
ter elevada a participação de 
energia renovável na matriz 
elétrica, preservando posição 
de destaque que o Brasil sem-
pre ocupou no cenário inter-
nacional. 

Transparência no uso 
de taxas sobre recursos 
hídricos e minerais

A Comissão de Mi-
nas e Energia da 
Câmara dos De-

putados discute na próxima 
terça-feira (1º) a transparên-
cia e o controle social sobre 
a utilização da Compensa-
ção Financeira pela Explo-
ração Mineral (CFEM) e da 
Contribuição Financeira e 
da Compensação Financei-
ra pela Exploração de Re-
cursos Hídricos (CFURH). 
A audiência pública acon-
tece no plenário 14, às 10 
horas.

O debate foi proposto 
pelo deputado Padre João 
(PT-MG). Ele justifica que 
as duas contribuições são 
consideradas royalties pe-
lo uso de recursos naturais 
e constituem uma parcela 
significativa das receitas 
em municípios afetados 
pela extração mineral ou 
pela construção e opera-
ção de hidrelétricas. “Es-
tudos recentes têm indi-
cado, porém, ao menos 
no nível municipal, pouca 
transparência na comuni-
cação dessas informações 
e baixa acessibilidade dos 
dados”, observa.

O deputado lembra que a 
Constituição Federal, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e a Lei de Acesso à 
Informação (LAI) exigem 
essa transparência.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, confir-
maram a participação no 
debate: os representantes 
da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), Victor 
Hugo Froner Bicca e Tas-
so Mendonça; o promotor 
de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Pará 
Daniel Bona; o professor 
da Universidade Federal 
do Pará Assis da Costa 
Oliveira; o professor da 
Universidade Federal de 
Juiz de Fora Bruno Mila-
nez; o representante da 
Associação de Municípios 
Mineradores de Minas Ge-
rais e do Brasil (Amig), Jo-
sé Fernando Aparecido de 
Oliveira; e o representante 
do Instituto do Desen-
volvimento da Mineração 
(IDM), Wagner Pinheiro. 
Também foi convidado um 
representante da Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel).
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Preliminarmente, há que se ressaltar, neste documento, a importância de se registrar os fatos, a realidade jurídica da Instituição, 
demonstrar todas as realizações do planejamento feito, registrar o efetivo cumprimento das finalidades associativas e os desta-
ques das atividades e ações que refletem o papel da Entidade na sociedade e a relevância de sua existência e função. Desta 
forma, é válido afirmar que muitos registros são transportados de documentos oficiais institucionais por se tratar de informações 
próprias da Pessoa Jurídica e de sua natureza jurídica. Considerando o relato acima, a Administração se reserva o direito de 
salvaguardar a ratificação e transporte de relevantes informações já consignadas em edições anteriores deste Documento, 
como a seguir. 01. Aspectos Gerais da Instituição: Denominação Social da Entidade - Associação Beneficente dos Professo-
res Públicos Ativos e Inativos do Estado Rio de Janeiro – APPAI. A natureza jurídica da APPAI é associativa e não societária, fato 
que faz incidir na relação material entre os filiados o comando normativo do parágrafo único do art.53 do Código Civil Brasileiro 
(Lei nº 10.406/2002) que afasta, por ilação, relação de consumo entre os mesmos pela ausência de direitos e obrigações recí-
procos, inexistindo, outrossim, qualquer índole comercial e/ou empresarial, prestação e/ou contraprestação de serviços, preci-
ficação, nicho concorrencial, exploração de atividade econômica, lucratividade e divisão de lucros, distribuição de resultados 
etc. Devendo a Associação declarar que eventuais resultados superavitários que compõem o Patrimônio Associativo e toda a 
integralização deste é exclusivamente para o cumprimento das atividades associativas. Em conformidade com a Lei Material 
Civil, o tipo de pessoa jurídica no qual a APPAI está enquadrada é o de direito privado fundada como pessoa jurídica, sem fins 
econômicos e/ou finalidades lucrativas, constituída, desde sua gênese (1986), na forma de Associação Profissional (de classe), 
com ausência de prestação de serviço, conforme respectivo alvará e descrição das atividades no CNPJ. Sumariamente, cabe 
ressaltar, diante desse cenário inconteste, o fato de ser a Associação de Classe, ora relatora, uma Instituição de Utilidade Públi-
ca Municipal, conforme prescrito e nos termos da Lei Municipal nº 5.242, §2º, inciso DCLXXVI, de 17 de janeiro de 2011, que, 
por sua vez, obedeceu aos comandos da Lei Municipal nº 120, de 20 de setembro de 1979, como também detém a qualificação 
de Instituição de Utilidade Pública Estadual, em consonância com o estabelecido na Lei Estadual nº 4.867/2006, obedecendo, 
pois, os ditames do Decreto-Lei nº 179, de 09 de julho de 1975, assim como tem reconhecida sua isenção (conforme prevê a 
primeira parte, do inciso II, do art.12, da Lei nº 691/1984 – Código Tributário Municipal do Rio de Janeiro) bem como a sua imu-
nidade e a não incidência de impostos, em razão, respectivamente, da prática de atividades de assistência social exercidas ao 
longo de sua existência, em efetivo cumprimento das finalidades associativas, de acordo, inclusive, com as pertinentes Decla-
rações da Secretaria Municipal de Assistência Social, como preceitua o comando ínsito na parte final da alínea “c”, do inciso VI, 
do art.150, da Constituição da República de 1988 e da inexistência de preço pós ou pré estabelecido para cada um dos mais de 
20 benefícios integrantes da beneficência disponibilizada em conformidade com o artigo 40 do Estatuto Social da Associação. 
Realidade descrita reconhecida nas decisões do E. Conselho de Contribuintes dessa cidade, nos autos do procedimento admi-
nistrativo municipal, do TJ do RJ, do STJ E do STF nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Instituição. Por conse-
guinte, e após quase 1/3 de século, não há como conceitos, valores, legislações incidentes e demais características identifica-
doras da realidade fática e técnica da Instituição serem confundidas. É certo, pois, ser a APPAI formalmente consagrada pessoa 
jurídica diametralmente oposta àquelas cognominadas sociedades, pessoas jurídicas com atividade empresarial que visam 
lucro, que anseiam clientes e, com eles, estabelecem relação de consumo. Também é induvidoso, diga-se de passagem, que, 
no caso da Entidade Profissional, todos aqueles denominados “proponentes” e supervenientes do interregno temporal da fun-
dação (ou seja, as pessoas naturais interessadas em fazer parte do Quadro Associativo), antes mesmo do eventual deferimen-
to da sua filiação (que, por sua vez, está atrelado ao preenchimento estrito, pelo interessado, dos requisitos e pressupostos 
estatutários para tanto), têm ciência inequívoca das normas e regulamentos institucionais oficiais, todos expressos e explícitos. 
Nessa toada, relevante ressaltar que, quando deferida a filiação, o ingressado já se manifestou, de forma livre, voluntária, cons-
ciente e inequívoca, sua irretratável concordância e anuências às normas regulamentadoras da Instituição Profissional, posto 
que condição sine qua non para tanto, justamente na salvaguarda dos princípios estampados no pertinente Estatuto Social. 
Como visto, a Entidade, além de ter natureza jurídica associativa de classe, possui também características beneficente e assis-
tencial materializadas nas diretrizes e políticas privadas estatutárias que possibilitam (como sempre possibilitaram) a criação do 
sistema de beneficiação sem precificação, através do desenvolvimento de diversos programas, projetos, ações, campanhas, 
atividades etc., promovendo o exercício da cidadania, da solidariedade, do estímulo e apoio ao trabalho voluntário bem como 
ao voluntariado educacional, da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade do Planeta. Ou seja, não se pode contestar 
que a APPAI colabora, como sempre o fez, para que uma expressiva parcela da sociedade fique menos distante do equilíbrio 
social almejado, pelo menos, dentro da região na qual está instalada. Outrossim, cabe reiterar, mais uma vez, que a APPAI vem 
exercendo seu papel fundamental de Entidade do 3º Setor sem olvidar do cumprimento das finalidades associativas elencadas 
no artigo 2º de sua Norma Magna Privada bem como da beneficência tratada no artigo 40 do Estatuto Social. Ato contínuo, esta 
gestão faz questão de consignar que preservou e fez respeitar, como todas as outras gestões passadas, o seguinte Princípio 
Estatutário: “A natureza da APPAI não poderá ser alterada, nem suprimida a sua finalidade assistencial”. Portanto, por ter a 
APPAI quase 4 décadas de existência e efetiva atuação, seu trabalho e suas atividades são de conhecimento público e notório 
no Rio de Janeiro. Por conta deste fato, muitos são os que a procuram com a intenção de participar dos atinentes projetos e 
atividades, na qualidade de parceiros, conveniados, colaboradores etc., inclusive alguns, por livre e espontânea vontade, solici-
tam a filiação. Ocorre que somente os que preenchem todos os requisitos e pressupostos previstos estatutariamente podem 
ingressar. Uma vez filiados, podem utilizar o Sistema de Beneficiação (eleito pelo e para o grupo fechado) colocado à disposição 
do Quadro Associativo, sem precificação. Importante frisar que não só os filiados e beneficiários têm conhecimento do fato de 
que a APPAI é uma associação sem fins lucrativos, pessoa jurídica sem fins econômicos, ou seja, sem interesse na exploração 
de qualquer atividade econômica, já que não foi criada para obter lucratividade com venda de serviços e/ou produtos, pois seu 
sistema de beneficiação é disponibilizado aos associados e aos beneficiários contemplados sem que estas pessoas paguem 
por cada um dos benefícios integrantes deste Sistema (essa circunstância já foi assentada pelo STF em favor da Associação, 
ora relatora). Por outro lado, há que ser lembrado o fato de que todo portfólio (o.s., todo o conjunto de trabalho da Instituição 
como, por exemplo, os Programas, Projetos, Ações, Atividades, Campanhas etc.) está voltado também para população menos 
favorecida, carente de várias necessidades sociais. Neste aspecto, a APPAI exerce efetivamente seu papel e função na quali-
dade de Entidade do 3º Setor com práticas de assistência social. Isso não só para cumprir com a sua responsabilidade e deveres 
dispostos nas normas especiais que regulam a concessão de certificado de utilidade pública bem como para justificar a manu-
tenção do título, mas também e principalmente em respeito à sua missão com o fito de continuar alcançando sua visão Institu-
cional. Sendo oportuno para esta Diretoria trazê-las à colação, desta forma: Missão: Criar condições e oportunidades para 
proporcionar a busca do aperfeiçoamento contínuo, qualidade de vida e lazer dos filiados e seus beneficiários, como cidadãos 
e profissionais, além de colaborar para o desenvolvimento e a manutenção do equilíbrio social. Visão: Ser reconhecida pelos 
Órgãos Públicos e pela Sociedade em geral, na qualidade de Entidade de Terceiro Setor, como Associação de Classe Referên-
cia em valorização pessoal e profissional e como Agente de melhoria e transformação social. 02. Especificidade do Presente 
Documento: Chega ao fim mais um exercício. O ano de 2020 foi um ano conturbado pelo enfrentamento da pandemia, com 
tantas mortes, muitos infectados, crise na saúde com reflexos e consequências sérias na economia. Porém, a Appai sabe (como 
sempre soube) que suas atividades não podem ser interrompidas, ainda mais num momento como este tão difícil, com muitas 
perdas, necessidades e vulnerabilidades. Muitos cidadãos também dependem das ações e atividades da Associação, além dos 
integrantes do Quadro Associativo. Dentro deste contexto, a APPAI, presentada por seus associados dirigentes eleitos para 
exercerem funções estatutárias, considerando as respectivas atribuições e competências de seus Órgãos, vem, ultrapassadas 
as fases de conhecimento e aprovação de suas contas autogeridas e dos atos praticados pela administração, fazer a exposição 
do presente Relatório. Nesta oportunidade, a Associação exibirá, respeitando os princípios da transparência e do alcance do 
efeito erga omnes, os trabalhos executados no ano de 2020, a programação e as perspectivas para o ano de 2021 juntamente 
com os Relatórios Contábeis, suas Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas. Cabe ressaltar que, reiterando 
dados e informações institucionais já relatadas, para a elaboração dos Demonstrativos Contábeis e relatórios financeiros, a 
Entidade é obrigada, por exigência do Órgão Regulador, a adotar o padrão exigido pela ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – e as resoluções e instruções normativas expedidas por esta Agência, em razão tão somente da disponibilidade 
de 02 (dois) dos mais de 20 (vinte) benefícios (que, por sua vez, integram o Sistema de Beneficiação da Entidade, sem precifi-
cação) terem atenção voltada para a saúde, mais precisamente à prevenção e à investigação preliminar de doenças, já que têm 
segmentação ambulatorial básica, pois foram idealizados em 1986, contemplando coberturas apenas para alguns exames e 
procedimentos simples existentes à época e consultas para específicas especialidades (independentemente de praticar a au-
toadministração/autogestão e de não se enquadrar no conceito das chamadas “Sociedades Empresariais que exploram a ativi-
dade econômica no setor da saúde” e nem mesmo se caracterizar, tecnicamente, como operadora, sob qualquer classificação 
e/ou modalidade, que vende planos de saúde, posto inexistirem contrato celebrado – com preço e/ou contraprestação pós ou 
pré estabelecido de qualquer produto –, produto registrado na ANS, contraprestações pré ou pós estabelecidas de cada um dos 
integrantes do Corpo Associativo em razão da venda de planos de saúde etc.).  Há que ser lembrado que no Estatuto Social da 
APPAI não consta, em suas finalidades associativas, a previsão de venda de planos de saúde, assim como não há qualquer 
previsão de pagamento, de contraprestação por cada um dos benefícios disponibilizados (todos eleitos pelo e para o grupo fe-
chado), existindo apenas a previsão do recolhimento da contribuição associativa/aporte exclusivamente pelos associados, 
posto serem os que têm relação principal com a APPAI por preencherem os requisitos estatutários. Sendo certo que os benefi-
ciários (mais de 140.000) foram excluídos do dever de recolhimento do aporte, em razão de ser sua relação com a Entidade 
acessória. Outro fato relevante é que o Poder Judiciário também já assentou que a APPAI (reconhecendo as realidades fática e 
jurídica da Entidade) é uma Associação de Classe que não presta serviços bem como não vende produto algum. Neste sentido, 
assentou definitivamente que as finalidades associativas estão definidas e previstas no Estatuto Social e que todo o seu Sistema 
de Beneficiação não tem precificação, estando, destarte, coadunado com àquelas (o.s., finalidades associativas). Desta forma, 
a Diretoria da APPAI faz questão de memorar que a Constituição da República de 1988 garante o direito de funcionamento das 
associações, a desnecessidade de autorização para criação das Entidades Associativas assim como condiciona a dissolução 
compulsória e a suspensão das atividades destas à uma decisão judicial (v. art.5º, XVII, XVIII, XIX).  Também é sabido que o 
Código Civil Brasileiro diferencia as associações das sociedades, não obstante o fato de serem as duas espécies pessoas 
jurídicas de Direito Privado. É válido destacar que as sociedades, inclusive o instituto jurídico do direito de empresa, estão disci-
plinadas no Livro II da Parte Especial do Código Civil, sendo que, neste mesmo Livro, estão previstas normas sobre a escritura-
ção direcionadas ao empresário e à sociedade empresarial. Não há que se perder de vista, por outro lado, que a Lei nº 
11.638/2007 (remissão nos relatórios da APPAI exigida pela auditoria externa em atendimento às normas da ANS, que alterou 
e revogou dispositivos da Lei 6.404/76, estendeu apenas para as Sociedades de Grande Porte (mesmo sem ser as “por 
ações”) disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, não tendo incluído, em momento algum 
no texto normativo, as pessoas jurídicas de direito privado, especialmente as associações que são instituídas pela união de 
pessoas que se organizam para fins não econômicos (não se confundindo, pois, com sociedade aludida na referida lei); em 
outras palavras, as pessoas que se unem para integrar uma associação já o fazem sem intenção de explorar/comercializar ati-
vidade econômica, tendo ciência (pelo menos em tese) que entre elas não há direitos nem obrigações recíprocas. Ou seja, é 
plenamente percebível que o ordenamento jurídico brasileiro é cristalino, não existindo argumento ou fundamento técnico nor-
mativo que justifique qualquer outra hermenêutica, senão a que está claramente positivada, expressa e inequívoca. Ato seguin-
te, cabe ressaltar que a Administração da APPAI vem acompanhando todos os debates, encontros, audiências etc., que envol-
vem a participação das Pessoas Jurídicas Sem Fins Lucrativos no Setor Saúde. A importância do papel destas Entidades é 
elevada e necessária para atingir grupos específicos e, no entendimento desta Diretoria, muitos dos próprios dispositivos das 
Leis nºs. 9.656/98 e 9.961/00 salvaguardam o tratamento diferenciado que se deve dispensar à estas Instituições, pois elas 
cooperam com o Poder Público para a concretização do planejamento para o cumprimento das diretrizes traçadas, objetivando 
o acesso aos direitos fundamentais e sociais. Nesta toada, há que se lembrar que estas leis, em vários trechos, impõem o res-
peito à natureza jurídica e peculiaridades das chamadas operadoras bem como às leis específicas do tipo de pessoa jurídica, 
não se perdendo de vista que também preveem exceções e formas diferenciadas em razão da classificação das operadoras na 
ANS. Diante de tantas distorções, a Associação faz questão de exercer o seu direito de fazer todas as ressalvas, adequações, 
correções, reservas, notas explicativas etc., para que seja protegida e conservada a natureza jurídica da Associação de classe 
assim como respeitados os comandos dos dispositivos da Constituição Federal aplicáveis às associações, não se olvidando dos 
específicos suscitados na mesma Carta Política no que concerne às pessoas jurídicas enquadradas no 3º Setor bem como os 
das retro referidas leis de declaração e reconhecimento da utilidade pública municipal e estadual (como é o caso da APPAI) e, 
ainda, os prognosticados na Lei Material Civil, tudo em conjunto e em consonância com as normas estatutárias e as delibera-
ções assembleares consolidadas e regulamentadas e caracterizadas como ato jurídico perfeito. Nesse cenário, esta Diretoria 
faz questão de trazer à colação, como de costume, as finalidades associativas tratadas no art. 2º do Estatuto Social da APPAI, 
considerando que esta informação é essencial para a constatação do efetivo cumprimento das intenções e objetivos prognosti-
cados, como a seguir: “a) Representar e/ou defender coletivamente ou individualmente seus associados, independentemente 
de realização de assembleia ou qualquer autorização individual ou assemblear, em situações excepcionais, junto ao Poder 
Judiciário, Poder Legislativo e ainda junto ao Poder Público, do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios, bem como da União 
Federal, inclusive junto à administração indireta dos referidos órgãos, incluindo-se Agências, Órgãos Judicantes, Fiscalizadores 
e qualquer outra entidade ou autoridade pública, em qualquer matéria e mediante qualquer via ou instrumento processual ou de 
ação, observado o disposto no Regimento Interno; b) Prestar assistência social, nos termos do Regimento Interno e estimular 
as ações de cidadania; c) Estimular a solidariedade entre as classes dos servidores públicos; d) Contribuir para que sejam 
criadas condições e oportunidades, que permitam aos seus associados desenvolverem seu potencial, tanto como profissionais 
quanto como cidadãos.” Outro comando estatutário que merece destaque é o do art. 40 que traz a previsão da Beneficência, 
desta forma: “A APPAI poderá, a seu critério, instituir, regulamentar e disponibilizar benefícios e assistência, a seus associados, 
bem como a terceiros, em diversas áreas, respeitados a finalidade e os objetivos da Associação, como também os termos e 
condições do Regimento Interno e demais normas baixadas pelos Órgãos de Administração da APPAI.”, acrescentando em seu 
parágrafo único que “A APPAI, ciente dos seus compromissos sociais adotará a política assistencial aos mais necessitados e/
ou carentes, nos termos do seu Regimento Interno, estabelecendo, quando necessário, convênios ou parcerias, podendo haver 
disponibilidade de recursos, respeitados os percentuais legais previstos, para outras entidades congêneres, filantrópicas, de 
utilidade pública, a critério da Diretoria.” Destarte, cabe afirmar que a Autoadministração da APPAI obedece às Normas Estatu-
tárias e regulamentares deliberadas e aprovadas há quase 4 décadas pela coletividade formada pelos filiados, sendo que todo 
o Sistema de Beneficiação reflete esta realidade. A única previsão de recolhimento de valores como uma das formas de fonte 
de recurso para o custeio de todas as finalidades associativas está no Estatuto Social e é a que trata da contribuição associativa 
vinculada à filiação. Neste sentido, sempre é importante reiterar que o sistema de beneficiação foi sendo composto pelos bene-
fícios ao longo destes quase 40 anos sem que se alterasse a forma de ajuste da contribuição associativa, sem que fosse atribu-
ído valor respectivo a cada novo benefício. Também deve ser evidenciado o fato da ausência de qualquer tipo de acréscimo 
(correção, juros, multa) na hipótese de atraso ou acúmulo no atinente recolhimento (dever estatutário). Como se percebe, estas 
práticas não são de quem pratica atividades empresariais, mercantis, societárias. Esta é a forma de gestão adotada pela APPAI, 
visto ser autogestão nata (autêntica, por natureza), não podendo ser transformada, sob pena de prejudicar o ato jurídico perfei-
to e o direito adquirido, além de atingir a segurança jurídica e possibilitar o conflito de decisões. O próprio Poder Público, em 
várias de suas esferas, já reconheceu e certificou que a Autoadministração exercida pela APPAI prima pelo assistencialismo, 
pelo mutualismo, pela solidariedade e beneficência. Isto é possível porque a APPAI tem como base fundamental a adoção de 
acertada alocação de recursos com a percepção da ocasião oportuna e conveniente para a coletividade assim como torna 
possível o acesso (dos membros do grupo associativo) aos serviços mercadológicos se valendo das melhores possibilidades e 
opções apresentadas por representantes do 2º setor para celebrar as parcerias e/ou convênios que, por sua vez, possibilitam 
condições mais adequadas e equilibradas em respeito ao binômio custo-benefício, posto se tratar da razão teleológica do grupo 
fechado. Outrossim, a Administração da APPAI faz questão novamente de repetir que não recebe valores do Poder Público para 
o exercício de qualquer das suas atividades e finalidades beneficentes e assistenciais (e jamais recebeu). A prática da Assistên-
cia Social é executada dentro dos seus diversos Programas de Projetos e Ações Sociais, das suas Atividades e Campanhas 
assistenciais, de solidariedade e de fomento e apoio ao trabalho voluntário. A APPAI reitera, neste ponto, que os beneficiários 
não recolhem a contribuição associativa, já que esta é recolhida pelo associado, cabendo destacar a informação de que mais 
da metade do quadro associativo é composta de Beneficiários acima de 60 anos de idade, ou seja, pessoas idosas que não 
pagam qualquer valor para usufruir de todo o sistema de beneficiação. Esta peculiaridade da APPAI afasta ainda mais a ideia de 
ser a Entidade sociedade empresarial e/ou operadora comercial de plano de saúde. Há que se lembrar, a contrario sensu, que 
a lei específica que trata dos planos privados de assistência à saúde prevê taxativamente o denominado Plano Privado de As-
sistência à Saúde como sendo (sic.) “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós 

estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela facul-
dade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede cre-
denciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcial-
mente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e 
ordem do consumidor;”. Por conseguinte, no entendimento desta Diretoria, o enquadramento da Beneficência disponibilizada 
sem precificação pela APPAI há quase 40 anos não é possível, juridicamente, considerando o texto legal acima transcrito. 03. 
Da Beneficência Disponibilizada sem Precificação Prevista no Estatuto Social: A APPAI aproveita, mais uma vez, este 
momento para reafirmar que os benefícios que compõem atualmente o sistema de beneficiação são de extrema importância e 
não são disponibilizados de forma autônoma, independente, considerando que, ao ter a filiação aprovada (deferida), os filiados 
passam a ter disponíveis, nos limites dos respectivos regulamentos, todos os benefícios. Frise-se que eles não têm entre si 
graus de hierarquia, de classificação ou ordenação de critérios auferidos pela importância, pelo setor ou área que representa 
etc., como já mencionado. Para cada filiado e/ou beneficiário, a valoração de cada um dos benefícios se verifica no momento 
da procura, da utilização, na ocasião em que tem seu atendimento e resolve a necessidade do momento. Quem poderia prever 
que em 2020 o mundo estaria vivendo uma pandemia como esta, com crises na saúde e na economia, independentemente da 
potência do país. Neste período pandêmico, muitos dos atendimentos eletivos e presenciais do Setor Saúde foram suspensos; 
porém, a beneficência da APPAI fez a diferença, considerando os outros diversos benefícios, inclusive, infelizmente o de Assis-
tência Funeral, o Benefício Jurídico, o Benefício Minha Escolha e Educação Continuada que têm várias opções digitais para o 
Quadro Associativo e até mesmo, dentro das necessidades da crise na saúde pública, o Benefício Serviço Social da APPAI 
possibilitou a celebração de convênios com laboratórios para fazer testes para detectar a infecção da COVID-19, tendo em 
vista que o Benefício Médico Ambulatorial anterior à lei específica não prevê a cobertura para internação hospitalar e nem em 
ambiente hospitalar e pelo fato de ser anterior à Lei nº 9.656/98, não tem incidência da norma que trata do rol legal obrigatório. 
Certo é que o sistema de beneficiação foi sendo integralizado, tendo em vista as expectativas, necessidades e interesses reve-
lados pelo Quadro Associativo, assim como em conformidade com as finalidades associativas previstas no Estatuto Social; não 
devendo, portanto, serem os mesmos apartados, fracionados, pois fazem parte fundamental da razão de existir da Entidade 
Profissional. Tanto é verdade que inexiste a possibilidade de fragmentá-los, com retirada de um ou alguns, com o fito de reduzir 
o valor da contribuição associativa/aporte, por exemplo. Consequência, como dito, do fato de a contribuição não estar relacio-
nada diretamente com cada um dos benefícios colocados à disposição dos associados e beneficiários. Ao contrário, caso a 
Auto-administração da APPAI adotasse a conduta da ANS de equiparar a contribuição a preço pós ou pré estabelecido e/ou 
contraprestação, os associados teriam que recolher o valor para cada benefício criado, desenvolvido e, com relação aos bene-
fícios ligados à saúde, o valor deveria ser em conformidade com a faixa etária; já os beneficiários não iriam poder utilizar qualquer 
um deles, pois não recolhem qualquer valor como “contraprestação” pela utilização dos benefícios ou, utilizando a nomenclatu-
ra do mercado (imprópria para o caso concreto, diga-se de passagem), pela “prestação dos serviços”. Neste diapasão, é opor-
tuno dar destaque, como de costume, para a atual composição do Sistema de Beneficiação disponibilizado na forma coletiva e 
sem precificação e nos limites de cobertura previstos nos Regimentos e/ou regulamentos Internos concernentes a cada um 
deles: a) Benefício de Educação Continuada Presencial e a Distância: contribui para criar condições e oportunidades para 
o desenvolvimento do potencial do profissional de Educação, com cursos, palestras, oficinas, materiais didáticos, discussões e 
debates de assuntos correlatos à educação que sejam relevantes para a reflexão e a prática dos educadores, que tornam os 
educadores atualizados, preparados para os desafios enfrentados nas Escolas, nas salas de aula e estimulam a busca do saber, 
do conhecimento, da profissionalização; b) Benefício de Serviço Social: orienta e direciona o quadro associativo com relação 
aos direitos fundamentais e sociais, instruindo-os quanto aos benefícios e ações do Poder Público que possam atender às suas 
necessidades, além de zelar pela assistência social e estimular as ações de cidadania e de solidariedade; c) Benefício Passeio 
Cultural: proporciona, em razão dos roteiros programados, o acesso a instituições, locais e regiões históricos e culturais e à 
possibilidade do aperfeiçoamento de seus conhecimentos; d) Benefício Boa Viagem: coloca à disposição dos associados di-
árias gratuitas em hotéis e pousadas no estado do Rio de Janeiro, proporcionando momentos de diversão e lazer, através do 
contato com locais de valor histórico e cultural, além da proximidade com riquezas naturais, como praias e montanhas. e) Bene-
fício Jurídico: representa os associados e beneficiários, atuando no Poder Judiciário em ações em várias áreas do Direito 
brasileiro, ministra consultas, analisa documentos jurídicos e presta assessoria em procedimentos e atos administrativos; f) 
Benefício de Caminhadas e Corridas: visa proporcionar a descoberta de novos talentos do atletismo e dar oportunidade ao 
quadro associativo de participar de eventos de corrida e de caminhadas de rua, de adquirir bons hábitos de vida como a prática 
de atividade física e de alimentação saudável, através de palestras e atividades educativas realizadas em diversos polos, regio-
nalmente distribuídos no estado-membro do Rio de Janeiro; g) Benefício Dança: possibilita o bem-estar, o movimento do corpo, 
a integração e confraternização. Para tanto, o exercício de dançar e o aprendizado da técnica de vários ritmos (samba, soltinho, 
bolero, zouk, salsa, forró, tango, dança do ventre) são levados aos associados e beneficiários, através das aulas ministradas 
nos polos de dança distribuídos em diversas áreas do estado do Rio de Janeiro bem como pela realização dos 2 grandes bailes 
Beneficentes anuais; h) Benefício de Seguro Coletivo de Assistência Funeral: permite o afastamento do filiado dos atos e 
condutas burocráticas na ocorrência de óbito de algum ente da família, dando ao mesmo a oportunidade apenas de velar, de 
superar a tristeza, a dor e recuperar as forças para seguir e praticar os ulteriores atos; i) Benefício de Seguro Coletivo de As-
sistência Domiciliar: nos momentos de incidentes, o associado pode contar com os serviços de chaveiro, eletricista, encana-
dor etc.; j) Benefício de Seguro Coletivo de vida em grupo: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e 
acontecimentos inesperados na vida do filiado, na hipótese de morte; k) Benefício de Seguro Coletivo de acidente pessoal: 
contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e acontecimentos inesperados na vida do filiado no caso de inva-
lidez permanente parcial ou total causada exclusivamente por acidente, conforme regulamento específico; l) Benefício de Se-
guro Coletivo de Algumas Doenças Graves: contribui com o reforço na renda familiar em situações difíceis e acontecimentos 
inesperados na vida do filiado em caso de diagnóstico de algumas doenças graves, conforme regulamento; m) Benefício Co-
letivo Médico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamente ambulatorial com coberturas 
menos complexas e limitadas às necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da elaboração do pertinente Regula-
mento – valendo reiterar que em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessárias, do quotidiano, que se prestam 
à prevenção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças e fatores de risco; n) Benefício 
Coletivo Odontológico Ambulatorial Básico: criado e desenvolvido para o atendimento exclusivamente ambulatorial com 
coberturas menos complexas e limitadas às necessidades e interesses do grupo quando da ocasião da elaboração do pertinen-
te Regulamento – valendo reiterar que em momento bem anterior à Lei nº 9.656/98 –, porém necessárias, do quotidiano, que se 
prestam à prevenção, aos cuidados antecipados e que tendam a evitar o aparecimento de doenças e fatores de risco; o) Bene-
fício Coletivo Bom Espetáculo: este benefício tem como propósito estimular e apoiar, através da arte cênica nos diversos 
gêneros teatrais, o enriquecimento do repertório intelectual e cultural dos associados e beneficiários da Appai, através de esta-
belecimentos culturais localizados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, além de fomentar o acesso às histórias e 
culturas diversas, estendendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes do Quadro Associati-
vo. Através deste benefício, o associado e/ou beneficiário terá disponibilizado, sem pagamento de preço, um ingresso ao mês 
para assistir a uma peça, um show, musical, espetáculos etc., em conformidade com o Regulamento Coletivo. p) Revista-
-APPAI Educar: proporciona conhecimento e atualização em temas educacionais e correlatos aos tratados e vivenciados pelos 
profissionais da Educação, não só os ligados às especializações diversas da educação, mas também os relacionados ao 
comportamento de docentes e discentes, às relações vividas no ambiente de ensino, às doenças e problemas ocasionados pelo 
exercício da profissão etc., além de outros temas correlatos; q) Benefício Minha Escolha: O Benefício “Minha Escolha!” foi 
idealizado com intuito de proporcionar ao quadro associativo acesso a uma variedade de serviços digitais de diversos segmen-
tos, desde o entretenimento, como filmes, séries, músicas, documentários e podcasts por meio de plataformas de streaming, 
até mesmo serviços que facilitam o dia a dia da sociedade em geral. Contando com o incentivo da democratização da internet e 
o exponencial surgimento de variados serviços digitais, o associado colaborador e, indiretamente, seus respectivos beneficiá-
rios (por conta da possibilidade do acesso através do titular da matrícula) poderão realizar a sua melhor escolha. u) APPAI 
Agitô: o benefício “APPAI AGITÔ” foi idealizado com intuito de promover o lazer, o entretenimento, a interação social e cultural 
aos integrantes do quadro associativo, através de estabelecimentos parceiros. Considerando que já é cientificamente compro-
vado que o lazer combate o estresse, relaxa, contribui para o bem-estar social, estimula a socialização e o aparecimento de 
novas amizades, além de melhorar o humor e a autoestima. A APPAI, através deste benefício, disponibiliza 01 (um) ingresso 
para acesso/entrada por filiado (associado colaborador e beneficiários). Por outro lado, a Diretoria da APPAI transporta o item a 
seguir, republicando-o, considerando ser informação Institucional oficial, apenas com as atualizações necessárias, para relem-
brar aspectos cruciais e relevantes relacionados aos Benefícios ligados ao Setor de Saúde, considerando que 02 dos mais de 
20 Benefícios disponibilizados que compõem a Beneficência foram cadastrados na ANS, da seguinte forma: Historicamente, os 
Benefícios Médico e Odontológico fazem parte do Sistema de Beneficência indivisível, não fragmentado e sem precificação, 
disponibilizado pela Associação desde sua gênese. Portanto, com o advento da Lei nº 9.656/98 (ou seja, mais de 11 anos de 
existência da APPAI), que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, bem como com a vigência da Lei nº 9.961/00 
(depois de 14 anos de vida e efetiva atuação da APPAI), que criou a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Associa-
ção cumpriu a exigência do Órgão Fiscal de requerer o seu registro provisório de autorização de funcionamento, sob pena de os 
filiados e seus beneficiários não poderem mais usufruir dos benefícios ligados ao setor da saúde. Em consequência disso, a 
ANS registrou a APPAI, classificando-a originariamente na modalidade de autogestão, fornecendo-lhe o nº 382540 como sendo 
o de autorização provisória de funcionamento. Porém, não houve qualquer tipo de registro de produto, posto que a APPAI não 
tinha interesse em transformar seus benefícios em produto, pois se o grupo deliberasse neste sentido prejudicaria toda a coleti-
vidade, pois teria que criar um produto e atribuir preço para o mesmo. Também em decisão assemblear foi deliberado que não 
seria possível, juridicamente falando, adotar os institutos previstos na norma reguladora (quais sejam: adaptação ou migração), 
já que a APPAI não praticava (como não pratica) venda de planos de saúde, na realidade de que seus benefícios jamais tiveram 
“preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com finalidade de garantir, sem limite financeiro, à assistência à saú-
de...” como, aliás, prevê a Lei nº 9.656/98 quando conceitua Plano Privado de Assistência à Saúde. Há que se ressaltar que a 
Associação também não pode tratar seus integrantes, formadores da Pessoa Jurídica, como beneficiários de planos de saúde, 
pertencentes a uma carteira que a mesma lei diz significar “Conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de 
serviços de assistência à saúde...”, considerando que, na hipótese de adoção dos procedimentos de adaptação ou migração, 
descaracterizaria a natureza jurídica da Entidade, pois a ideia nunca foi de vender planos de saúde e/ou registrar produto com 
precificação e fora das possibilidades dos integrantes formadores da APPAI. Diante desta realidade fática e jurídica, a ANS 
exigiu que os benefícios relacionados ao setor da saúde fossem cadastrados no chamado SCPA (Sistema de Cadastro de 
Planos Antigos) da Agência. Neste sistema, a APPAI teve que seguir para relatar os citados benefícios o padrão exigido pela 
ANS. Circunstância que fez com que ficasse limitada (com relação aos dois referidos benefícios) às nomenclaturas e opções 
inseridas no mencionado sistema da Agência. Portanto, informações cruciais (como, por exemplo, ausência de preço, existên-
cia de quase 20 benefícios na Beneficiação, mais da metade do Corpo Associativo não pagar qualquer valor, já que a contribui-
ção associativa/aporte é recolhida apenas pelos associados etc.) deixaram de ser consignadas. Há que se lembrar que a Asso-
ciação não tem registro de produto no órgão fiscal, pois não criou nenhum plano de saúde regulamentado nos moldes da lei 
específica citada bem como não fez registro de plano referência por ser desobrigada legalmente de cumprir esta exigência, à 
vista de ser uma autogestão nata. Portanto, é de bom alvitre deixar consignado, mais uma vez, que os benefícios médico e 
odontológico disponibilizados pela APPAI estão cadastrados na ANS com as seguintes características: a) Forma de contrata-
ção: as relações são associativas e não empresariais ou consumeristas e/ou societárias, materializadas em normas estatutárias 
e regulamentares e não contratuais; b) A segmentação de cobertura dos benefícios ligados à saúde é exclusivamente ambula-
torial com rol taxativo previsto em período anterior à vigência e incidência da lei e foi criado para possibilitar, minimamente, a 
prevenção de doenças; por isso, não fazem parte do rol de cobertura os exames e procedimentos de média e alta complexidade 
e os criados depois com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, cirurgias, internação hospitalar ou atendimentos em 
ambiente hospitalar, tais como PS, PA, CTI e UTI. Sendo certo que a criação destes benefícios foi pensando em fazer a cober-
tura para exames e procedimentos simples da época (1986) bem como para consultas em algumas especialidades, pois o dire-
cionamento de recursos tinha que obedecer as diretrizes e critérios como em todos os outros benefícios, precipuamente os bi-
nômios custo-benefício e necessidade-possibilidade, além de permitir o cumprimento das finalidades associativas e estender 
os benefícios de forma gratuita para todos os Beneficiários integrantes do Quadro. Vale afirmar que os Regulamentos destes 
benefícios foram todos celebrados em conformidade com as normas vigentes à época, assim como com toda a norma estatu-
tária, principalmente com as finalidades Associativas previstas. Nos Relatórios dos exercícios anteriores, a APPAI destacou as 
várias distorções provocadas por consequência de uma tentativa de padronização, juridicamente impossível, adotada pela 
ANS, que merecem novamente ser registrada neste documento, como a seguir: a) Adoção, para apresentação do Balanço, de 
leis e resoluções normativas que foram criadas para as pessoas jurídicas constituídas adotando o tipo e a forma de Sociedade; 
b) Utilização de títulos e expressões que não refletem a realidade da Associação (v.g., operações com planos de assistência à 
saúde, contraprestações a receber com comercialização de planos de saúde); c) Ausência de reconhecimento dos demais 
benefícios (já que a Agência exige que sejam registrados somente os benefícios ligados à saúde); d) Não entendimento sobre 
o conceito da chamada contribuição associativa/aporte (que, por sua vez, está vinculada à filiação, sendo recolhida apenas 
pelos Associados que não representam nem a metade dos integrantes do quadro associativo); e) Equiparação da contribuição 
associativa com o fenômeno da contraprestação de plano de saúde (que, no caso da APPAI, não tem registro de “produto regis-
trado na ANS”, mas, sim, fez, por determinação da ANS, o cadastro de seus benefícios ligados à saúde, no SCPA; sendo que a 
Associação disponibiliza, como dito em outras passagens deste documento, quase 20 benefícios de diversas áreas sociais); f) 
Entre outras incongruências que podem ser detectadas nos Relatórios citados e também nos sistemas da própria Agência. Em 
vista de todo este cenário, a APPAI vislumbra a necessidade de dar publicidade à sua fundamentação e às suas razões consig-
nadas nas Notas Explicativas, no Balanço Patrimonial e no presente Relatório da Administração, objetivando corrigir e fazer as 
justificativas necessárias diante da imagem reproduzida da APPAI nos moldes exigidos pela Agência Reguladora, fazendo com 
que esta (ou seja, a “fotografia” da ANS) não tenha o condão de distorcer a verdadeira imagem da Instituição e macular as con-
quistas e direitos dos membros do grupo fechado ao longo de mais de três décadas. 04. Realizações do ano de 2020 – Desta-
ques: a) No Benefício Boa Viagem: 2020 foi um ano bastante atípico para o benefício devido à pandemia, tendo em vista que 
o Benefício tem o objetivo de viabilizar a viagem para os passeios em outros locais, hospedagem em hotéis e pousadas; porém, 
com as medidas restritivas e o distanciamento social recomendados pelas Autoridades Públicas, a Associação teve que dar 
outras alternativas para o Quadro Associativo usufruir deste benefício. Contudo, mesmo com este impacto, disponibilidade al-
ternativa do benefício foi aproveitada pelos associados e/ou beneficiários, manten-do o nível de satisfação e crescimento como 
um todo, atingindo o seu objetivo principal, que é pro-porcionar lazer e qualidade de vida aos que o utilizam. Abaixo estão deta-
lhados os resultados durante o decorrer do ano. Associados Assistidos: Foram 19.061 (dezenove mil e sessenta e um) assisti-
dos. A APPAI, através do trabalho em conjunto do Benefício Boa Viagem com o Benefício Passeio Cultural, disponibilizou víde-
os e lives no Appai On para entretenimento dos Associados e Beneficiários no período de quarentena devido à Covid-19. Segue 
a relação:
Vídeo Exclusivo / Live Visualizações Únicas
#001 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Descubra Búzios 669
#002 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Descubra Petrópolis 368
#003 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Descubra Barra Do Piraí 428
#004 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Descubra Penedo 407
#005 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Descubra Paraty 255
#006 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Rio, Cidade Maravilhosa 65
#007 Benefício Boa Viagem e Passeio Cultural - Rio, Ecoturismo 161
Appai Ao Vivo: Venha Conhecer Salvador Com Dicas dos Benefícios Passeio Cultural e Boa Viagem 49
Conheça Ouro Preto, Minas Gerais 37
Conheça Vitória e Guarapari, Espírito Santo 85
A APPAI, com o fito de aprimorar a disponibilidade deste Benefício e fomentar o turismo e a cultura, celebrou parceria com con-
sultores do setor de turismo, com conhecimento do mercado para ajudar a ter uma visão mais ampla do segmento e sugerir 
novas possíveis parceiras na área. O Benefício tem 55 (cinquenta e cinco) estabelecimentos conveniados, com a penetração 
em 24 (vinte e quatro) destinos e com abrangência em 09 (nove) das principais regiões turísticas do estado. A APPAI deu conti-
nuidade aos convênios, dentre estes, as redes hoteleiras Accor, Nobile, Intercity, Samba Hotéis, Rede Rio, MN Hotéis, todos 
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conhecidos e tradicionais no mercado do turismo. Para 2021, o planejamento é continuar estudando a possibilidade de criação 
de outros tipos de parcerias para o benefício, ampliando o acesso do associado e/ou beneficiário a outros níveis de hospedagem 
e categoria, aumentar a abrangência das cidades/regiões turísticas do Estado e nos locais turísticos em que ainda não há con-
veniados, viabilizar outras possibilidades de categoria dos hotéis/pousadas conveniados, desenvolver melhorias digitais para o 
benefício com o objetivo de atingir agilidade e precisão nos processos. b) No Benefício Passeio Cultural: Em 2020 foram in-
seridos novos roteiros, criados e disponibilizados sem precificação, através deste Benefício. Desta forma, mesmo com a pan-
demia, a Associação conseguiu disponibilizar alguns roteiros presenciais, evidentemente cumprindo todas as recomendações 
das Autoridades Públicas para o enfrentamento da COVID-19 e também realizou eventos virtuais que foram bem aproveitados 
pelos integrantes do Quadro Associativo, lembrando que este Benefício em parceria com o Benefício Boa Viagem realizou di-
versas lives que tiveram participação e interação dos associados e beneficiários.c) No Benefício Dança: O Benefício Dança 
conta com a parceria de 49 instrutores e 49 espaços. No ano de 2020 de janeiro até meados de março, a Appai teve 165 turmas 
em atividade. Seguem abaixo os espaços, bairros, municípios e quantidade de turmas em cada espaço nesse período (Refe-
rência: Nome / Local Bairro / Quantidade de turmas): Escola E.Ciro Monteiro Anchieta 3; Academia Estética Sport Center Bangu 
4; Clube dos Trinta Bento Ribeiro 2; Academia Bio Fit Campo Grande 3; Bio Fitness Academia de Ginástica Campo Grande 3; 
Classic Festas Campo Grande 3; Salão de Festas Dom Juan Campo Grande 1; Lions Clube Campo Grande 1; Studio de Dança 
Luana Rangel Campo Grande 3; JM Academia e C. De Treinamento Inhoaíba 2; CNEC - Faculdade Ilha do Governador 4; 
Clube dos Oficiais da Marinha Centro 3; Salão Nossa Senhora da Conceição e São José Engenho de Dentro 1; E. E. Mario 
Brito Irajá 4; Be Happy Festas e Eventos Irajá 2; Academia Fênix Madureira 3; Escola Irmã Zélia Vaz Lobo 2; Ritmo a Dois Studio 
de Dança Méier 13; Horus Studio de Dança Padre Miguel 1; Village Tindiba Pechincha 3; Népher Studio de Dança Pilares 5; 
Academia dançando com Arte Realengo 2; Dançae Studio de Dança - Esporte Clube Garnier Rocha 2; Ginásio Musical Recre-
ativo 24 Fevereiro Santa Cruz 4; Câmara Comunitária São Cristóvão 1; Cia. de Dança Raff Taquara 1; Espaço Cultural Taquara 
Taquara 11; Arena carioca Fernando torres Turiaçu 5; Integração Artes e Terapias Vila Isabel 6; Estilo de Dança Vila Isabel 6; 
Casa de Dança Sergio Castro Vila Valqueire 5; Itaperuna Futebol Clube Duque de Caxias 11; Esc. Prof. Alda Tavares Piabeta 1; 
Mageense Futebol Clube Magé 1; Styllus Vida Studio de Danças Magé 3; Centro C. Oscar Romero Mesquita 1; Academia Vera 
Reis e Filhas Nilópolis 2; Col. E. Antônio Filqueiras de Almeida Nilópolis 1; CIA Marcello Marques Nilópolis 5; Col. Oswaldo Cruz 
Mauá 1; Academia HR Fitness São Gonçalo 1; Academia Physical Niterói 3; Academia Dançando com Arte Nova Iguaçu 9; 
Comunidade São Francisco e Santa Clara Nova Iguaçu 3; Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Nova Iguaçu 3; Fisio Corp Quei-
mados 1; Academia Edson Santos São Gonçalo 2; Escola de Dança Destak São Gonçalo 4; Escola de Dança Hudson Vieira 
São João de Meriti 4. A Appai ainda teve mais 5 turmas abertas que não chegaram a entrar em atividade. Devido à pandemia, 
todas as turmas foram paralisadas no dia 16/03/20, retornando a partir de 03/08/2020, passando-se a usar o appaidigital, ainda 
em fase de ajustes e adaptações. Durante a pandemia, a partir do mês de abril, a Appai iniciou as videoaulas e as lives. As aulas 
foram produzidas e realizadas pelos parceiros instrutores de dança. A seguir, a respectiva discriminação: Videoaulas (Referên-
cia: Mês / Quantidade / Ritmos): Abril 73 Charme, soltinho, forró, dança do ventre, bolero, dança cigana, tango, zouk, samba e 
salsa; Maio 71 Bolero, soltinho, samba gafieira, forró, zouk, salsa, charme, tango, D. do ventre, D. mix, Cigana, milonga, samba 
no pé, floreios de dama, west coast swing, samba funkeado, Tribal e chair dance; Junho 72 Salsa, zouk, forró, samba gafieira, 
bolero, soltinho, D. do ventre, D. cigana, charme, Tango, milonga, D. mix, danças urbanas, D. contemporânea; Julho 27 Dança 
do ventre, Dança cigana, charme, tango, milonga, bolero, samba, soltinho, forró, Salsa, zouk, danças urbanas, dança mix, ballet 
adulto, samba no pé; Agosto 22 Tango, milonga, bolero, samba gafieira, soltinho, zouk, forró, salsa, D. ventre, D. cigana, Samba 
no pé, tribal, charme, D. contemporânea, ballet adulto, chair dance, D. mix; Setembro 16 Samba gafieira, salsa, zouk, charme, 
bolero, D. urbanas, ballet adulto, D. do ventre, D. mix, soltinho, D. sensuais, D. cigana; Outubro 16 Bolero, charme, rock, samba 
de gafieira, D. urbanas, D. contemporânea, jazz, D. ventre Samba funkeado, ballet adulto, samba no pé, forró, sertanejo univer-
sitário, sapateado, Tango, D. sensuais; Novembro 16 Tango, D. urbanas, soltinho, samba de gafieira, charme, forró, D. cigana, 
D. ventre, Jazz, D. sensuais, salsa, bolero, sapateado, milonga, Dança mix; Dezembro 12 Adorno de damas tango, salsa, chá-
-chá-chá, zouk, charme, forró, D. ventre, Stiletto, D. mix, floreios de dama, samba no pé, Dança mix; Total 325. Em agosto, com 
o retorno das aulas presenciais, houve a diminuição das videoaulas. Lives (Referências: Data / Ritmo): 13/05 Danças urbanas; 
20/05 Dança cigana; 27/05 Charme; 03/06 Stileto; 10/06 Samba no pé; 17/06 Dança do ventre; 24/06 D. contemporânea; 01/07 
D. Sensuais; 08/07 Charme; 15/07 Ritmos; 22/07 Sertanejo; 29/07 Danças urbanas; 05/08 Dança de salão; 12/08 Dança do 
ventre; 19/08 Charme das divas. 26/08 Danças sensuais; 02/09 Danças urbanas; 09/09 Danças urbanas; 16/09 Dança Mix; 
23/09 Dança mix; 30/09 Dança mix; 07/10 Charme; 14/10 Charme; 21/10 Charme; 28/10 Charme; 04/11 Ritmos quentes; 18/11 
Ritmos quentes; 02/12 Chair dance e Stiletto; 16/12 Jazz. Retorno das Aulas Presenciais. O retorno das aulas presenciais foi 
elaborado minuciosamente, seguindo todos decretos estaduais e municipais e respectivos protocolos, aliando as devidas téc-
nicas adotadas e aplicadas nas aulas de dança, como, por exemplo, as seguintes regras: Limitação das inscrições para 20 
alunos por turma, sendo 10 alunos por cada hora de aula;  Aulas com 2 horas de duração. Sendo 2 turnos com 10 alunos a cada 
1 hora; Disponibilização de manual informativo para inscrição dos associados e/ou beneficiários dos procedimentos de retorno; 
Manual informativo, contendo regras obrigatórias para participação das aulas como, por exemplo, uso de máscara, higiene das 
mãos com água e sabão e uso de álcool em gel, tanto para os instrutores quanto para os alunos; Informativo para ministrar as 
aulas: técnica espelho que deve ser usada pelos instrutores; Determinação para que os locais não usassem o ar condicionado, 
com a mantença das janelas abertas e uso de ventiladores; Determinação para que os locais tivessem na porta de entrada da 
sala de aula um pano úmido com água sanitária para limpeza dos pés; Determinação para que houvesse demarcação com fita 
crepe ou colorida do local que cada aluno devesse se posicionar na aula, mantendo sempre a distância mínima dos participan-
tes de 1,50m; Determinação para que cada aluno devesse levar sua própria garrafinha de água; Determinação para a desativa-
ção dos bebedouros dos espaços; Orientação para que os alunos levassem seu próprio kit preventivo, com álcool em gel, 
máscara, lenço de papel e sua água; mesmo assim, houve a orientação também para que os espaços devessem disponibilizar 
tais materiais, exceto as máscaras; Determinação para que tivessem cadeiras ou bancos para sentar; Para as aulas presenciais: 
Foi determinada a ausência de contato físico, sendo todas as aulas realizadas através de exercícios mecânicos e fundamentos 
didáticos que fossem cabíveis ao ritmo ensinado, mantendo a distância necessária entre os alunos (1,50m); Foi determinado 
que, em qualquer modalidade de ensino/ritmo, a técnica do espelho fosse aplicada, sendo que, mesmo para casais, o distan-
ciamento foi praticado. 59 Turmas Iniciaram em Agosto (Referência: Data Início / Bairro / Local / Modalidade): 03/08/2020 Taqua-
ra Espaço Cultural Taquara Tango - Intermediário; 03/08/2020 P. Miguel Horus Studio de Dança Dança do Ventre e Cigana - 
Iniciante; 03/08/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Charme - Iniciante; 03/08/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois 
Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 03/08/2020 Mage Styllus Vida Studio de Danças Dança do Ventre e Cigana - Inter-
mediário; 04/08/2020 Nilopolis Academia Vera Reis e Filhas Ritmos Quentes - Iniciante; 04/08/2020 Caxias Clube Itaperuna 
Futebol Caxiense Charme - Iniciante; 04/08/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Charme - Intermediário; 04/08/2020 
Rocha Dançae Studio de Dança - ESP. C. Garnier Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 04/08/2020 Rocha Dançae Studio de 
Dança - ESP. C. Garnier Ritmos Quentes - Iniciante; 04/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Dança do Ventre e Dança 
Cigana - Iniciante; 04/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Dança do Ventre e Cigana - Intermediário; 04/08/2020 Meier 
Studio de Dança Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 04/08/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois 
Ritmos Quentes - Iniciante; 05/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Charme - Iniciante; 06/08/2020 V. Valqueire Casa de 
Dança Sergio Castro Dança do Ventre e Cigana - Iniciante; 06/08/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Ritmos Quentes 
- Intermediário; 07/08/2020 C. Grande Academia Biofit Charme - Iniciante; 07/08/2020 Bangu Academia Estetica Sport Center 
Charme - Iniciante; 08/08/2020 V.Valqueire Casa de Dança Sergio Castro Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 08/08/2020 
V. Valqueire Casa de Dança Sergio Castro Ritmos Quentes - Iniciante; 08/08/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Dança de 
Salão Tradicional - Iniciante; 08/08/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 08/08/2020 
Nilopolis Cia Marcello Marques Ritmos Quentes - Iniciante; 08/08/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Tango - Iniciante; 
08/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 08/08/2020 Taquara Espaço Cultural Ta-
quara Ritmos Quentes - Iniciante; 08/08/2020 N. Iguaçu Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Cigana - Inician-
te; 10/08/2020 N. Iguaçu Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Cigana - Iniciante; 11/08/2020 N. Iguaçu 
Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Cigana - Intermediário; 14/08/2020 Piabeta Academia Piabeta Dança 
de Salão Tradicional - Iniciante; 15/08/2020 Nilopolis Academia Vera Reis e Filhas Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
15/08/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 15/08/2020 Meier Studio de Dança 
Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 19/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Tango - Iniciante; 
20/08/2020 N. Iguaçu Academia Dançando com Arte Charme - Iniciante; 20/08/2020 N. Iguaçu Academia Dançando com Arte 
Charme - Intermediário; 20/08/2020 Pilares Nepher Studio de Dança Dança do Ventre e Cigana - Iniciante; 21/08/2020 N. Igua-
çu Academia Dançando com Arte Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 21/08/2020 N. Iguaçu Academia Dançando com Arte 
Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 21/08/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Dança do Ventre e Cigana - 
Iniciante; 22/08/2020 Bangu Academia Estetica Sport Center Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 22/08/2020 Bangu Acade-
mia Estetica Sport Center Ritmos Quentes - Iniciante; 22/08/2020 S. Gonçalo Academia Hr Fitness Charme - Iniciante; 
22/08/2020 S.J. de Meriti Escola de Dança Hudson Vieira Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 22/08/2020 S.J. de Meriti Es-
cola de Dança Hudson Vieira Ritmos Quentes - Iniciante; 24/08/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Ritmos Quentes 
- Iniciante; 25/08/2020 Pilares Nepher Studio de Dança Ritmos Quentes - Iniciante; 25/08/2020 Mage Styllus Vida Studio de 
Danças Charme - Iniciante; 26/08/2020 V. Valqueire Casa de Dança Sergio Castro Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
26/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Charme - Intermediário; 27/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Dança de 
Salão Tradicional - Iniciante; 27/08/2020 Pechincha Village Tindiba Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 27/08/2020 Pechin-
cha Village Tindiba Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 28/08/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Dança de Salão Tradicio-
nal - Iniciante; 28/08/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Ritmos Quentes - Iniciante; 28/08/2020 Pilares Nepher Studio de 
Dança Charme - Iniciante; 29/08/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Dança do Ventre e Cigana - Intermediário. Mais 
33 Turmas foram abertas em Setembro: 01/09/2020 Campo Grande Studio de Dança Luana Rangel Ballet Adulto - Iniciante; 
02/09/2020 Campo Grande Studio de Dança Luana Rangel Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 02/09/2020 Campo Grande 
Studio de Dança Luana Rangel Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 02/09/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois 
Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 04/09/2020 Campo Grande Bio Fitness Academia de Ginastica Charme - Iniciante; 
04/09/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dança Mix; 10/09/2020 Jacarepagua Flor de Lotus Eventos Dança de Salão 
Tradicional - Iniciante; 10/09/2020 Jacarepagua Flor de Lotus Eventos Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 12/09/2020 Cam-
po Grande Academia Biofit Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 12/09/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte 
Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 12/09/2020 Niteroi Academia Physical Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 12/09/2020 
Niteroi Academia Physical Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 12/09/2020 Campo Grande Bio Fitness Academia de 
Ginastica Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 12/09/2020 Vila Isabel Estilo de Dança Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
14/09/2020 Centro Clube dos Oficiais da Marinha Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 15/09/2020 Meier Studio de Dança 
Ritmos a Dois Tango de Salão - Iniciante; 15/09/2020 Centro Clube dos Oficiais da Marinha Tango - Iniciante; 15/09/2020 Inho-
aiba JM Academia - C. de Tr. e Reabilitaçao Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 16/09/2020 Centro Clube dos Oficiais da 
Marinha Charme - Iniciante; 16/09/2020 Vila Isabel Estilo de Dança Ritmos Quentes - Iniciante; 17/09/2020 Meier Studio de 
Dança Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 17/09/2020 Mesquita Centro Cultural Oscar Romero Dança de 
Salão Tradicional - Iniciante; 21/09/2020 Pilares Nepher Studio de Dança Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 25/09/2020 
Bangu Academia Estetica Sport Center Danças Sensuais Femininas; 28/09/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Ballet 
Adulto - Iniciante; 28/09/2020 Niteroi Academia Physical Ritmos Quentes - Iniciante; 29/09/2020 Nilopolis Academia Vera Reis 
e Filhas Ritmos Quentes - Iniciante; 29/09/2020 Campo Grande Bio Fitness Academia de Ginastica Danças Sensuais Femini-
nas - Iniciante; 29/09/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Charme - Iniciante; 29/09/2020 Meier Studio de Dança 
Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 29/09/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Ritmos Quentes - 
Iniciante; 30/09/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Charme - Iniciante. 79 Turmas inicadas em Outubro: 01/10/2020 Vila 
Isabel Estilo de Dança Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 01/10/2020 Vila Valqueire Casa de Dança Sergio Castro 
Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 01/10/2020 Nova Iguaçu Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Danças Sensuais 
Femininas - Iniciante; 01/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Ritmos Quentes - Intermediário; 02/10/2020 Campo 
Grande Academia Biofit Charme - Iniciante; 03/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Dança de Salão Tradicional 
- Intermediário; 03/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Ritmos Quentes - Iniciante; 03/10/2020 Taquara Espa-
ço Cultural Taquara Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 03/10/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Dança de Salão 
Tradicional - Iniciante; 03/10/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Ritmos Quentes - Iniciante; 03/10/2020 Nova Iguaçu 
Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 05/10/2020 Campo Grande Studio de Dança 
Luana Rangel Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 05/10/2020 Campo Grande Studio de Dança Luana Rangel Ritmos 
Quentes - Iniciante; 05/10/2020 Nova Iguaçu Comunidade S Francisco e Santa Clara Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
05/10/2020 Nova Iguaçu Comunidade S Francisco e Santa Clara Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 05/10/2020 Ta-
quara Espaço Cultural Taquara Tango - Intermediário; 05/10/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Danças Sensuais Femininas; 
05/10/2020 Padre Miguel Horus Studio de Dança Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 05/10/2020 Meier Studio de 
Dança Ritmos a Dois Charme - Iniciante; 05/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Inter-
mediário; 06/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Ritmos Quentes - Iniciante; 06/10/2020 Vila Valqueire Casa 
de Dança Sergio Castro Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 06/10/2020 Pilares Nepher Studio de Dança Ritmos Quen-
tes - Iniciante; 06/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Tango - Iniciante; 06/10/2020 Mage Styllus Vida Studio de 
Danças Charme - Iniciante; 06/10/2020 Vila Isabel Espaço Integraçao Artes e Terapias Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
06/10/2020 Santa Cruz Ginasio Musical 24 de Fevereiro Ritmos Quentes Iniciante; 06/10/2020 Santa Cruz Ginasio Musical 24 
de Fevereiro Charme - Iniciante; 06/10/2020 Vila Isabel Espaço Integraçao Artes e Terapias Dança de Salão Tradicional - Inter-
mediário; 06/10/2020 Vila Isabel Espaço Integraçao Artes e Terapias Ritmos Quentes - Iniciante; 06/10/2020 Nova Iguaçu 
Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Dança Cigana - Intermediário; 07/10/2020 Nova Iguaçu Academia 
Dançando com Arte Tango - Iniciante; 07/10/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Charme - Iniciante; 07/10/2020 Santa Cruz 
Ginasio Musical 24 de Fevereiro Dança de Salão Iniciante; 07/10/2020 Santa Cruz Ginasio Musical 24 de Fevereiro Dança de 
Salão Intermediária; 07/10/2020 Nova Iguaçu Oriente-se Instituto de Arte e Cultura Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 
08/10/2020 Vila Isabel Estilo de Dança Ritmos Quentes - Intermediário; 08/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dan-
ças Sensuais Femininas; 08/10/2020 Inhoaiba Jm Academia - Centro de Treinamento e Reabilitaçao Ritmos Quentes - Inician-
te; 08/10/2020 Mage Styllus Vida Studio de Dança Dança de Salão Iniciante; 08/10/2020 Mage Styllus Vida Studio de Danças 
Dança de Salão - Iniciante; 09/10/2020 Piabeta Academia Piabeta Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 10/10/2020 Nilopolis 
Academia Vera Reis e Filhas Dança de Salão Tradicional Iniciante; 10/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dança de 
Salão Tradicional - Intermediária; 10/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos a Dois Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 
13/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Charme - Iniciante; 14/10/2020 Meier Estilo de Dança Dança de Salão 
Tradicional - Iniciante; 14/10/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Tango - Iniciante; 15/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dan-
çando com Arte Charme - Iniciante; 15/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Charme - Intermediário; 15/10/2020 
Pilares Nepher Studio de Dança Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 16/10/2020 Campo Grande Academia Biofit 
Tango - Iniciante; 16/10/2020 Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 16/10/2020 
Nova Iguaçu Academia Dançando com Arte Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 16/10/2020 Campo Grande Studio de 
Dança Luana Rangel Dança de Salão Iniciante; 16/10/2020 Campo Grande Studio de Dança Luana Rangel Charme - Iniciante; 
16/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Dança do Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 17/10/2020 Campo Grande 
Bio Fitness Academia de Ginastica Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 17/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol 
Caxiense Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 17/10/2020 Bangu Academia Estetica Sport Center Ritmos Quentes - Iniciante; 
17/10/2020 Bangu Academia Estetica Sport Center Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 17/10/2020 Saogonçalo Academia 
Hr Fitness Charme - Iniciante; 17/10/2020 S. Joao de Meriti Escola de Dança Hudson Vieira Dança de Salão Iniciante; 17/10/2020 
S. Joao de Meriti Escola de Dança Hudson Vieira Ritmos Quentes - Iniciante; 19/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Ca-
xiense Dança de Salão Tradicional - Intermediário; 19/10/2020 Mage Styllus Vida Studio de Danças Dança do Ventre e Dança 
Cigana - Iniciante; 21/10/2020 Vila Valqueire Casa de Dança Sergio Castro Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 21/10/2020 
Taquara Espaço Cultural Taquara Charme - Intermediário; 22/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Dança de 
Salão Tradicional - Iniciante; 22/10/2020 Meier Studio de Dança Ritmos A Dois Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 22/10/2020 
Taquara Espaço Cultural Taquara Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 23/10/2020 Nilopolis Cia Marcello Marques Dança de 
Salão Tradicional - Iniciante; 23/10/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Ritmos Quentes - Iniciante; 23/10/2020 Pilares Ne-
pher Studio de Dança Charme - Iniciante; 24/10/2020 Caxias Clube Itaperuna Futebol Caxiense Dança do Ventre e Cigana In-
termediário; 26/10/2020 Taquara Espaço Cultural Taquara Ballet Adulto - Iniciante; 28/10/2020 Campo Grande Studio de Dança 

Luana Rangel Dança de Salão Tradicional - Iniciante; 28/10/2020 Campo Grande Studio de Dança Luana Rangel Dança do 
Ventre e Dança Cigana - Iniciante; 30/10/2020 Campo Grande Bio Fitness Academia de Ginástica Charme - Iniciante. Em no-
vembro e dezembro os módulos das turmas abertas deram continuidade, totalizando 118 turmas em atividade. Foram Inseridas 
3 Modalidades Novas: Ballet Adulto, Dança Mix e Danças Sensuais Femininas. d) Benefício de Caminhadas e Corridas: O 
ano de 2020 marcou um período de grandes desafios para o benefício Caminhadas e Corridas, além de representar um mo-
mento de mudanças, conquistas e reafirmação da relevância da assistência da Appai. A Associação sabe que a prática de ativi-
dade é fundamental para proporcionar bem-estar físico e mental ao grupo associativo fechado. Por isso, o benefício se reinven-
tou para se adequar à nova realidade. Os eventos virtuais atingiram novos patamares. Foram disponibilizadas desde aulas 
on-line até corridas virtuais. As atividades presenciais tiveram que se adaptar ao novo contexto de pandemia. Depois de quase 
4 meses parados, os polos de treinamento puderam retornar suas atividades, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos 
pelos órgãos públicos. Atualmente o Benefício disponibiliza 23 centros de treinamento, com duas turmas funcionando em cada, 
com exceção dos polos de Botafogo e Porto Maravilha que dispõem de apenas 1 horário. Nesse cenário, segue abaixo a relação 
dos 24 polos de treinamento: Bangu; Botafogo; Campo Grande; Deodoro; Duque de Caxias; Engenhão; Freguesia; Glória; Ilha 
do Governador; Madureira; Maracanã; Nilópolis; Niterói; Nova Iguaçu; Penha; Porto Maravilha; Realengo; Recreio; São Cristó-
vão; São Gonçalo; São João de Meriti; Vila da Penha; Vila Valqueire. Corridas presenciais 2020: Em 2020, a Appai participou 
de 4 circuitos de corridas de rua, totalizando 9.291 inscrições ativas e 8.551 presenças.
Dt. Corrida Nome do Evento Kit Retirado Presença
16/02/202D Corrida Divas Rum Summer 1.683 1.592
09/02/2020 Corrida Circuito do Sol 2.809 2.566
25/01/2020 Corrida Eclipse Might Run Summer 1.802 1.677
20/01/2020 Corrida São Sebastião 2020 2.997 2.716
Total 9.291 8.551
Além da estrutura oferecida pelas organizadoras, o benefício disponibilizou, para os associados e beneficiários, tenda exclusiva 
com massagem, guarda-volumes, lanches, sorteios e tenda exclusiva do Saúde 10. Ao longo do 1º trimestre de 2020, junto com 
o PPAS, foram realizadas doações das latas de leite arrecadadas nas corridas, para encaminhamento às instituições cadastra-
das. Aulas online e lives: A pandemia e, consequentemente, as medidas de restrição causadas por ela, impôs desafios. Para 
garantir a fruição dessas atividades, a Appai, contando com parceiros estratégicos, passou a disponibilizar aulas online bem 
como lives correlatas, como a seguir elencadas: Aulas online: Tema; 1: Membros Superiores; 2: Membros Inferiores; 3: Flexi-
bilidade; 4: Atividade Aeróbica; 5: Fortalecimento do Abdômen; 6: Circuito Training; 7: Membros Superiores (Ênfase No Tórax); 
8: Membros Inferiores (Ênfase Nos Glúteos); 9: Aeróbica (Circuito Training Misto); 10: Flexibilidade; 11: Flexibilidade (Ênfase 
Nos Membros Inferiores); 12: Atividade Aeróbica; 13: Membros Inferiores (Ênfase Pernas); 14: Membros Superiores (Livre); 
15: Atividade Aeróbica; 16: Exercício de Flexibilidade (Ênfase Nos Membros Inferiores); 17: Atividade Aeróbica; 18: Membros 
Superiores (Ênfase nos Braços); 19: Exercícios Abdominais; 20: Atividade Aeróbica (Circuito Training Misto); 21: Membros 
Inferiores; 22: Exercícios Abdominais; 23: Atividade Aeróbica; 24: Exercícios Abdominais; 25: Atividade Aeróbica (Circuito Trai-
ning Misto); 26: Exercícios de Alongamento; 27: Atividade Aeróbica; 28: Atividade Aeróbica (Circuito Training); 29: Exercícios 
de Alongamento; 30: Fortalecimento Membros Inferiores; 31: Atividade Aeróbica; 32: Fortalecimento Membros Superiores; 33: 
Atividade Aeróbica; 34: Exercícios de Alongamento; 35: Fortalecimento de Abdômen; 36: Fortalecimento Membros Superiores; 
37: Exercícios de Flexibilidade; 38: Exercícios de Alongamento; 39: Exercícios de Alongamento; 40: Fortalecimento Membros 
Superiores; 41: Exercícios de Alongamento; 42: Fortalecimento Membros Inferiores; 43: Exercícios de Flexibilidade; 44: For-
talecimento Membros Inferiores; 45: Fortalecimento Membros Superiores; 46: Fortalecimento de Abdômen; 47: Exercícios de 
Alongamento; 48: Fortalecimento Membros Inferiores; 49: Fortalecimento Membros Superiores; 50: Atividade Aeróbica; 51: 
Fortalecimento Membros Inferiores; 52: Treino Funcional (Ênfase Membros Inferiores e Tronco); 53: Treino Funcional (Ênfase 
Membros Superiores); 54: Treino Funcional (Ênfase Membros Inferiores e Tronco); 55: Treino Funcional (Ênfase Membros 
Inferiores); 56: Treino de Coordenação (Específico para Corrida); 57: Fortalecimento Membros Superiores; 58: Fortalecimento 
de Abdômen; 59: Treino Funcional Aeróbico (Ênfase Membros Superiores); 60: Fortalecimento Membros Inferiores (Ênfase nos 
Glúteos); 61: Fortalecimento Membros Superiores; 62: Treino Funcional (Ênfase Membros Superiores); 63: Exercícios de Alon-
gamento; 64: Fortalecimento Membros Superiores; 65: Treino Funcional; 66: Treino Funcional; 67: Fortalecimento de Abdômen; 
68: Circuito Training; 69: Treino Funcional (Ênfase Membros Inferiores); 70: Exercícios de Alongamento; 71: Fortalecimento 
de Glúteos; 72: Treino Funcional; 73: Treino Funcional (Ênfase Membros Inferiores); 74: Treino Funcional (Ênfase Membros 
Inferiores); 75: Treino de Coordenação (Específico para Corrida); 76: Circuito Funcional; 77: Circuito Funcional; 78: Benefício 
Caminhadas e Corridas - Dia do Especialista: Alimentação Pós-Treino; 79: Treino Especial Dia das Crianças. Foram 79 aulas 
onlines disponibilizadas no portal do associado, com a média de duração de 00:16:05 minutos cada.
Data Convidado Tema Local
17/05/2020 Anderson Souza Tema: Atividade física em pequenos espaços. portal
24/05/2020 Maxwel Menezes Running Class (treino Aeróbico voltado para Corrida de Rua) portal
31/05/2020 Rafael Reina Tema: Circuito Funcional em Casa portal
07/06/2020 Reginaldo Santos Exercício de fortalecimento muscular e coordenação voltado

 para a corrida e caminhada Youtube
14/06/2020 Anderson Souza Treinando corrida em casa (Educativos) Youtube
21/06/2020 Leandro PILATES SOLO Youtube
28/06/2020 Aldo Circuito Trainning Youtube
05/07/2020 Maxwel Treino para corrida Youtube
12/07/2020 Rafael Reina Treino para corrida Youtube
19/07/2020 Reginaldo Santos Treino para corrida Youtube
26/07/2020 Laurenio Treino para corrida Youtube
Foram totalizadas 9 horas de lives que foram disponibilizadas tanto por meio do portal do associado como também pelo Youtu-
be. Além dos conteúdos acima citados, também foram produzidos, em conjunto com o Programa Saúde 10, vídeos e lives com 
temas voltados ao bem-estar físico e mental dos associados e beneficiários. A saber:
Dicas do Especialista / Parceria com Saúde 10 Duração
Alimentação Pré-Treino 00:01:18
Respiração Parte 1 00:01:24
Previnindo Lesões 00:01:02
Alimentação Pós-Treino 00:01:17
Os benefícios da Corrida para a Mente 00:01:09
Alimentação Pré-Treino - Evitando Cãibras 00:01:10
Os Benefícios da Corrida para a Saúde Mental 00:01:26
Respiração Parte 2 00:01:03
Soma 0:09:49
Live: Caminhadas e Corridas e Saúde 10
Data Convidado Tema Local
11/09/2020 Larissa Nogueira e Anderson Souza Prevenção de Lesões na Atividade Física Portal
11/11/2020 Viviane Macedo e Anderson Souza A importância do pré e pós -treino Portal
Corridas Virtuais: As corridas virtuais vieram para suprir uma demanda que tem sido o carro-chefe do benefício desde sua cria-
ção: os circuitos de rua. Na impossibilidade da realização dos eventos presenciais, por conta das restrições determinadas por 
órgãos públicos, o benefício, em parceria com a organizadora De Castilho, passou disponibilizar a modalidade cognominada 
corridas virtuais. A proposta de realizar corrida em qualquer lugar, a qualquer momento, apenas com a utilização de aplicativos/
dispositivos de corrida (desenvolvidos por terceiros) foi um grande sucesso em 2020. Total de inscrições foram de 43.126.
Dt. Corrida Nome do Evento Participante Obs:
31/12/2020 Corrida Virtual Celebration Run 926
12/12/2020 Circuito Rio Antigo - Etapa Comemorati va Virtual 10 Anos 8606 kit Appai e da Organiza dora
14/11/2020 Corrida Circuito Soul Carioca 1355
24/10/2020 II Corrida do Professor 4342 kit Appai
26/09/2020 Corrida da Independencia 1708
29/08/2020 Corrida Virtual da Gigante 3199 kit Appai
25/07/2020 Corrida Virtual dos Professores 5045 kit Appai
Total 25181
Planejamento para 2021: O ano de 2020, apesar de atípico, permitiu que o Caminhadas e Corridas se inovasse e reavaliasse 
o desenvolvimento e a execução das finalidades estabelecidas. Sendo assim, independentemente do cenário da pandemia em 
2021, a intenção da Appai é manter, dentro do razoável e conveniente para o grupo fechado, as corridas virtuais mesmo num 
possível retorno dos eventos presenciais. Com relação aos polos de treinamento, a meta é continuar o funcionamento dos 
mesmos, respeitando as recomendações das Autoridades Públicas. e) No Benefício de Serviço Social: No ano de 2020 a 
equipe de Serviço Social da APPAI, além das atividades internas do setor, também desenvolveu parcerias com os seguintes 
setores da Associação: Recursos Humanos, Programa de Projetos e Ações Sociais (PPAS), Programa Saúde 10, Benefício 
Jurídico, Seguros, Dança, Caminhadas e Corridas, Comunicação, Benefício Bom Espetáculo, Benefício Passeio Cultural e 
Atendimento Presencial, além da parceira Intermédica e, também, demandas sociais referentes ao processo de saúde-doença. 
Atendimento Presencial: O atendimento acontece por demanda espontânea ou por encaminhamento de outros setores da 
Associação (Apoio ao Associado, Atendimento Presencial, Benefício Médico, Programa Saúde 10 e Benefício Jurídico). Além 
destes, também a Associação realizou atendimento aos funcionários direcionados pelo setor de Recursos Humanos e demais 
setores da APPAI. Devido à pandemia do novo Coronavírus, a equipe do Serviço Social passou a desenvolver suas atividades 
em teletrabalho a partir de 16/03/20 até os dias atuais. Foram realizados 5.992 atendimentos no ano de 2020. Acolhimento aos 
beneficiários portadores de alguma doença grave: Em parceria com o setor de Seguros, este projeto visa dar tratamento/
soluções às principais demandas apresentadas pelos beneficiários que requerem o seguro para alguma doença grave, através 
da realização de entrevistas sociais, orientações e encaminhamentos que viabilizem o acesso aos direitos sociais e políticas de 
proteção social. Em 2020 foram realizadas 35 entrevistas até a suspensão dos atendimentos presenciais em março daquele 
ano. Projetos: • Projeto Terceira Idade: Este projeto visa promover uma nova perspectiva de vida aos associados que contri-
bua para uma melhoria na qualidade de vida e ampliação do conceito de envelhecimento saudável. São desenvolvidas ações 
de prevenção para a redução de incapacidades e potencialização do envelhecimento ativo. Além de oportunizar a participação 
multidisciplinar de todos os benefícios, sendo que este projeto está inserido na missão da Appai,colaborando para o desenvol-
vimento e a manutenção do equilíbrio social. São realizadosencontros mensais, nos quais são desenvolvidas atividades de 
palestras, dinâmicas, oficinas, rodas de conversa, passeios culturais, dentre outras. O projeto funciona em parceria com outros 
setores da Appai (Programa Saúde 10, Benefício Jurídico, Educação Continuada, Caminhadas e Corridas, Benefício Dança, 
Benefício Bom Espetáculo, Benefício Passeio Cultural, Redes, Atendimento ao Colaborador Médico etc.) e parcerias externas. 
Em 2020 foram formadas 04 turmas, totalizando 156 associados e beneficiários assistidos pelo projeto. Alguns temas aborda-
dos nas oficinas e palestras: Oficina de Memória Afetiva; Alimentação Saudável: Mitos x Verdades; Oficina de Teatro e Postura: 
Ergonomia Diária. Em março de 2020 as atividades presenciais com os grupos foram suspensas devido à pandemia. • Recur-
sos Humanos da APPAI: Acompanhamento e orientação de casos de funcionários da APPAI encaminhados pelo setor, a fim 
de serem atendidos pelo Serviço Social. Implantação e execução do projeto Jovem Aprendiz que tem como objetivo preparar o 
jovem para interagir na sociedade a partir de uma postura ética e profissional com vistas ao exercício da cidadania com respon-
sabilidade. A partir de abril, devido à suspensão das atividades presenciais, os encontros com os jovens aprendizes foram rea-
lizados de forma online e quinzenalmente. • Projeto Questão de Mulher: Em parceria com o Benefício Jurídico, esse projeto 
desenvolve um espaço de conhecimento e diálogo sobre os direitos da mulher e seu papel na sociedade, tendo em vista contri-
buir para o empoderamento do gênero e ampliação do exercício da cidadania feminina. São encontros mensais com grupos de 
mulheres, com duração de 06 meses. Temas que fazem parte da discussão reflexiva: Legislação sobre evolução dos direitos 
das mulheres; Violência doméstica; Rotina X Jornada dupla; Questões de gênero no mundo do trabalho; Discriminação; Sub-
missão; Assédio; Família; Atuação como agente educador dos filhos; Identidade Social; etc. Devido à pandemia, o grupo inicia-
do em janeiro de 2020 teve suas atividades presenciais suspensas em março. • Temas em Debate: Com a participação do 
Benefício Jurídico,este projeto tem como objetivo promover reflexões sobre os diferentes temas contemporâneos vivenciados 
na atual conjuntura do estado do Rio de Janeiro, Brasil e no mundo. Contribuindo, assim, para a promoção de novas possibili-
dades de construção do pensamento crítico social por parte dos associados e beneficiários. Com a suspensão das atividades 
presenciais, as palestras foram canceladas em 2020. • Projeto de Preparação para a Aposentadoria: Em parceria com o 
Benefício Jurídico, este projeto tem como objetivo desenvolver atividades de grupo que promovam qualidade de vida com as-
sociados e beneficiários que estão próximos da data de aposentadoria ou que tenham se aposentado recentemente. Contribuin-
do, assim, na prevenção dos diversos problemas que a aposentadoria não planejada pode trazer para esta etapa da vida. O 
grupo, iniciado em fevereiro de 2020, teve suas atividades presenciais suspensas em março devido à pandemia. • Podcasts: 
No período de abril a novembro de 2020, o Serviço Social produziu 19 podcasts para os associados sobre direitos dos cidadãos 
e funcionamento dos órgãos públicos no período da pandemia. Metas para 2021: • Implantação no formato online dos projetos 
de Preparação para a Aposentadoria e Oficina de Direitos e Cidadania, em parceria com o Benefício Jurídico. Retorno às ativi-
dades presenciais quando estas forem liberadas, seguindo os protocolos de segurança e orientações das Autoridades Públicas, 
notadamente as da área da saúde. Atividades internas do Serviço Social: • Atendimento aos associados, beneficiários e 
funcionários (por demanda espontânea ou encaminhamento); • Realização de entrevistas sociais, confecção de relatórios e 
pareceres; • Visita institucional e técnica, visita domiciliar (somente após análise da Assistente Social ou solicitação da Presidên-
cia, Jurídico e Recursos Humanos); • Encaminhamentos para diversas áreas: saúde, previdência, assistência jurídica; • Enca-
minhamentos a outros benefícios, projetos e programas da Appai; • Orientação e acompanhamento aos associados e benefici-
ários em situação de doenças graves e crônicas; • Violência doméstica; • Negligência e maus tratos contra criança, adolescente 
e idoso; • Orientação sobre requerimento de benefícios assistenciais, riocard especial, passe livre, BPC (Benefício de Prestação 
Continuada), SUS (Sistema Único de Saúde), dentre outros; • Orientação sobre benefícios previdenciários aos servidores pú-
blicos e privados; • Orientação à família e ao dependente químico sobre locais de atendimento e encaminhamento para trata-
mento em instituições públicas e privadas; • Orientação sobre direitos da pessoa com deficiência e direcionamento aos locais 
de atendimento nas redes pública e privada; • Elaboração de folders e cartilhas: construção de um instrumento de informação 
capaz de orientar e facilitar o acesso dos associados às políticas de seguridade social, estimulando assim o efetivo exercício da 
cidadania. Também elaboração de material gráfico para divulgação institucional dos projetos; • Acompanhamento dos associa-
dos e beneficiários internados pela Intermédica: através de contatos telefônicos que têm por objetivo acompanhar e conhecer 
possíveis questões acerca do processo de internação pela operadora de saúde Intermédica e, também, demandas sociais re-
ferentes ao processo de saúde-doença. Total de associados e beneficiários acompanhados no ano de 2020: 1.106 casos; • Em 
parceria com o setor de Seguros, acompanhamentos dos casos de óbitos que utilizam o benefício de Assistência Funeral da 
Appai, fornecendo acolhimento, suporte e orientações aos associados e familiares; • Desenvolvimentos dos Projetos: Terceira 
Idade, Questões de Mulher, Temas em Debate, Preparação para a aposentadoria e Jovem Aprendiz. f) No Benefício de Assis-
tência Jurídica: Ciente da relevância e da complexidade que envolvem a espécie de assistência, e, ainda, cumprindo suas 
funções consideradas constitucionalmente essenciais (nos termos do art.133 da Carta Política de 1988, verbis: “O advogado é 
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei.”) o Benefício de Assistência Jurídica, diante do caótico cenário pandêmico reconhecido logo no início do ano passado, se 
viu incitado a procurar soluções plausíveis e exequíveis para não deixar de salvaguardar os direitos de todo o grupo associativo 
bem como dos colaboradores internos que também usufruem dessa assistência, através de atendimento não presenciais com 
a utilização de plataformas digitais diversas, inclusive realizando audiências virtuais, videoconferências, pela via telefônica, 
aplicativos etc., uma vez que o atendimento presencial teve que sofrer uma redução expressiva, não só para a salvaguarda dos 
causídicos e demais membros do setor, mas também, e principalmente, para a dos associados/beneficiários. E assim foi feito. 
Esse Benefício de Assistência Jurídica disponibilizado, também sem precificação, pela APPAI em 2020 deu continuidade à re-
alização de suas atividades de assessoria e/ou consultoria aos associados e beneficiários, ajuizamento de ações individuais em 
diversas áreas do Direito, acompanhamento em audiências ocorridas presencialmente, peticionamentos eletrônicos etc. Além 
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destas atividades, o Benefício Jurídico disponibiliza assessoria e assistência em procedimentos administrativos, consultas nas 
áreas de atuação e orientações nas áreas fora da cobertura judicial e análise de documentos. O Benefício Jurídico faz o asses-
soramento e a assistência de milhares de processos nas diversas especializações do Direito. Foram 7.850 atendimentos via 
whatsApp e videoconferências, 7.932 e-mails recebidos e tratados, mais de 300 novas ações distribuídas. Para o ano de 2021, 
a APPAI, através deste Benefício, programou dar continuidade nos atendimentos, inclusive digitais, por meio de plataformas, 
aplicativos etc., bem como possibilitar o atendimento em outras áreas e especialidades do Direito e o desenvolvimento de siste-
ma para o agendamento das consultas, seguir pesquisando sistemas adequados para este modelo de escritório que segue as 
diretrizes de atendimento (sem cobranças de honorários, com requerimento do benefício da gratuidade de justiça etc.) de escri-
tórios modelos de Universidades/Defensoria Público, para aquisição e utilização no Benefício, dentre outros planejamentos. g) 
No Benefício de Educação Continuada: A Educação Continuada Presencial e a EAD APPAI são partes integrantes do Bene-
fício Educação Continuada que, por sua vez, tem como direção a missão Appai, em conformidade com suas finalidades asso-
ciativas; isto é, a de criar condições e oportunidade para disponibilizar acesso ao aperfeiçoamento contínuo, dentro de uma 
proposta de Educação Continuada, abrangendo as esferas pessoal e profissional dos associados e seus Beneficiários, com 
forte enfoque para a qualidade de vida e aperfeiçoamento profissional. O ano pretérito foi um ano de desafios (mas também de 
resultados), por conta da pandemia. Naquele, o Benefício disponibilizou as atividades na forma on-line, remota, objetivando 
sempre alcançar tanto os associados e beneficiários da Capital do Rio de Janeiro, como os residentes nas regiões metropolita-
nas. É preciso ressaltar que o distanciamento social recomendado pelas Autoridades Públicas (mormente as da área da saúde), 
em função da pandemia, acabou por oportunizar um estímulo aos cursos e eventos on-line. Os cursos da EAD apresentaram 
uma procura grande e o crescimento de inscrições foi expressivo. Observe-se: Assoc. inscritos em cursos em 2019 = 5627; 
Assoc. inscritos em cursos em 2020 = 7512; Nível de satisfação com os cursos próprios produzidos pela Appai: 94% (2020). A 
APPAI, através deste Benefício, planeja continuar a implantar a Cultura do Digital para a capacitação dos membros do grupo 
fechado, diversificando o formato e a opção de temas, visando a aplicação desses conhecimentos nas práticas pedagógicas. O 
Benefício da Appai promoveu um curso de extensão profissional livre, dentro do tema: Interfaces entre Neurociência, Educação 
e Saúde - com 100h, no Modelo Híbrido (6h por videoconferência + 94h via EAD). A escolha da metodologia híbrida se deu por 
ser esta o modelo mais contemporâneo de Educação Continuada, indicado por grandes especialistas do mundo como o mais 
completo e com alto índice de aproveitamento em aprendizagens. Identificado o interesse por parte dos membros da Entidade, 
esta pretende aumentar as opções de Convênios para Auxílio Bolsa para cursos de Pós-Graduação para associados e benefi-
ciários. No ano de 2020, a Appai executou o convênio de Auxílio (bolsa), firmado em 2019, para duas turmas de pós-graduação. 
No decorrer de 2020, a Associação lançou mais três oportunidades de auxílio (bolsa), terminando o ano com cinco turmas de 
pós-graduação recebendo auxílio (Convênios com a Faculdade Mackenzie e com a Faculdade São Judas Tadeu). Nesse ce-
nário, ressalte-se que a intenção é de manter parceria com nova plataforma tecnológica de cunho educacional, a fim de propor-
cionar aos membros do grupo mais tempo a ser aplicado na qualidade de vida. A APPAI, através deste Benefício, também 
manteve a parceria estabelecida com plataforma Banco de Questões Laplace, iniciada em 2019; plataforma tecnológica de 
cunho educacional chamada banco de conteúdo digital, contendo questões para testes, atividades de aprendizagem e provas. 
Com doze meses de disponibilização, foram 10.966 questões exportadas pelos professores para utilização, sendo um total de 
574 professores que fizeram uso da plataforma por meio do download das questões. Foi dada continuidade à parceria com o 
Instituto de Libras para o acesso dos associados ao curso da Língua Brasileira de Sinais, do nível básico ao avançado; diante 
do contexto da pandemia ainda presente, a Associação pretende viabilizar o curso de forma remota. Os cursos foram disponibi-
lizados com a utilização da estratégia do ensino remoto. Outras Ações da Educação Appai & Parcerias: 1) Composição da 
Equipe Acadêmica (indicação, primeiros contatos e recepção, de alguns palestrantes e homenageados) e da Comissão Admi-
nistrativa (Trabalho no dia, in loco) para o V Encontro de Educação Appai. Associados inscritos perfizeram um total de 1002. 
Alcance total por meio da transmissão ao vivo: 35.930 visualizações; 2) O Benefício de Educação Continuada disponibilizado 
pela Appai continuou a possibilitar, em 2020, cursos dos mais variados aos associados e beneficiários, via plataforma de Edu-
cação Continuada a Distância, com mais de 1000 temas à escolha. No processo de Educação Continuada, as temáticas dos 
cursos livres abrangeram tanto os cursos para desenvolvimento pessoal, quanto profissional. As aulas foram facilmente aces-
sadas por computador, tablet ou celular, e assim o associado e beneficiário conseguiram estudar sem necessidade de sair de 
casa, em um momento tão delicado, respeitando o seu ritmo de aprendizagem. 3) Na Educação Continuada Presencial, no 
primeiro trimestre de 2020, antes da pandemia, foram realizadas 20 palestras que alcançaram o número de 592 associados e 
beneficiários participantes, ao todo. De abril para frente, migrou-se das palestras presenciais para as palestras lives (transmis-
sões ao vivo). Num primeiro período, apenas Lives via Portal do associado (maio até agosto), já de setembro até dezem-
bro/2020, as Lives também passaram a ser transmitidas via Youtube Appai, visando contribuir socialmente. Ao todo, durante o 
ano de 2020 foram 76 palestras lives, com 16.603 pessoas alcançadas pelas Lives via Portal, e pelo Youtube foram 14.352 de 
alcance de visualizações até a data de 15/12/2020. Temas das Lives: Pandemia: A Mulher Volta para Casa; Competências So-
cioemocionais Durante a Quarentena; Resiliência e Autocuidado em Tempos Difíceis; Altos Papos - Home Office dos Professo-
res; Competências Socioemocionais Durante a Quarentena; Dicas de Saúde Mental para a Quarentena; Neurociência e o 
Processo de Aprendizado; Ferramentas Google e a Conexão entre Professores e Alunos; Língua Portuguesa sem Desespero 
1; Educação além dos Muros da Escola; Neurociência e o Processo de Aprendizado; Neurociência e Aprendizagem; Contos e 
Contas na Quarentena; Google Nasala de Casa-Aula 1; Neurociência e Funções Executivas com Enfoque para Memórias; A 
Mente/Cérebro: Da Criança ao Adolescente (Neurociência); Google Nasala de Casa-Aula 2; Língua Portuguesa sem Desespe-
ro - Morfologia - Aula 1 - Continua; Literatura Infantil em Tempos de Quarentena; Pondé: Desafios da Mudança; Altos Papos 
Tema: Experiências de Aprendizagem e Inovação; Língua Portuguesa sem Desespero - Morfologia - Aula 2; Microsoft Teams na 
Prática; Técnica e Dicas para Conteúdo Educacional On-line; Língua Portuguesa Sem Desespero - Morfologia-Aula 2 - Conti-
nua; O Cérebro e as Metodologias Ativas - Aula 1; Neurociência, Inovação e Aprendizado; Educação para a Diversidade; Pano-
rama das Metodologias Ativas na Educação; O Cérebro e as Metodologias Ativas - Aula 2; Inteligência Emocional em Tempos 
de Isolamento Social; Metodologias Ativas e Aplicações; Técnica e Dicas para Conteúdo Educacional On-line; Acordo Ortográ-
fico: Como Aplicá-lo na Prática? (Parte I); Cérebro, Drogas e Álcool a Luz da Neurociência- Parte 1; Acordo Ortográfico: Como 
Aplicá-lo na Prática? (Parte II); Técnica e Dicas para Conteúdo Educacional On-line; Prevenção - Volta às Aulas e os Cuidados 
com a Saúde; A Importância das Rotinas Pós-Pandemia- Parte 1; Neurociência: O Cérebro/Mente e o Aprendizado; A Importân-
cia das Rotinas Pós-Pandemia - Parte 2; História que me Conta; Cérebro, Drogas e Álcool à Luz da Neurociência - Aula 2; A 
Contação de Histórias e a Inclusão - Parte 1; Neurociência: Memória e Cognição; Território Creche após o Isolamento Social - 
Parte 1; Neurociência e Taxonomia de Bloom; A Contação de Histórias e a Inclusão - Parte 2; Neurociência e o Mindset (A 
Mentalidade Fixa e a de Crescimento); Território Creche após o Isolamento Social - Parte 2; Neurociência e os 4 Pilares do 
Aprendizado; Autonomia e o Ensino Híbrido; A Síndrome de Down e a Aprendizagem; A Depressão sobre o Olhar da Neuroci-
ência e da Psicologia; Neurociência na Prática Docente; A Internet pode se tornar um Vício?; O Impacto do Estresse no Apren-
dizado de Crianças e Adolescentes; O que pode a Psicomotricidade em Tempo de Pandemia?; Neurociência e o Cérebro 
Adolescente; Base Nacional Comum Curricular para Educação Infantil; Interações e Brincadeiras; 5º Encontro APPAI de Edu-
cação; Estudos Neurocientíficos Aplicados à Educação Emocional e Cognitiva para uma Escola Humanizadora; O Cuidado e o 
Educador; O Olhar da Psicopedagogia em Tempos de Pandemia; A Síndrome de Down e a Aprendizagem; Saúde Mental em 
Tempo de Sindemia: Um Olhar da Transpsicomotricidade; Letramento Digital e Aprendizado ao Longo da Vida; Preservação da 
Voz; Neurociência e o Sono; Saúde Mental-Segundaonda; Neurociência e os Mitos sobre o Funcionamento do Cérebro; Neu-
rociência e o Papel Desempenhado pelas Funções Executlvas; Alfabetização na Educação Infantil? Um Diálogo Necessário; 
Como Planejar na Educação Infantil?; Repensando o Planejamento e a Gestão na Educação. Parcerias 2020: O Benefício de 
Educação Continuada e o Programa Saúde 10 realizaram Live em conjunto, abordando o tema Depressão e Neurociência; com 
o Benefício Bom Espetáculo divulgando os espetáculos correlacionados com a área de Educação, via Lives da Educação 
Continuada. Os temas desenvolvidos pela Educação Continuada foram focados nas necessidades advindas da realidade vivi-
da pelos professores durante a pandemia, tanto os focados em desenvolvimento técnico, quanto os voltados aos aspectos 
comportamentais de orientação em geral e para saúde mental. Projeções para 2021: Avaliação e disponibilização de mais 
Auxílios (Bolsas) para Pós-Graduação e Graduação – 2ª Licenciatura, na modalidade EAD, para a base de Associados, na hi-
pótese de se identificar grande interesse do grupo. Serão iniciadas as avaliações de novas oportunidades de Convênios com 
Instituições de Ensino Superior para 2021, priorizando a qualidade das Pós-Graduações e Graduações, em formato EAD, tendo 
como critério avaliar quesitos tais como: conteúdo, plataforma de aprendizagem adotada, e custo/benefício. Disponibilização de 
Cursos Híbridos, cujo objetivo é expandir a disponibilidade dos cursos híbridos com diferentes cargas horárias. Dar continuida-
de às Transmissões ao vivo, no estilo Live e Videoconferência, cientes de que as videoconferências, via plataformas do tipo 
Teams e Zoom, permitem que os apresentadores e os associados se vejam e conversem em tempo real, utilizando os recursos 
de áudio, vídeo e chat, que são recursos imprescindíveis como alternativa para suprir a falta das atividades presenciais, bem 
como para oportunizar um desenvolvimento, aos associados e beneficiários, de utilizarem e se familiarizarem com as novas 
tecnologias de comunicação e educação on-line. Busca de parceiros que possam agregar valor e conhecimentos aos associa-
dos e beneficiários por meio de cursos descentralizados, fora do ambiente Appai, como forma de complemento aos cursos on-
line da Appai. Participação da equipe técnica em eventos e cursos com o intuito de buscar bem como aprimorar conhecimentos 
e inovação para os atuais e novos projetos Appai. h) Benefícios Coletivos Médico e Odontológico Ambulatoriais: Em 2020, 
mesmo com todos os percalços mencionados, a APPAI continuou disponibilizando todo o sistema de Beneficiação, sendo dis-
ponibilizados na forma presencial com estrito atendimento de todas as recomendações das medidas sanitárias bem como com 
o atendimento das normas das Autoridades Públicas e, também, na forma virtual. Inobstante o fato de não integrar o rol taxativo 
de cobertura a internação/atendimento hospitalar e/ou em ambiente hospitalar (PA, PS, CTI e UTI), posto ser o rol de cobertura 
do Benefício Coletivo Médico disponibilizado, sem precificação, pela APPAI exclusivamente Ambulatorial e Anterior à Lei nº 
9.656/98 (cadastrado no SCPA da ANS), assim como pelo fato de a APPAI não ter sido impactada com este tipo de procura de 
cobertura, em razão da limitação de seu Regulamento Coletivo, a Associação foi atingida com outros impactos, como, por 
exemplo, no Benefício Médico Ambulatorial a Entidade colocou à disposição do Quadro Associativo a chamada telessaúde para 
consultas de algumas especialidades previstas no rol, com a utilização de exames e procedimentos previstos, tendo sido algu-
mas consultas realizadas presencialmente, evidentemente que respeitando todas as medidas e recomendações das Autorida-
des Públicas. Estes são os benefícios ligados à saúde disponibilizados há quase 40 anos, sem precificação, pela APPAI. Os 
dirigentes (associados eleitos integrantes dos órgãos da administração da APPAI) em razão destes 2 elementos integrantes do 
Sistema de Beneficência da Associação, têm participado de eventos, congressos, reuniões, audiências públicas para acompa-
nharem as inúmeras normas expedidas pela ANS bem como suas respectivas exigências. Porém, na medida em que a APPAI 
vai se aprofundando nestas normas específicas da saúde, os filiados, formadores da pessoa jurídica, vão percebendo que os 
Regulamentos Coletivos dos Benefícios vinculados à saúde, deliberados e aprovados na década de 80, jamais vão se transfor-
mar nos tipos de Produto que a ANS entende como padrão, independentemente dos tipos diversos de pessoas jurídicas e de 
relações estabelecidas na sociedade e/ou no mercado. Como a autoadministração da APPAI tem se pronunciado, a Associação 
não se fundou e/ou se instituiu para vender produto algum, muito menos plano de saúde. Como já relatado nos períodos ante-
riores, as despesas e custos por conta da regulação é absurda. A APPAI, para tentar cumprir as determinações da ANS, também 
em 2020, teve que direcionar recursos para compra de sistemas específicos para contratação de profissionais especializados 
para atender à regulação, precisando, destarte, manter as garantias conforme determinam as normas da ANS. Por conta disso, 
viu-se obrigada a deliberar no sentido de autorizar liberações de cobertura fora do rol dos respectivos benefícios em razão de 
decisões judiciais e administrativas que favorecem demandas individuais em desrespeito às deliberações e aprovações da 
coletividade para evitar prejuízos ainda maiores com as multas. Nesse cenário, memore-se que a Associação foi compelida 
também em 2020 a fazer retiradas de valores para depósito em garantia para apresentação de embargos à execução para 
demonstrar que a cobrança de multa feita pela ANS em vista de seu poder de polícia se afigura indevida e, por consequência, o 
título executivo apresentado não tem, no entender da entidade de classe, liquidez e certeza e, ainda, estando ciente de que os 
procedimentos administrativos se afiguram eivados de vícios e irregularidades. Porém, mesmo diante de todas as dificuldades 
enfrentadas junto ao Órgão Regulador para que seja respeitada a natureza jurídica da APPAI, a Entidade, no último período de 
exercício, viabilizou formas de melhorias na disponibilidade do rol taxativo de cobertura previsto nos Regulamentos destes Be-
nefícios. Para tanto, deu continuidade na expansão do quadro de profissionais que fornecem o atendimento ao Quadro Asso-
ciativo através da disponibilidade excepcional e facultativa de atendimentos com aproveitamento de pacotes com as parcerias 
(tipos de atendimentos, pacotes complementares de procedimentos e exames etc.); efetivando, assim, reajustes bem como 
ajustes e adequações nos valores pagos aos Profissionais Colaboradores, além do cumprimento do já acordado nos Regula-
mentos e Termos de Compromisso. Foram viabilizadas as teleconsultas, telessaúde, para o atendimento nas especialidades 
previstas no rol taxativo de cobertura do Regulamento Coletivo, em razão da pandemia. A Associação continua investindo em 
sistemas próprios para executar os processos específicos dos Benefícios Coletivos Médico e Odontológico Ambulatoriais, não 
só para atender às exigências da ANS, mas também e precipuamente para viabilizar as melhorias dos processos de trabalho 
para um atendimento cada vez mais qualitativo para o Quadro Associativo.  i) Benefícios dos Seguros Coletivos – de vida, por 
invalidez, de algumas doenças graves, assistência funeral e assistência domiciliar: também em 2020, várias assistências foram 
efetivadas em atendimento às demandas e solicitações do quadro associativo por intermédio das parcerias celebradas pela 
APPAI, nas quais a Entidade figura na qualidade de Contratante-estipulante, em favor do Quadro Associativo. Os atendimentos 
e liberações de indenizações foram com relação ao seguro de vida – total de 661 -, por morte natural, morte acidental e invalidez 
permanente por acidente; às doenças graves estipuladas no rol do regulamento – total de 882 -; à assistência funeral inclusos 
reembolsos e assistências propriamente ditas – total de 2.719 e, finalmente, com relação à assistência domiciliar, foram atendi-
das solicitações de diversos Associados e Beneficiários, mesmo com a pandemia. Importante frisar que, com relação ao Con-
trato Coletivo dos Benefícios dos Seguros, a APPAI, para manter a disponibilidade da assistência funeral, infelizmente muito 
necessária neste período pandêmico, considerando a pandemia declarada pela OMS, precisou celebrar aditamento contratual 
com a Seguradora contratada para disponibilizar a assistência funeral nos caso de morte, em razão da COVID-19. j) Benefício 
Revista-APPAI Educar: a Revista Appai Educar, ao longo de mais de 03 décadas, coopera com o setor de Educação, disponi-
bilizando total apoio aos profissionais da área, considerando que proporciona, com todas suas edições, não só para os filiados 
mas também para diversos educadores de Órgãos Públicos e Escolas/Colégios Particulares, acesso à informação dos diversos 
assuntos e matérias, técnicos assim como educativos e tantos outros relevantes e de interesse do público em geral. Em 2020, 
a Revista-Appai Educar, que também é um dos Benefícios disponibilizados sem custo para os filiados (já que integrante do 
sistema de beneficiação), publicou mais de 100 projetos e lançou 6 edições, trazendo em suas matérias de capa assuntos rele-
vantes e de interesse do público em geral. Foram mais de 100 matérias publicadas, mais de 300 educadores participantes, 
quase 100 escolas com seus trabalhos citados, entre pública e privada, mais de 100 menções no instagram com 
hashtag#RevistaAppaiEducar, 12 artigos de opiniões de educadores, mais de 100 mil cliques na página da Revista. Em 2020 a 
Revista APPAI Educar lançou 4 novos projetos: E agora, professor?; Projeto “Comentei”, Educar em revista e Projeto E-Book. 
Dentre as programações para 2021 está o lançamento do prêmio Educador APPAI 2021. k) Benefício APPAI Agitô - O bene-
fício “APPAI AGITÔ”, atendendo interesses identificados no quadro associativo, foi idealizado com intuito de promover o lazer, 
o entretenimento, a interação social e cultural aos integrantes do referido quadro, através de estabelecimentos parceiros. Con-
siderando que já é cientificamente comprovado que o lazer combate o estresse, relaxa, contribui para o bem-estar social, esti-
mula a socialização e o aparecimento de novas amizades, além de melhorar o humor e a autoestima. A APPAI, através deste 
benefício, custeia 01 (um) ingresso para acesso/entrada por filiado (associado colaborador, beneficiários dependentes e/ou 
agregados), sendo limitado a um total de até 03 (três) ingressos por grupo familiar (mesma matrícula na APPAI) para o evento 
escolhido, de acordo com a data disponível e com a quantidade que foi disponibilizada pela produção do evento ou estabeleci-
mento. Em 2020, mesmo com a pandemia, foi possível a utilização deste benefício, já que foram realizados eventos virtuais e 
presenciais, estes seguindo as recomendações das Autoridades Públicas. l) Benefício Bom Espetáculo: Conforme previsto 
em seu Regulamento, este benefício tem como propósito estimular e apoiar,através da arte cênica nos diversos gêneros tea-
trais, o enriquecimento do repertório intelectual e cultural dos associados e beneficiários da Appai, através de estabelecimentos 
culturais localizados em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, além de fomentar o acesso às histórias e culturas diver-
sas, estendendo o conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional dos integrantes do Quadro Associativo. No primeiro 
trimestre de 2020, a APPAI fez somar ao Regulamento Coletivo do Benefício Bom Espetáculo, o projeto de Oficinas de Teatro, 
de forma presencial e,assim, garantir a disponibilidade ao grupo associativo. As oficinas foram iniciadas nas regiões de Bangu, 
Tijuca, São Gonçalo, Duque de Caxias e Recreio, sempre com turmas para o público infantojuvenil e adulto. Devido à pandemia, 
as oficinas presenciais foram suspensas. A Appai, através desse benefício, realizou:  41 peças -Teatro on line (gravados);  47 
peças - Teatro ao Vivo (transmissões dos teatros) -102 h/sessão;  25 videoaulas – Conteúdos de apoio as Oficinas de Teatro; 

 11 lives para os associados (2 em parceria como Serviço Social e EAD);  02 lives para funcionários em parceria com RH.  

Assistência Presencial e ao Vivo. Antes da pandemia, no formato presencial entre (jan a mar/20): 5027 matrículas inscritas 
entre titu-lares/beneficiários e distribuídas em 70 sessões. No novo cenário, houve a migração do Teatro Vivo do Benefício para 
o Appai Digital, com inscrições dentro do Portal: assistência nos 47 eventos com 1486 associados. No Appai on e das lives, 
destacam-se a exclusividade dos conteúdos e a expres-siva quantidade de horas de conteúdos dedicados aos associados e 
seu núcleo familiar.
Benefício Tempo Total Assistido (em seg) Visualizações Únicas Horas
Bom Espetáculo 3097254 2679 51621
Os gêneros que foram destaques em 2020 foram: Infantil, Comédia, Musicais, Monológos, Ilusio nismo, Mágicas e até o Drama. 
A assistência também contou com conteúdos da parceria LOOKE, com espetáculos infantis e adultos disponibilizados. Houve 
live internacional de Mágicas transmitida diretamente de Portugal - Andrely : A Arte da Imaginação. Mais uma vez, como é pre-
visto no Regulamento Coletivo e em conformidade com as Normas Estatutárias, a APPAI fez somar o Projeto APPAI KIDS. O 
projeto foi idealizado pela APPAI, através do Benefício Bom Espetáculo e desenvolvido com a parceria da Ymbu Entretenimen-
to. O objetivo desta parceria é proporcionar para as crianças de 1 a 12 anos de idade, Beneficiários dos Associados, nas datas 
de seus aniversários, as felicitações pelo dia transmitidas por personagens de histórias infantis e/ou super-herói e assim surge 
a live personalizada do “Parabéns Appai Kids” e durante o mês o aniversariante tem ainda acesso ao serviço “Assinatura Digital 
Premium” do Portal Momento Criança. De agosto a dezembro foram retirados pelos titulares 817 vouchers para o agendamento 
do Parabéns Personalizado. Em dezembro o parceiro disponibilizou a Campanha Appai Kids Natal, para que os ajudantes do 
Papai Noel entrassem em contato e recebessem todos os pedidos das crianças. Por meio de inscrição no Portal 330, crianças 
conversaram com os Personagens Peter Pan, Sininho, Homem Aranha e Rapunzel e com recados devidamente enviados ao 
Papai Noel. Readequação do Formato das Oficinas de Teatro. Como a assistência não pode parar, foi necessário adaptar 
também as oficinas de Teatro e, a partir de outubro, foram retomadas, desta vez no formato on line. As aulas foram através do 
Google meet ou zoom, de acordo com a ferramenta escolhida pelos instrutores. As inscrições ocorreram dentro do Portal do 
Associado, com encerramento do ano com aproximadamente 60 inscritos - divididos em três turmas. Periodicamente os conte-
údos das videoaulas do Appai.on são utilizadas pelos instrutores, servindo de apoio aos participantes das oficinas. Atividades 
de Apoio e incentivo à Cultura. Entrevista com o ator e Diretor Eduardo Wotzik e atriz Natally do Ó, do espetáculo Missa para 
Clarice em comemoração aos 100 anos de Clarice Lispector, publicada no YouTube da Appai. Expectativas do Bom Espetá-
culo para 2021:  Resenhas do Bom Espetáculo;  Ampliar Appai Kids;  Oficinas de Verão;  Apresentação das Oficinas de 
Teatro;  Promover o Projeto Aquele 1% dentro da modalidade On line;  Ampliar e Diversificar a Assistência do Benefício com 
outros teatros;  Incentivar e fomentar apoio à cultura, entretenimento para qualidade de vida. m) Benefício Minha Escolha: 
O Benefício “Minha Escolha!” foi idealizado com intuito de proporcionar ao quadro associativo acesso a uma variedade de ser-
viços digitais prestados por diversos segmentos (figurando a Appai como contratante), desde o entretenimento, como filmes, 
séries, músicas, documentários e podcasts por meio de plataformas de streaming, até mesmo serviços que facilitam o dia a dia 
da sociedade em geral. Conta com o incentivo da democratização da internet e o exponencial surgimento de variados serviços 
digitais, está voltado ao associado colaborador e, indiretamente, seus respectivos beneficiários (por conta da possibilidade do 
acesso através do titular da matrícula). n) PPAS - Programa de Projetos e Ações Sociais: Considerando que o Programa de 
Projetos e Ações Sociais (PPAS) tem como base do seu exercício o desenvolvimento de atividades sociais voltadas para subsi-
diar melhorias na qualidade de vida da população que está em situação de vulnerabilidade social, tem sua natureza de caráter 
social. O ano de 2020 incrementou uma série de dificuldades para dar continuidade às ações sociais por conta da pandemia 
(COVID-19) que afetou o Brasil e o mundo. Diante desse cenário, a APPAI se reinventou, com o objetivo garantir as ações que 
estão em andamento e também não deixar as novas demandas desassistidas. É valido pontuar que o trabalho remoto agregou 
valor, não houve perdas nem prejuízo às entidades que dependem da APPAI para suas manutenções. No momento atual, 
entende-se necessário priorizar as creches comunitárias, hospitais públicos, instituições de longa permanência, instituições 
de apoio à saúde e centros comunitários que atuam em parceria com os conselhos de assistência. O PPAS busca desem-
penhar um papel de maior complexidade no contexto social, respondendo de forma responsável às demandas oriundas das 
Organizações e Instituições parceiras. O PPAS da APPAI contempla uma expressiva parcela da sociedade, proporcionando a 
transformação social de diversos grupos com várias necessidades e atenção identificadas. Através deste Programa, a Associa-
ção estimula e promove a solidariedade, o voluntariado educativo institucional, o trabalho voluntário. Através de vários projetos 
dentro deste Programa, a Associação também fomenta a promoção de ações e hábitos que possibilitam a sustentabilidade em 
todos os aspectos da vida, a inclusão social, a acessibilidade etc. A APPAI, no exercício da sua representatividade como Entida-
de de utilidade pública do 3º setor, tem total ciência da importância da manutenção e do desenvolvimento deste Programa. Por 
isso, a Entidade possibilita em cada exercício que o Programa receba novos projetos, ações e campanhas. Esta atuação está 
dentro das finalidades Associativas, tendo a APPAI a missão de colaborar pela melhoria do cenário atual da desigualdade social. 
Em 2020, a Appai (Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro) consolidou 
ainda mais seu compromisso social em meio a uma gravíssima pandemia, ampliando a promoção do trabalho social voluntário 
entre as instituições parceiras atendidas pelo Programa de Projetos e Ações Sociais (PPAS), estimulando que alguns dos seus 
benefícios se tornassem, indiretamente, multiplicadores na otimização, formação e prática da inclusão social. O resultado desse 
empenho tem sido traduzido em ações envolvendo alguns benefícios, como Educação Continuada, através de palestras, cur-
sos e debates, Benefício Dança com aulas ao vivo de diversas modalidades, Benefício Agitô, Bom Espetáculo, disponibilizando 
peças teatrais, Passeio Cultural que realizou passeios virtuais, Caminhadas e Corridas com treinamentos ao vivo, e, ainda, com 
transmissão ao vivo de shows de consagrados artistas, tendo a participação do grupo associativo e a doação de latas de leite 
compradas pela Appai, reforçando o compromisso com as instituições cadastradas no Programa Nutrindo. À medida que esse 
movimento solidário socioeducativo avança em números e em engajamento, com ideais que visam alcançar uma gama cada 
vez mais expressiva de cidadãos menos favorecidos, a Appai reafirma o seu compromisso na busca incansável por uma socie-
dade mais justa e igualitária. Em 2020, foram doadas/arrecadadas cerca de 83.376 latas de leite, para 78 instituições cadastra-
das, favorecendo 29.368 pessoas diretamente, entre crianças, adolescentes e idosos, famílias em situação de vulnerabilidade 
social. Principais Projetos Desenvolvidos Pelo PPAS: 1.1 Programa Nutrindo: disponibiliza um complemento alimentar 
seguro e adequado, de alto valor nutritivo para crianças, adolescentes e idosos de baixa renda ou em situação vulnerável de 
saúde. Sabe-se que a população do estado do Rio de Janeiro registra um dado alarmante: mais de meio milhão de pessoas 
sobrevive abaixo da linha da pobreza, o quê representa múltiplas privações no acesso a bens e serviços, refletindo intrinseca-
mente no processo saúde-doença. A desnutrição e a exclusão social são problemas que movem a Appai para o atendimento 
adequado dessa demanda através do Projeto Nutrindo, que visa atender diversas organizações sem fins lucrativos, contribu-
-indo para a suplementação alimentar. Naquele ano, além desse desdobramento colaborativo, a Appai inovou com iniciativas 
que puderam favorecer seus membros e, ainda, o público geral. 1.1.1 Live Solidária: Shows de artistas consagrados, com 
transmissão aos domingos, ao vivo, com participação e interação, tendo a ideia de reverter todo o compartilhamento, com intuito 
de apresen-tar o trabalho das Instituições contempladas, em doação de latas de leite integral compradas pela Appai para 03 
instituições cadastradas no Programa Nutrindo, com a divulgação, outrossim, dos projetos sociais dessas instituições. Essa é a 
visão e a postura que entende a Appai que uma asso-ciação que preza e nutre respeito deve ter, não somente pelo seu quadro 
associativo, mas também pelo cidadão menos favorecido.
Live Solidária Leites Doados Instituições Apresentadas
Marcos Vivian 1.350 Ação da Cidadania 

Sim Eu Sou do Meio 
Betel

Alex Coehn 4.100 Casa São Francisco de Assis 
CAAAIDS 
Hemorio

Jorge Vercílo 23.600 São Martinho 
Incavoluntário 
Amuig

Elba Ramalho 3.100 Viva Rio 
Projeto Recriando Raízes 
Lar de Frei Luiz

Paulo Ricardo 4.750 CIACA 
MMAH 
Associação Cine & Rock

Xande de Pilares 5.000 Projeto Semeando o Amanhã 
GEM PAZ 
Inacre

Total 41.900
No ano de 2020, outras formas foram introduzidas com a mesma finalidade da arrecadação para doação de latas de leite. A 
saber:
Eventos Latas de leite
Lives solidárias 49.800
Caminhadas e Corridas 24.918
Feijoada 8.658
Total 83.376
As instituições favorecidas por essas doações são cadastradas no Programa Nutrindo, com diferentes áreas de atuação, com 
públicos bem diversificados com atendimento a crianças, adolescentes e idosos, pessoas com deficiências, famílias em estado 
de vulnerabilidade social, são elas:

Categoria Instituições cadastradas
1 Assistência Abraço Campeão
2 ILP Abrigo do Cristo Redentor
3 Saúde Acam (Fibrose Cística)
4 Assistência Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida
5 Assistência AMAAB
6 Assistência Amac
7 Assistência Associação União e Paz
8 Assistência Associação Beneficente de Combate ao Câncer - Rio Abrace
9 Assistência Associação Cine & Rock
10 Assistência AMASLI
11 Assistência AMUIG - Associação de Mulheres da Ilha do Governador
12 Assistência Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu
13 ILP Betel - Casa de abrigo
14 Creche C.C.P.U.A - Centro Comunitário Parque Unidos do Acari
15 Saúde CAAAIDS - Centro de Atenção e Atendimento Aids
16 Saúde Casa de Apoio a Criança com Câncer São Vicente de Paula
17 ILP Casa de Recuperação Valentes de Davi
18 ILP Casa São Francisco de Assis - Idosos
19 ILP Centro de Recuperação Porta Estreita
20 Assistência Centro Espirita Casa de Jesus
21 Assistência Centro Social Caminhos do Bem
22 Assistência CHOCOBIN
23 Assistência CIACA
24 Assistência Comitê Sarépta
25 Assistência Comitê Mulheres Virtuosas
26 Assistência Comitê de Mulheres do Panttanall
27 Creche Creche Alegria das Crianças
28 Creche Creche Amanhecer
29 Creche Creche Cantagalo
30 Creche Creche Comunitária Mães Trabalhadoras l e ll
31 Creche Creche Comunitária Mundo Encantado da Criança
32 Creche Creche Comunitária Semente do Amanhã
33 Creche Creche Dois Irmãos
34 Creche Creche Iracema Garcia
35 Creche Creche Pingo de Gente
36 Creche Creche Sossego da Mamãe
37 Creche Creche Tia Anastácia
38 Creche Creche Vitória Régia
39 Creche Cruzada do Menor - Emilien Lacay
40 Creche Cruzada do Menor - Plantando o Amanhã
41 Assistência Deus Cuida de Mim
42 Assistência Disque Denúncia
43 Assistência Espro
44 Assistência Federação de Bandeirantes do Brasil
45 Assistência Femucoop
46 Creche Fraternidade Assistencial Cristã - Creche Nosso Ninho
47 Assistência Grupo Cultural Nosso Ritmo
48 Saúde Hemorio
49 Saúde Hospital Nossa Senhora do Loreto
50 Saúde Hospital Universitário Pedro Ernesto
51 Assistência INACRE
52 Saúde INCAvoluntário
53 ILP Instituição Maria de Nazareth - Casa da Mãe Pobre
54 Assistência Instituto Nacional Lar dos Sonhos
55 Assistência Instituto da Criança
56 Assistência Jesus é o Pão da Vida
57 Assistência Lar de Frei Luiz
58 Assistência Mão Amiga Lutando pela vida
59 Assistência Movimento de Mulheres de Apoio Humanitário
60 Assistência Movimento de Mulheres do Parque Horácio
61 ILP ONG - Abrigo Evangélico Caminho da Felicidade
62 Assistência ONG G7
63 Assistência Ong ALFA
64 Assistência Paróquia São Matheus - Pastoral da Criança
65 Assistência PROJETO PÉROLAS
66 Assistência Projeto Recriando Raízes
67 Assistência Projeto Semeando o Amanhã
68 Creche Projeto Social Escola Bíblica da Tia Lídia
69 ILP Resgatando Vidas
70 Assistência Regatando Vidas Já
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Categoria Instituições cadastradas
71 Educação São Martinho
72 Saúde SAPE - Sociedade dos Amigos da Pediatria do Hospital Gafrée e Guinle
73 Assistência Sim Eu sou do Meio
74 Assistência Sociedade Bíblica do Brasil
75 Assistência Transformar Sorrindo
76 Assistência Varanda Literária
77 Assistência Viva Rio
78 Assistência Voluntários da Paz
Cesta Alimentícia: Disque Denúncia, Inca e Sape recebem mensalmente as cestas que são compostas de acordo com as 
necessidades de seus usuários. Mais de 32 toneladas de alimentos doadas de forma regular às pessoas em situação vulne-
rável social e de saúde. Cestas Doadas: 1.922. 1.2 Carioquinha: o objetivo do projeto é, através do investimento financeiro 
à instituição cadastrada, proporcionar melhores condições para o desenvolvimento integral das crianças, além de capacitar 
as educadoras da creche através da formação continuada com orientação de pedagogos, da participação nas palestras do 
Benefício Educação Continuada. Realizando ainda melhorias nas instalações físicas e adquirindo equipamentos e materiais 
pedagógicos. Em 2020, a Creche Vitória Régia, que atende cerca de 173 crianças em idade pré-escolar localizada em São 
Gonçalo, Rio de Janeiro, foi contemplada com o projeto e recebeu revitalização do prédio: Cozinha: Troca de janelas, troca 
do forro pvc (teto), revestimento interno e externo, instalação de banca de pia e passa prato, instalação de torneira elétrica e 
instalação de lava mãos na parte externa. Banheiros do Térreo: Infantis: Masculino e feminino. Ambos com revestimentos de 
paredes internas, troca de pisos, troca de lavatórios, instalação de soleiras, instalações de forro pvc, e instalação de lavatórios, 
torneiras e conexões. Colaboradores: Remoção de revestimentos internos, troca de piso, instalação de lavatório, torneira, 
caixa de descarga, soleiras, conexões. Banheiros Andar Superior: Total de três banheiros na parte superior, onde foram feitos, 
troca do piso, revestimento na parte interna, troca de lavatório, instalação de torneira, conexões e colocação de tanque. Jar-
dineira: Realizado revestimento das paredes, instalação de dreno para saída de água. Telhado: Realizado reparos na calha, 
embolso no beiral da laje e pintura do beiral. 1.3 Ação Transformadora: Este projeto consiste na restruturação institucional, a 
fim de impactar no funcionamento da rotina de seus usuários, proporcionando assim melhores condições em seu cotidiano. Em 
2020, a OSC contemplada com o projeto foi a Associação Cine & Rock cadastrada no Programa Nutrindo, que atende cerca 
de 200 crianças e jovens com idades de 03 a 17 anos. A sede conta com atividades de acesso à leitura, Cine Clube, sala de 
informática, aula de reforço escolar, oficina de perna de pau, oficinas circenses, oficinas de instrumentos musicais, oficina de 
grafite e Roda Cultural. O espaço encontrava-se em condições precárias. Sem piso em toda extensão da sede, causando muito 
transtorno na limpeza diária, gerando uma quantidade considerável de poeira, tornando um ambiente insalubre. A Appai reali-
zou a doação de todo material da obra e se responsabilizou ainda pela mão de obra profissional. E no dia da ação, cerca de 15 
funcionários da Appai se voluntariaram a comparecer para colocarem “a mão na massa” e terminarem os acabamentos, como 
pintura de caixotes da biblioteca agora reformada, limpeza da cozinha, capinaram o jardim do entrono, ou seja, uma faxina pós 
obra, e ao término houve uma confraternização entre voluntários e usuários da instituição em um delicioso almoço. 1.4 Projeto 
Casa do Professor: a APPAI, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, disponibilizou o acesso 
aos cursos na modalidade a Distância para os professores da Rede Municipal de Ensino de Nova Iguaçu, através do benefício 
Educação Continuada, de maneira gratuita, sem repasses financeiros. Com a finalidade colaborativa e de cooperação com o 
desenvolvimento profissional da Classe, precipuamente no período de pandemia, a APPAI concedeu o acesso pelo período de 
três meses, iniciando no mês de maio/2020, aos professores não filiados da APPAI da Casa do Professor. No total foram mais 
de 550 servidores atendidos pela parceria, incluídos na plataforma EAD APPAI. Desse número, 259 servidores se inscreveram 
nos cursos disponibilizados, 82 servidores cursaram 286 cursos e concluíram 194. 2. Programas de Apoio à Saúde. 2.1 Vo-
zes do Coração: a Appai compreende o conceito de saúde alinhado à perspectiva da OMS (Organização Mundial da Saúde), 
como o “estado de bem-estar físico, mental e social do indivíduo...”. É a partir daí que se propõe, através do Projeto Vozes do 
Coração, da arte, da música, do instrumento e do canto, levar conforto e alegria aos pacientes em internação. A mente e a psique 
fortalecida têm importante papel na recuperação do doente. A música possui a capacidade de fazer a pessoa refletir, animar-se, 
trazendo novas possibilidades. Através dela o projeto, em parceria com a Appai, tem levado aos hospitais do Rio de Janeiro 
alegria, conforto, estímulo e até novas perspectivas aos pacientes em convalescência, aos familiares, acompanhantes e equipe 
médica. A proposta do projeto é a humanização do ambiente hospitalar e levar, através da música, esperança e conforto a pes-
soas convalescentes. Atualmente, o projeto é atuante em 7 hospitais na cidade do Rio de Janeiro. Os números apresentados 
nesta tabela são referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março.

Hospitais Enfermarias
Total de pessoas alcançadas (Pacientes, médicos,
 acompanhantes e voluntários)

HUPE 
INCA I 
INCA II 
INCA III 
INCA IV 
Gaffrée e Guinle 
Hemorio

224 1.846

Ao todo foram 31.380 pessoas alcançadas através das seguintes ações (produzidas pelo Vozes do Coração com apoio e 
patrocínio da Appai):  Arraiá Virtual;  Projeto Cantando Esperança na Pandemia;  Projeto Vozes unidas para cantar espe-
rança;  Projeto Dia das crianças – Um Rap Trova-língua feito com elas e para elas;  Dia da Consciência Negra;  Em maio foi 
realizada uma Live em parceria com PPAS e Agitô, onde mais de 5.000 pessoas assistiram, através do Youtube e Facebook. 2.2 
Morhan: a hanseníase é um problema de saúde pública por ser infecciosa, mas tem tratamento e cura. Atinge os nervos peri-
féricos (nervos dos movimentos) das mãos, braços, pernas e pescoço. Trata-se de uma doença transmitida por via respiratória. 
Com objetivo de minimizar esse índice, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas Pela Hanseníase (MORHAN), 
em parceria com a Associação Beneficente dos Professores Público Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro (APPAI), 
vem unindo esforços e, através do Projeto Teatro Bacurau Morhan, essa brilhante parceria tem permitido, ao longo desses 13 
anos, transmitir informações corretas sobre a doença, formas de tratamento, seus mitos, preconceitos e cura. O Teatro Bacurau 
realiza palestras sobre a doença – que tem acometido inclusive crianças de 5 a 14 anos – sobre a qual ainda pesa um grande 
estigma. Em maio daquele ano, por conta da Pandemia, foram realizadas atividades on-line tais como: Live Ato Nacional Existir 
com Dignidade e Live Solidária APPAI, Conexão Brasil Ásia, que juntos tiveram o alcance de cerca 13.149 pessoas. Apresen-
tações do Teatro Bacurau: Municípios: 10; Escolas públicas municipais, organizações sociais e espaços públicos: 62; Total 
de pessoas presencialmente: 2.701; Total de Alcance online: 13.149; Total de Pessoas atendidas: 15.850. 3. Programa APPAI 
Sustentável. 3.1 Sacolas de ráfia: estendendo suas ações socialmente responsáveis, a Appai doou para o Inca-voluntário 
(Hospital do Inca), Sociedade dos Amigos da Pediatria do Hospital Gaffrée e Guinle (SAPE), Disque Denúncia, Sociedade 
Bíblica do Brasil, Casa Viva Cora Coralina e Ceja – Barra da Tijuca, sacolas retornáveis para serem utilizadas juntamente com 
as cestas alimentícias doadas pela Appai. Impactando positivamente a sociedade com ações sustentáveis de redução de lixo.
Sacolas de ráfia Número de Sacolas
Incavoluntário 770
Sape 360
Disque Denúncia 792
Sociedade Bíblica do Brasil 75
Casa Viva Cora Coralina 30
Ceja Barra da Tijuca 50
Total 2077
3.2 Reciclagem: todo o material sem uso na Appai é descartado de forma consciente. Móveis de escritório, computadores e 
aparelhos diversos em perfeito estado são doados para as instituições cadastradas no PPAS. Já os papéis são encaminhados 
para a reciclagem, e o valor é revertido em compra de latas de leite para doação. A OSC Associação Cine & Rock recebeu 05 
computadores e 20 cadeiras, possibilitando a construção de uma sala de informática e a OSC Gem Paz (Grupo de Espiritismo 
e Magnetismo da Paz), recebeu 05 mesas de escritório, proporcionando uma melhor estrutura em escritórios, organização do 
espaço. 3.3 Projeto Appai é o Bicho: é um grande movimento de solidariedade e de preservação ambiental. Envolve funcio-
nários, o refeitório da Associação (que é o local que recebe maior quantidade de materiais que podem ser reciclados, como 
garrafas e tampinhas plásticas), sendo os associados grandes parceiros na coleta de materiais que são doados para reverter 
em apoio às ONGs que trabalham com doação de ração e castração. Em 2020, foram arrecadadas, através dessa campanha,
cerca de 20.000 tampinhas plásticas, que foram doadas para a OSC Rio Eco Pets, que trabalha com animais em situação de 
rua. 3.4 Projeto Ações Humanitárias: o programa visa promover o atendimento à população através de ações em resposta às 
necessidades imediatas oriundas de calamidades naturais, desastres, e, neste caso, especificamente à Pandemia. O objetivo 
é minimizar o sofrimento e defender a dignidade humana. Por isso a APPAI realizou doações pontuais de cestas básicas a 03 
instituições, são elas: Sociedade Bíblica do Brasil (75 cestas básicas), Ceja Barra da Tijuca (50 cestas básicas) e Casa Viva 
Cora Coralina. 4. Ações Sociais e Voluntariado. 4.1 Feijoada Appai: a feijoada da Associação realizada no mês de fevereiro 
na Casa de Shows KM de Vantagens, arrecadou 8.658 latas de leite. Este foi o primeiro grito de carnaval cheio de solidariedade, 
onde instituições, dentre elas creches, Instituição de Longa permanência e hospitais públicos, foram atendidos. 4.2 Mostra de 
Projetos de Artesanato: com intuito de fortalecer a rede de geração de renda, pois os profissionais vendem seus artesanatos, 
o PPAS através das redes sociais e grupos de OSCs, estimulou a divulgação de seus trabalhos, fazendo com que os trabalhos 
não parassem por conta da pandemia. 4.3 Ação Solidária Educacional: além desses eventos de cultura e lazer, com a pos-
sibilidade de doação pela própria entidade de latas de leite em pó, a Associação realizou uma Live na área da Educação com 
o Escritor Luiz Felipe Pondé, tendo o mesmo objetivo de arrecadação de leite, atingindo a marca de 4.000 latas de leite em pó, 
compradas pela Appai e doadas as instituições cadastradas. O evento foi um bate papo descontraído e cheio de reflexão. O 
convidado Luiz Felipe Pondé, filósofo, professor e escritor, chamou a atenção dos internautas ao promover um desafio da mu-
dança. De forma bem-humorada, falou sobre como a sociedade atual tem evitado as dificuldades relacionadas a qualquer tipo 
de mudança, tanto social como comportamental ou profissional. O palestrante conseguiu fazer com que os participantes refle-
tissem sobre as capacidades que temos em relação à vida menos limitada e individualista. 4.4 Sangue Bom: através do Projeto 
Funcionário Sangue Bom, a Appai, ainda no momento “pré-pandemia”, exatamente em fevereiro de 2020, conseguiu realizar 
1 campanha de doação, junto ao Hospital Inca, na Praça da Cruz Vermelha. Este evento só foi possível com a contribuição dos 
funcionários incentivados pelo PPAS, em um ato voluntário de amor ao próximo.  4.5 Live Solidária “Animal”: a Appai, mais 
uma vez, demonstra sua preocupação com a saúde e alimentação também dos pets, por isso, foi realizada uma Live Solidária 
com o Grupo Clareou, onde pode-se doar cerca de 1.590 kg de ração animal para 17 organizações sem fins lucrativos e 12 
protetores de animais, que são as pessoas que lutam pela causa, abrigam e cuidam de animais abandonados. 4.6 Ação Circo 
Nutrido: os circos, assim como espetáculos, shows, peças e demais atividades do setor cultural, foram um dos mais impacta-
dos em virtude das medidas restritivas impostas pela Covid-19. Por esse motivo, a Appai, sempre atenta a todas as questões 
sociais e empenhada em contribuir neste momento tão delicado, realizou uma ação onde foram doados 425 pacotes de leite 
integral para as famílias circenses. Com as doações dos leites, foi possível atender a 25 circos, localizados no estado do Rio de 
Janeiro. Ao todo, cerca de 140 famílias foram beneficiadas. 4.7 Doação de alimentos: no início da pandemia, em março do ano 
passado, a Appai ajudou também as instituições parceiras com a doação de alimentos, como legumes e verduras, além de san-
duíches e bolos. Esses mantimentos são destinados a pessoas em tratamento de doenças, crianças e idosos. Ao todo foram 10 
organizações beneficiadas com essa ação. No mês de junho, a Appai realizou a doação de mais de 2.000 itens de alimento não 
perecível a cerca de 15 instituições cadastradas do Programa Nutrindo. 4.8 Presente de natal para as crianças: foi realizado 
na Creche Amanhecer, a campanha de apadrinhamento de Natal, onde os funcionários voluntariamente puderam presentear 
crianças de 02 a 05 anos de idade, com brinquedo, roupa e produto de higiene pessoal. Foi atingida a marca de 120 crianças. 
Diferente dos outros anos, por conta do isolamento social, os funcionários não puderam participar da distribuição, tal como o 
almoço Natalino que não pôde ser realizado, pois a Appai seguiu a recomendação do distanciamento social, para que todos os 
envolvidos nessa campanha estivessem protegidos. Ainda sobre a preocupação de possível aglomeração, a APPAI solicitou 
que a Creche agendasse as turmas em horários alternados, respeitando o intervalo de 1h. Respeitosamente acolhido pela 
Creche. 4.9 Live Social: considerando o ano atípico de 2020 quando a sociedade se viu obrigada a se reinventar de modo em 
geral, as lives surgiram como protagonistas do lazer social que, por diversas vezes atenderam e distraíram milhares de pessoas 
dentro de uma diversidade cultural e artística. Nessa conjuntura, a APPAI se articulou na perspectiva da contemporaneidade 
para inserir seus projetos nesse sentido, estendendo, por um período excepcional, a visualização das mesmas para pessoas 
interessadas e fora dos quadros da Entidade (comprometida com a empatia que inspira suas ações), através das plataformas 
YouTube e Facebook, fazendo-se presente, outrossim, por meio dos projetos sociais, proporcionando o acesso as programa-
ções dos benefícios, Caminhadas e Corridas, benefício Passeio Cultural, Programa Saúde 10, benefício Agitô, Revista Appai 
Educar, benefício Educação Continuada, incluindo o tão aguardado “V Encontro de Educação”, além da promoção das lives de 
cantores consagrados, com doações de leite integral.

Eventos
Visualizações Alcance
YouTube Facebook

Live Solidária Marcos Vivan 2.200 58.696
Live Grupo Vozes do Coração 166 2.033
Appai Gonzaguinha 232 -
Exercício de Fortalecimento Muscular 156 -
Treinando Corridas 225 -
Live Luiz Pondé 1.430 27.460
Pilates Solo 157 -
AP - Experiência de Aprendizados 61 1.850
Live Nelson Freitas 234 -
Live Solidária Alex Cohen 3485 41.352
Live Ilhas da Baía de Guanabara 152 12.117
Live Solidária Jorge Versilo 151.180 153.143
Live: O novo cenário das corridas 508 22.259
Live Solidária Elba Ramalho 1.688 75.701
Live: Um Passeio pelas Igrejas 183 -
Ao Vivo: Altos papos volta as aulas 203 -
Live: Revista Appai Educar 161 -
Live Solidária Paulo Ricardo 20.403 338.712
V Encontro de Educação 4.939 35.930
Live Solidária Xande de Pilares 11.280 62.000
Total 199.043 831.253
4.10 Conscientização. 4.10.1 Janeiro Roxo: uma parceria entre o Morhan e Appai/PPAS levou ações realizadas em praças 
públicas e unidades de saúde, além de oferecer capacitações em 10 municípios do Rio de Janeiro, contando inclusive com a 
participação do Teatro Bacurau, do Morhan. O último domingo de janeiro é o Dia Mundial das Pessoas Atingidas pela Hanse-
níase e o Dia Nacional de Luta contra a Doença. 4.10.2 Outubro Rosa: o PPAS, em parceria com a OSC Rio Abrace, apoiou a 
divulgação de vídeos de sensibilizações e conscientizações onde profissionais da instituição abordaram o tema e aproveitaram 
para mencionar os cuidados necessários aos pacientes. Ressalta-se que esta instituição recebe mensalmente 510 latas de leite 
integral. 4.10.3 Dezembro Verde: a Appai, através do PPAS, reiterou seu compromisso em ajudar a causa animal e proteger 
o meio ambiente, através da ação chamada Appai é o Bicho. Foi realizada a arrecadação de tampinhas plásticas, através de 
um ponto de coleta no setor Presencial e outros postos de coletas espalhados pela Associação para receber tampas plásticas, 
em parceria com a ONG Rio Ecopets. O projeto tem como finalidade juntar tampinhas plásticas, podendo ser de garrafa pet, 
produtos de limpeza, requeijão, maionese, xampu, remédios, creme dental etc., e entregá-las diretamente à instituição, que, por 
sua vez, as vende às recicladoras, onde a verba arrecadada é integralmente destinada à proteção e ao cuidado com os animais. 

A campanha criada no Ceará é uma forma de conscientizar as pessoas sobre o abandono e maus-tratos aos animais. 4.11 
Cestas Básicas Emergenciais: além das cestas básicas doadas regularmente para 3 instituições, demandas ocorreram em 
virtude da pandemia; com isso, a Appai realizou uma doação emergencial a mais três instituições: Sociedade Bíblica do Brasil 
(75 cestas), CEJA – Barra da Tijuca (50 cestas) e Casa Viva Cora Coralina (30 cestas). 4.12 PPAS em Movimento: a assistência 
social da Appai participou do encontro da Rede Filantropia 2020 (FIFE), assim como de cursos de captação de recursos, gestão 
do terceiro setor e de voluntariado. Realizou visitas técnicas e encontros em rede de parceiros. Participou de eventos de lide-
ranças comunitárias, ações que visam a capacitação contínua e o fortalecimento das parcerias. No Projeto 2021, o PPAS dará 
continuidade às ações e projetos executados em anos anteriores, e realizará novas companhas em parceria com Instituições 
já cadastradas no Programa Nutrindo.
Projetos Síntese
Funcionário
 Sangue Bom

Ainda em virtude da pandemia, evitando aglomerações, o PPAS realizará ações de doa ção de sangue; 
porém, com outra dinâmica, deixando de ser em conjunto, onde todos os voluntários se dirigiam em grupos, 
mas sim lançará a campanha da Semana do Doador Sangue Bom, onde o voluntário escolherá o local mais 
próximo de sua residência, dentro da semana desta campanha e poderá realizar a doação. Para contri-
buir com os voluntá rios, o PPAS informará algumas opções de hospitais visando facilitar o deslocamento. 
Ressalta-se que será somente uma sugestão, tendo o voluntário o livre arbítrio de realizar a doação onde 
desejar, não sendo obrigatório respeitar a relação de hospitais divulgada.

Programa
 Nutrindo

O PPAS reforça o compromisso com as instituições já cadastras do Programa a dar conti nuidade nas do-
ações de leites e visitas institucionais, com o compromisso de se empe nhar para possibilitar o aumento 
do número de instituições cadastradas. O ano de 2020 foi fechado com cerca de 60 instituições ativas no 
programa. À medida que as atividades voltem de forma presencial, com a arrecadação de latas de leite, a 
meta será atingir o número de 80 instituições ativas.

Cesta básica As instituições como INCA, Hospital Gaffreé e Guinle e Disque Denúncia, continuarão recebendo regular-
mente as cestas básicas, doadas diretamente pela Appai.

Projeto
 Carioquinha

Certos que o Projeto interfere positivamente no funcionamento das creches, causando impactos no cotidia-
no das crianças, o PPAS trabalhará em face de 01 Projeto por semes tre no decorrer do ano em questão.

Ação
 Transformadora

Diante do bom resultado da Ação realizada em 2020, o objetivo para 2021 é eleger, por merecimento, uma 
nova instituição.

Vozes do
 Coração

Em virtude das mudanças, por conta da pandemia, com objetivo de se dar prosseguimen to com o incentivo 
social, foi solicitada uma atualização do Projeto, em face de sua alteração na dinâmica de atendimento, com 
a discriminação da sua nova forma de atuação perante os usuários atendidos. Relembre-se que até março 
de 2020 o projeto ocorria de forma presencial, com atendimentos a usuários de 07 unidades hospitalares; 
porém, com a chegada da pandemia e suas restrições, o Grupo Vozes do Coração passou a realizar vídeos 
e entregá-los em pen drives nas enfermarias, e, ainda, com a promoção de even tos ao vivo e projetos gra-
vados com voluntários, que eram divulgados nas redes sociais.

Morhan Pela importância que o Projeto Teatro Bacurau Morhan tem perante a sociedade, essa brilhante parceria 
permanecerá, no intuído de transmitir informações corretas sobre a doença, formas de tratamento, seus 
mitos, preconceitos e cura.

Appai
 Sustentável

Com a preocupação de minimizar os impactos ao meio ambiente e contribuir com sua preservação, a Appai 
amplia suas ações socialmente responsáveis, doando sacolas retor náveis a serem utilizadas juntamente 
com as cestas alimentícias que são doadas regu larmente, impactando positivamente e contribuindo para 
redução de lixo.

Reciclagem O material que não é mais utilizado pela Appai sempre é descartado de forma consciente. Móveis de escritó-
rio, ar condicionados, computadores e outros aparelhos que estejam em perfeito estado são doados para as 
instituições cadastradas no PPAS. Já os papéis são encaminhados para a reciclagem, e o valor é revertido 
em compra de latas de leite para doação. Tudo conforme já explicitado.

Projeto Appai
 é o Bicho

Visando apoiar a causa animal, a Appai dará continuidade na arrecadação de tampinhas plásticas que são 
doadas e revertidas em apoio às instituições que trabalham com doação de ração e castração. Esta ação 
movimenta tanto os funcionários quanto os beneficiários que se dirigem até o setor presencial para dar sua 
contribuição.

Natal das
 crianças

Realizado sempre em creches cadastradas no Programa nutrindo, onde se pode apadri nhar crianças, lhes 
ofertando um kit de Natal com roupas e brinquedos. Naturalmente esse momento acontece com um almoço 
Natalino, onde crianças e voluntários se confra ternizam.

Conscientização A Appai, também através do PPAS, apoia instituições que realizam ações que visam levar informações, 
para haver uma maior compreensão de assuntos variados, tais como: Janei ro Roxo (Hanseníase), Abril 
azul (Autismo), Junho vermelho (doação de sangue), Agosto laranja (Esclerose Múltipla) Agosto dourado 
(aleitamento materno), Setembro amarelo (Saúde Mental), Outubro Rosa (Câncer de Mama), Novembro 
azul (Câncer de Próstata), Dezembro verde (Meio ambiente) e Dezembro vermelho (AAAIDS).

Ações
 Humanitárias

O papel da Appai na sociedade se consolidou de forma que as instituições solicitam apoio nos momentos 
de extrema necessidade. O PPAS avalia os casos, realizando visitas e firmando parcerias, objetivando 
contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Por essa razão, em 2021, estará pronta para novos 
desafios.

Em 2021, a APPAI mais uma vez, reforça seu compromisso social, contribuindo com Instituições e Organizações através de 
seus Projetos Sociais, ressaltando e valorizando as parcerias objetivando ampliar suas atividades sociais. A ideia é inovar este 
ano com propostas nas áreas de Cultura e Lazer nas Praças, Meio ambiente e sustentabilidade, apresentando, ainda, uma 
proposta de projeto na área de educação, com a formação de jovens, na tentativa de inseri-los no mercado de trabalho. Abaixo 
seguem elencadas as propostas dos projetos que aguardam análise para a verificação da viabilidade de execução: 1 - Projeto 
de formação Profissional para Jovens. Trata-se de uma filosofia de promoção do adolescente voltada para o atendimento de 
jovens provenientes de lares carentes com vistas ao seu aproveitamento no mercado de trabalho. Será ministrado curso de 04 
(quatro) horas diárias, seguindo currículo específico, proporcionando ao educando noções diversas através de aulas de ética, 
postura, práticas de administração e negociação, noções de arquivamento de documentos, rotinas de escritório, reciclagem em 
cálculos aritméticos, técnicas de redação e ortografia, relações humanas com o cliente, acompanhadas de palestras e ativida-
des interativas. Tem por finalidade a implementação de um programa de Qualificação Profissional, dirigido aos alunos da Rede 
Estadual onde possibilitará a inserção no mercado de trabalho, no qual o CIACA atuará como intermediário entre estes e as 
empresas com as quais manterá parceria, através do cadastramento dos alunos e oferta de estágios curriculares remunerados. 
Os cursos serão inteiramente gratuitos para os assistidos. A meta é atender 20 jovens por mês, com carga horária de 112 horas 
mensais, mediante estudo psicossocial, educacional, viabilizando sua inserção no mercado de trabalho e melhorando sua 
qualidade de vida no seio familiar. Duração do Projeto: 12 meses; Jovens formados ao final do projeto: 240. 2 - Projeto de De-
senvolvimento Sustentável. A proposta é realizar este projeto na comunidade de São Miguel localizada em São Gonçalo, 
próxima às margens da Baía de Guanabara. Neste local residem cerca de 200 famílias, em situação de extrema pobreza e 
vulnerabilidade social. Entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, São Gonçalo possui o pior Índice de Desenvolvi-
mento Municipal e Humano do país. A primeira fase do projeto serviria para dar o suporte e orientação para regularização da 
Associação Representativa de Moradores de São Miguel, com o intuito de regularizar os atos constitutivos de legitimidade de 
representação diante de possíveis parceiros e o pleito de melhorias para a Comunidade perante os órgãos públicos e privados. 
Por se tratar de comunidade com extrema necessidade, o trabalho junto à comunidade começaria com a doação de cestas 
básicas, através da Associação depois de regularizada, com objetivo de aplacar parte das necessidades de alimentação básica 
da comunidade local. Devido à natureza e ao potencial histórico-geográfico dessa Comunidade, seria priorizada a difusão de 
equipes de voluntários para a manutenção do equilíbrio ambiental da região e arredores, incluindo a limpeza de áreas marítimas 
e plantio de espécies nativas em áreas alagadiças de mangue, por conta da proximidade da Comunidade à APA (Área de Pre-
servação Ambiental) da Ilha de Itaoca. Duração do Projeto: 12 meses. 3 – Projeto Caravana Cine & Rock de Cultura Urbana.  
A proposta é levar, através de sua unidade móvel “Cine & Rock Estúdio Móvel – Ônibus”, o fortalecimento e a valorização da 
sétima arte com a exibição de filmes curtas e longas de produção comunitárias, levando essas atrações a locais públicos como 
praças de diferentes bairros dentro do município do Rio de Janeiro. As atrações em questão seriam: atividades de acesso à 
leitura (Sarau cultural e Distribuição de livros), Oficinas de perna de pau, Roda Cultural (batalha de rimas e poesias), apresenta-
ção de capoeira, shows da caravana cultural e exibições de filmes. A instituição se responsabilizaria pelo fornecimento de todo 
equipamento de som e vídeo. Como se trata de ações ao ar livre, em locais públicos, o público geral seria beneficiado, sem 
restrição de sexo, idade, crença ou classe social. Todas as atividades seriam sem quaisquer custos aos usuários, desta forma 
tornando o acesso à cultura totalmente gratuito. Ressalta-se que as ações desta instituição estão alinhadas com 7 dos 17 obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Duração do Projeto: 12 meses; Apresentações no mês: 2 (de 15 em 15 dias – 
aos finais de semana). o) Programa “Saúde 10”: o Programa Saúde 10 desenvolvido pela APPAI tem como objetivo implantar 
ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, contribuindo assim para a melhoria na qualidade de vida do seu quadro 
associativo. É uma importante ferramenta de educação que auxilia na redução dos riscos à saúde através de atividades mensais 
(palestras, rodas, oficinas, dinâmicas, dentre outras) que proporcionam melhoria no modo de viver dos associados e beneficiá-
rios. O Programa é formado por uma equipe multidisciplinar que participa dos encontros com o respectivo público. As linhas de 
atuação do Programa são: sobrepeso e obesidade, tabagismo, hipertensão e diabetes, saúde da mulher, saúde do homem, 
saúde do idoso, saúde mental, saúde bucal e saúde do trabalhador. Atividades do Setor: • Roda de Saúde, Encontro Saúde 
10 e Oficina de Psicologia: são atividades de palestras realizadas mensalmente e que objetivam a promoção para melhoria 
na qualidade de vida, bem como da atenção à saúde e mudanças de hábitos prejudiciais aos indivíduos, através da informação 
com profissionais especializados. No ano de 2020, devido à suspensão das atividades presenciais pelo novo Coronavírus, fo-
ram realizadas somente 01 Roda de Saúde e 03 Oficinas de Psicologia, com os seguintes temas: 1) Aprenda a gastar menos 
no Verão! A alimentação saudável pode ser mais simples do que você pensa; 2) Como cuidar da Saúde Mental; 3) Como lidar 
com o desânimo; 4) Aprenda os vários tipos de ciúmes e os impactos de cada um deles na vida pessoal e profissional. • Grupos 
de Sobrepeso e Obesidade / Hipertensão e Diabetes: são considerados grupos de riscos nos quais são realizadas atividades 
de palestras, oficinas e rodas de conversas pela equipe multidisciplinar do Programa com o objetivo de uma melhor qualidade 
de vida e, também, o fomento à conscientização de adesão ao tratamento. Os encontros ocorrem mensalmente, os profissionais 
desenvolvem uma prática educativa com temas como: nutricional dos alimentos, estímulo aos exercícios físicos, combate ao 
tabagismo e mudanças nos hábitos de vida. Em 2020, foram iniciados no mês de janeiro 2 grupos de Sobrepeso e Obesidade 
e 2 grupos de Hipertensão e Diabetes, com 30 participantes cada. As atividades dos grupos foram suspensas em março devido 
à pandemia. • Grupo de Nutrição e Meio Ambiente: trata-se de um grupo de discussão para reflexão sobre os impactos da 
produção de alimentos no meio ambiente, na nutrição e saúde humana. Tem havido um crescente interesse da população em 
geral pela temática Transgênico X Orgânicos. No entanto, é notável que exista grande dificuldade de compreensão sobre o 
tema, especialmente sobre os impactos à saúde que o agronegócio causa. A APPAI tem atualmente uma política de proteção à 
saúde de seus funcionários com fornecimento de alimentação orgânica, sendo útil estendê-la aos associados e beneficiários 
através do esclarecimento refletido. Com a suspensão das atividades presenciais, em razão da pandemia. • Grupo de Clima-
tério e Menopausa: grupo criado para associadas e beneficiárias que estejam vivenciando o período do climatério, menopausa 
ou sofrem com os desconfortos dessa época. O climatério é um fenômeno natural na vida da mulher que marca o fim do ciclo 
reprodutivo. O Ministério da Saúde (MS) estabelece o limite etário para essa fase ente 40 a 65 anos. Após o climatério segue a 
menopausa, que marca um longo período de intensas alterações físicas e metabólicas que podem ser responsáveis pela dete-
rioração da qualidade de vida. Por isso, é importante promover a saúde das mulheres no climatério, considerando as questões 
emocionais, biológicas, psicológicas e sociais. Em janeiro de 2020 iniciou-se um grupo com 28 associadas me beneficiárias. 
Devido à pandemia, as atividades do grupo foram suspensas em março. • Grupo de Memória: a memória é uma faculdade 
cognitiva extremamente importante porque ela forma a base para a aprendizagem, fazendo a retenção dos conhecimentos 
aprendidos. O número crescente de associados e beneficiários que se queixam de dificuldade e perda de memória durante ação 
multidisciplinar, mostrou a necessidade da criação de um grupo com a proposta de trabalhar tanto a prevenção quanto a estimu-
lação da função do cérebro tão importantes para uma vida com qualidade. • Projeto de Oficina Gestante e Bebê: oficina criada 
para associadas e beneficiárias que estejam vivenciando a gestação com até 21 semanas de gravidez, para associadas e be-
neficiárias mães de recém-natos e associados e beneficiários cuidadores de bebês. • Ações na tenda em corridas: em parce-
ria com o Benefício Caminhadas e Corridas, o Programa Saúde 10 dispõe de uma tenda para desenvolver suas atividades 
educativas e de orientação aos associados e beneficiários que participam das corridas que ocorrem mensalmente no estado do 
Rio de Janeiro. Os profissionais fazem aferição da pressão, pesagem e levantamento de indicadores de saúde através de 
questionários, divulgação e inscrição nas Rodas de Saúde e Encontros Saúde 10 e agendamento para avaliação multidiscipli-
nar. Por conta da pandemia as corridas presenciais ocorreram somente nos meses de janeiro e fevereiro: São Sebastião e 
Circuito do Sol. Na tenda foram realizadas 250 aferições e encaminhamentos para as atividades internas. Também são desen-
volvidas Campanhas de Saúde que são ações educativas que têm por objetivo orientar os associados e beneficiários divulgan-
do informações para a promoção de saúde e qualidade de vida. Em 2020 foram desenvolvidas 02 campanhas com os temas: 
Janeiro Branco; Como a vitamina D interfere no desempenho dos atletas. Nas ações das campanhas, participaram cerca de 227 
associados e beneficiários. Com a implantação das corridas online, em parceria com o Benefício Caminhadas e Corridas, foram 
produzidos vídeos com dicas dos especialistas do Programa Saúde 10. • Orientação individual com equipe multidisciplinar: 
são realizadas ações de saúde aos associados e beneficiários dentro do setor com a equipe multidisciplinar. São orientações 
sobre alimentação, técnicas para relaxamento e combate ao estresse, realização de bioimpedância e plantigrafia, aferição de 
pressão, testes de glicose e triglicerídeos. São orientações feitas somente uma única vez ao associado e/ou beneficiário, após 
essas orientações, o mesmo é informado sobre as inscrições nas palestras e, também, encaminhado para os grupos de doen-
ças crônicas caso seja elegível para participar. No ano de 2020, foram atendidos 634 associados e beneficiários no período de 
janeiro a março. • Programa Saúde 10 nas Escolas: em 2020, foram realizadas ações de promoção de saúde em 06 escolas 
alcançando um público de 183 profissionais da educação (associados e não associados). • Podcasts: no período de maio a 
dezembro de 2020, o Programa Saúde 10 produziu 47 podcasts com dicas para os associados sobre os cuidados diários com 
a saúde. • Lives: com a suspensão das palestras presenciais, o Programa Saúde 10 desenvolveu, no período de abril a dezem-
bro, 23 lives com total de 998 visualizações. Temas abordados nas lives: 1) Relações familiares: o desafio da convivência!; 2) 
Prevenção de Quedas; 3) Alimentação Consciente e Imunidade; 4) Como anda sua memória?; 5) Quando a brincadeira vira 
bullyng?; 6) Como manter a qualidade de vida evitando as dores musculares; 7) Aprenda como organizar a geladeira de forma 
correta e como montar um cardápio equilibrado para o seu bem-estar; 8) Quando o medo adoece?; 9) Fisioterapia ou terapia 
alternativa? Saiba quando usar!; 10) O artifício das indústrias para manter o “vício” pelos alimentos ultraprocessados; 11) O que 
significa estar psicologicamente esgotado?; 12) Assoalho Pélvico: Saiba por que você precisa exercitar essa musculatura!; 13) 
Nutrição Estética: Aprenda como rejuvenescer através da Alimentação; 14) Prevenção de Lesões na Atividade Física. (Parceria 
Benefício Caminhadas e Corridas); 15) É possível mudar a própria personalidade?; 16) Como estimular o movimento limitado 
através da Dança. (Parceria Benefício Dança); 17) A contribuição do Teatro para a qualidade de vida! (Parceria Benefício Bom 
Espetáculo); 18) Dietas da Moda e a influência da Mídia!; 19) Como evitar as disfunções na mandíbula; 20) A Importância do Pré 
e Pós-Treino. (Parceria Benefício Caminhadas e Corridas); 21) Trilhas e Qualidade de Vida. (Parceria Benefício Passeio Cultu-
ral); 22) Ressignificando perdas! 23) Como Não Engordar Durante as Festas de Fim de Ano! • Metas para 2021: divulgar ainda 
mais o Programa Saúde 10 pelos canais da Entidade de Classe. Lançamento da Startup do Programa Saúde 10, com o objeti-
vo de fomentar mais qualidade de vida para os associados e beneficiários através de vídeos com dicas dos especialistas, pod-
casts, artigos, divulgação das lives etc.; incentivar a sinergia entre todos os setores da Entidade, tendo em vista a unicidade das 
finalidades estatutárias. Implantação no formato online dos grupos de Sobrepeso e Obesidade e Hipertensão e Diabetes no 
primeiro semestre de 2021. Além da ampliação de todas as atividades presenciais quando estas forem liberadas, seguindo os 
protocolos de segurança e orientações das Autoridades Públicas, mormente as da área da saúde. 05. APPAI como Ente Polí-
tico Privado – Exercício do Papel de Pessoa Jurídica na Presentação e Representação de Sua Coletividade: Informação 
transportada por ser registro Institucional. Há que ser memorado que neste tópico estão sendo reiteradas informações re-
levantes sobre a legitimidade da pessoa jurídica com relação à presentação e representação do Corpo Associativo, posto que 
inerente à natureza fática e jurídica próprias da Associação, absolutamente consagradas pelas práticas ao longo de quase 40 
anos e, precipuamente, pela rígida e irreparável documentação oficial que as sustenta. Nessa realidade, esta Administração se 
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reserva no direito de republicá-lo, reafirmando, com veemência (diga-se de passagem) que a APPAI, dentro deste contexto, atua 
den-tro da legalidade e legitimidade previstas tanto na Carta Política de 1988 (sob a égide das garantias e princípios incidentes 
na espécie), na lei material civil incidente quanto no Estatuto Social, atos e normas estatutárias e regulamentares, com a presen-
tação dos associados nas celebrações de parcerias, nos contratos em geral com os prestadores, colaborares etc., sempre na 
defesa dos interesses legais, legítimos e convergentes dos seus membros, da coletividade. Nesta linha de raciocínio, a Asso-
ciação reafirma que exerce (e sempre exercerá) seu papel de forma efetiva e participativa, pois tem plena consciência de que 
tem de cumprir as finalidades associativas previstas expressamente no Estatuto Social, sendo uma delas justamente a de pre-
sentar (em vista dos seus integrantes serem os mesmos que formam o Corpo da Instituição) e representar seus integrantes, 
cumprindo, seus associados dirigentes eleitos, muito bem esta função estatutária, através da celebração de parcerias e/ou 
convênios após verificação das melhores condições de contratação, conforme as possibilidades dos filiados, preservando 
sempre o binômio custo-benefício. Outrossim, oportuno ratificar que a Associação, através de seus dirigentes associados (no 
exercício de suas respectivas funções estatutárias) fazem a defesa dos interesses da coletividade (nos estritos termos do art.5º, 
inciso XXI, da Constituição da República de 1988), marcando presença em audiências públicas, debates em diversos órgãos, 
em encontros de diversos setores, em seminários, reuniões relacionadas aos benefícios colocados à disposição do Quadro 
Associativo, aos assuntos de interesse da classe profissional etc. Portanto, mais uma vez, a Administração da APPAI reitera que 
em 2020 este trabalho institucional em prol dos filiados continuou sendo desenvolvido, inclusive com o apoio de outras Institui-
ções representativas de todas as esferas. 06. Das Ações Educativas Relacionadas à Preservação Ambiental e a Susten-
tabilidade do Planeta: Informação transportada por ser registro Institucional. Com relação a este aspecto, a APPAI faz 
questão de consignar que também faz parte de sua política privada (em harmonia com a consciência internacional e assentada 
sobre a matéria) a defesa e salvaguarda da preservação do meio ambiente. Nesse cenário, importante ressaltar que o processo 
de trabalho prático e educativo é feito não só com os funcionários/colaboradores internos, mas também com todos os colabora-
dores e parceiros externos que celebram relação material com a Entidade. Desta forma, mais uma vez, a APPAI, através desta 
Administração, reforça a importância da atuação de toda sociedade no sentido de estimular a mudança de hábito, especialmen-
te no que tange ao consumo responsável e destinação do lixo através da coleta seletiva (ou seja, com pré-seleção de materiais 
recicláveis e orgânicos), a fim de preservar o meio ambiente e garantir a sustentabilidade do Planeta. Nesse sentido, a orienta-
ção da Associação sempre foi (e ainda é) no sentido de que todos devem participar, pois esta causa depende do esforço indivi-
dual e coletivo. Por conseguinte, também em 2020, a Associação deu continuidade às suas ações e campanhas voltadas para 
a orientação educacional de adoção de conduta e comportamento tanto dos cidadãos, pessoas físicas, como também das 
pessoas jurídicas no sentido de colaborarem efetivamente com o objetivo de diminuir os impactos provocados no ambiente pela 
própria humanidade e, assim sendo, viabilizou diversos eventos com esta finalidade, inclusive com palestras e oficinas que re-
forçaram a filosofia adotada pela Instituição, independentemente da situação caótica causada pela pandemia, mas, sempre, 
com todas as diligências para implementação sob a salvaguarda de todos os cuidados e recomendações das Autoridade Públi-
cas, notadamente as da área da saúde. Em outras palavras, a Appai sempre se preocupou em dar destinação adequada para 
seus acervos, objetos, utensílios, produtos em geral etc., fazer reaproveitamento, reutilização, reciclagem, priorizar o consumo 
inteligente e sustentável, direcionar adequadamente os resíduos em geral – domésticos, industriais, orgânicos –, encaminhar 
para instituições especializadas em reciclagem todo material que possa ser reaproveitado, orientar para o consumo inteligente 
e adequado da água, da energia etc.; enfim, como de costume, as ações estão sempre voltadas no sentido de demonstrar as 
preocupações e prioridades socioambientais bem como servir de modelo de sustentabilidade, já que este tema já adquiriu uma 
relevância social e de importância e atenção mundiais. É oportuno registrar que a APPAI já tem alguns Projetos e ações voltados 
para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade do Planeta, não só apli-cados e praticados internamente, mas tam-
bém em parceria com outras Instituições, como os vários mencionados ao longo deste Relatório. 06. Setores Administrativos 
de Suporte e Ferramentas/Atividades e Processos Administrativos: Registre-se que, neste tópico, a APPAI passa a elencar 
algumas das providências e ações encetadas internamente para melhoria dos processos de trabalho, adequação das estações 
de trabalho, garantia da segurança na coleta e tratamento de dados de todos e demais melhorias e iniciativas para proporcionar 
e assegurar o acesso e a utilização efetiva de todo o Sistema de Beneficiação pelo Quadro Associativo bem como para o exer-
cício das atividades associativas e alinhamento de todos os fluxogramas dos processos de trabalho executados na Instituição. 
Pois bem, no início do ano de 2020, o setor de Recursos Humanos da Appai precisou agir rápido frente aos desafios impostos 
pela Pandemia do Covid19. Foi necessário fazer uma adaptação de toda estrutura da Appai para o regime em teletrabalho, até 
então, nunca aplicado em grande escala. Para que esse modelo fosse realizado, foi necessário trabalho em conjunto com al-
guns setores, sendo eles: Suporte, Redes, Patrimônio, Financeiro e Jurídico. Cerca de 10 dias depois do Decreto do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, que tratava do distanciamento social e das medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia, 
a Appai estava funcionando 100% em Teletrabalho e, após este desafio, foi necessário adaptar algumas rotinas internas do 
próprio setor, como também orientar e conduzir outros setores nesta nova realidade. Importante citar alguns dos Projetos desen-
-volvidos e executados em 2020: #estamosjuntos: o “estamos juntos” se trata de um canal que foi criado para aproximar os 
funcionários frente aos desafios incertos que a pandemia trouxe. Esse canal é composto por uma equipe multidisciplinar através 
dos setores de RH, Serviço Social, Saúde 10, Bom espetáculo e Comunicação Interna que visam trazer temas e assuntos de 
saúde para trabalhar com os funcionários. Comunicação interna: a Comunicação interna foi um desafio para o setor de Recur-
sos Humanos, pois, com todos distantes, era necessário adaptar e concentrar essa comunicação em um canal interativo comum 
a todos. A plataforma utilizada foi o Teams. Através dela, foi possível criar campanhas, pesquisas, passar recados e informações 
oficiais, de engajamento como aniversários e férias. Com as ações para gerar engajamento e a experiência dos funcionários, foi 
possível realizar a festa junina virtual com aproximadamente 100 pessoas on-line e a festa de fim de ano, com aproxi-madamen-
te 200 pessoas online com entregas de premiações, além de distribuir 280 kits de Natal. Estrutura em Teletrabalho: foram 
distribuídos durante o ano de 2020, através de atividades conjuntas dos setores de Patrimônio, Suporte e Redes cerca de 77 
computadores, 97 monitores, 97 notebooks, 127 cadeiras e 25 mesas para adaptação e estrutura do funcionário em sua resi-
dência, além de outros equipamentos como mouse pad, webcam e fone. Treinamentos: além dos encontros de treinamentos 
realizados através da plataforma Teams, com palestras e apresentações tratando de temas diversos (tais como: segurança da 
informação, tecnologias diversas, inovação, transformação digital, Coleta e tratamento de dados e LGPD, especialmente no 
canal do estamos juntos), foram reembolsados cerca de 15 treinamentos, sendo eles cursos, faculdades e congressos externos 
no ano de 2020 e 252 cursos concluídos por 83 funcionários na plataforma Iped do Benefício Educação Continuada. Projeto 
vida saudável: diante das novas mudanças, foi observado que o período do distanciamento social provocou um deslocamento 
de padrões alimentares, antes natural e mais saudável, para uma alimentação com excessiva densidade calórica, rica em açu-
cares e gorduras saturadas e trans. A fim de proporcionar uma melhor orientação sobre essa temática, foi criado o projeto “vida 
saudável” composto pela equipe do RH em conjunto com os setores Programa Saúde 10 e Serviço Social. Este projeto tem o 
objetivo de proporcionar a promoção de saúde e qualidade de vida de seus colaboradores através de ações socioeducativas e 
de encontros com rodas de conversas e palestras. No ano de 2020, foram realizadas duas turmas com duração de 4 meses 
cada. O projeto irá permanecer em 2021. Auxilio de Internet / Aumento VA: passadas as providências para as alterações 
estruturais para possibilitar o teletrabalho, a Associação passou a beneficiar os colaboradores internos (funcionários) com um 
valor extra, a título de ajuda de custo, mensalmente. A ajuda de custo Teletrabalho se trata de um valor disponibilizado aos cola-
boradores que trabalham de casa, este valor é específico para auxiliar na conta da internet, luz, entre outros gastos. Além disso, 
pensando em como poderia contribuir ainda mais com essa nova realidade, o vale alimentação teve um reajuste no mês de 
novembro/2020. Testes rápidos e auxílio aos sintomas de Covid19/ Periódico: foi criado um canal interno composto pelos 
setores RH, Benefício Médico, Parceria NotreDame, Serviço Social e Jurídico, para acompanhar e direcionar os casos suspei-
tos/confirmados de funcionários e seus familiares, com análise da necessidade de deferimento de testagem bem como para 
fazer os esclarecimentos e passar as orientações recomendadas pelas Autoridades Públicas, especialmente as de Saúde. 
Também ao longo do ano de 2020, foram realizados 181 testes rápidos da Covid-19 em parceria com a BRMED para assegurar 
a segurança dos funcionários quanto ao retorno do trabalho presencial. Programa Jovem aprendiz: o programa jovem apren-
diz é um projeto que já acontece há bastante tempo na Instituição com atividades conjuntas com o Benefício Serviço Social e 
Programa Saúde 10, mas, devido às novas necessidades de distanciamento, esse projeto precisou ser adaptado ao modelo 
on-line e a programação de temas trabalhados precisou ser atualizada. Todos os encontros estão acontecendo de forma online, 
através da plataforma Teams. Campanha vacina da gripe: a fim de contribuir sempre com a qualidade de vida dos seus fun-
cionários, a Appai viabiliza, através de parcerias, a vacinação contra a gripe. No ano de 2020 não foi diferente e mesmo com 
todas as dificuldades, em razão do distanciamento social, durante o início da campanha, 120 funcionários foram vacinados. 
Projetos do RH da APPAI para 2021: aperfeiçoamento e Desenvolvimento dos processos de: Descrição de cargos/ Treinamen-
to; Treinamento da liderança em teletrabalho; Continuação do #estamosjuntos; Estudo para benefícios flexíveis e não obrigató-
rios para os colaboradores internos; Envio da folha de pagamento para o E-social; Indicadores de RH/ Metas e produtividade. 
Tecnologias/Desenvolvimento - Aquisição de Material, Máquinas e Equipamentos. Setores: Assessoria TI, CETI, REDES, 
SUPORTE e IA. Alguns destaques de Desenvolvimento de Software e outras tecnologias nos Setores da APPAI: Desenvolvi-
mento do Appai.ON # = Plataforma online para eventos online dos benefícios INTEGRANTES DO Sistema de Beneficiação 
disponibilizado pela Associação. Investimento em novos softwares, como Vimeo; Appai Digital Migrações # = Migrações dos 
benefícios para a plataforma digital da Appai para a gestão de atividades; Plataformas Looke e Deezer # = Desenvolvimento de 
nova área para o benefício “Minha Escolha!”; possibilitando o associado, através do Portal, realizar a escolha sobre qual bene-
fício gostaria de utilizar durante determinado período; Proposta Digital # = entrega de todas as integrações necessárias para 
desenvolvimento do projeto; Appai Digital Segurança # = foram implementadas diversas melhorias no projeto a fim de atender 
algumas necessidades voltadas para área de segurança de informações e atendimento da LGPD; SIB # = foram implantadas 
melhorias a fim de atender às necessidades do setor Cadastro para as adequações e exigências do SIB, sistema da ANS; 
Programas Projetos e Parcerias # = migração de todos os projetos para o Appai Digital; ABI # = melhorias no robô e processo de 
importação de dados; URA Digital # - criação de serviços de integração para a nova URA Appai como busca de colaboradores 
e código de barras; Avaliações # = projeto integrado com o Portal do Associado e Appai Digital para avaliação de eventos online 
e presenciais; Doação Online # = criação de integrações para possibilitar a doação online para qualquer tipo de evento. Infraes-
trutura: [Redes e Suporte] Transição Apoio ao Associado para Telefonia Remota; [Redes e Suporte] Transição de todos usuários 
Appai para o modelo de teletrabalho. Foi realizada toda a preparação de máquinas, suporte a usuários e ajustes necessários; 
[Redes e Suporte] Implantação do Microsoft Office 365. Suíte de ferramentas de produtividade (Teams, Planner, Outlook entre 
outros); [Redes e Suporte] Migração dos E-mails para o Office 365; [Redes e Suporte] Política de Backup Geral# Revisão e 
ajustes de políticas alinhados à Instituição; [Redes e Suporte] Maquinas Virtuais # Implantação de parque de maquinas para 
usuários na nuvem; [Redes e Suporte] Aquisição de novos notebooks; [Redes e Suporte] URA # Implantação e suporte a nova 
infraestrutura; [Redes e Suporte] Teltec# Parceiro de infraestrutura geral com foco em Microsoft. Apoio sob contrato em deman-
das Onprimese e Azurre. Projetos recentes que participaram: Migração E-mails O365, Elevação Níveis Ative Directory, Melhoria 
de serviços Azurre e consultorias pontuais; [Redes e Suporte] Clavis # Implantação da parceria com a Clavis, empresa de Se-
gurança da Informação, visando trazer mais qualidade e segurança a toda a infraestrutura Appai; Prime Up # Início de uma nova 
parceria com a empresa Prime UP para apoio na execução de testes automatizados, com o objetivo de agregar mais qualidade 
em todas entregas de software realizadas pelo CETI assim como mais inteligência e menos retrabalho; Dadoteca # Início de 
uma nova parceria com a empresa Dadoteca para apoio no desenvolvimento de novos projetos de BI. Este projeto exige traba-
lho conjunto dos setores CETI e Indicadores Gerenciais que visa trazer mais agilidade na execução de atividades que envolvem 
o tema; [Redes e Suporte] Adequação LGPD # Assunto que precisa ser desenvolvido sob a ótica dos recursos de tecnologia da 
informação que funcionam junto com o fluxograma dos processos de trabalho. Atividade realizada em conjunto com a Assesso-
ria Jurídica da APPAI. COMUNICAÇÃO APPAI EM 2020. Com a chegada da Pandemia da Covid-19 e o recomendado distan-
ciamento social, a utilização dos canais de comunicação se tornou de suma importância. Foi através deles (site, portal, youtube, 
facebook, twitter, linkedin, newsletter) que a APPAI, através do seu Setor de Comunicação, conseguiu garantir a chegada do 
conteúdo dos benefícios antes presencial, atualmente de forma online também e/ou alternativamente. Para isso, a APPAI atuou 
em frentes inéditas para o setor: auxilian-do os benefícios na produção de conteúdo, fazendo a curadoria de materiais e ajudan-
do também na produção de conteúdo da plataforma interna (Portal do Associado), bem como podcasts para o site. Essa trans-
posição garantiu que os associados e seus beneficiários permanecessem com acesso total aos benefícios com qualidade, se-
gurança e precisão, dentro da nova realidade. A pandemia também não impediu o lançamento de novos benefícios, bem como 
a criação das lives músicais, em substituição aos eventos promovidos pela associação. Ao todo, as lives feitas do Youtube e 
Face-book sob o domínio @appairj alcançaram mais de 1 milhão de pessoas. As transmissões ao vivo ainda possibilitaram algo 
que não acontecia na versão presencial: que todo o conteúdo fosse visto ou revisto depois, já que o arquivo digital fica disponi-
bilizado nos canais oficiais da associação. A seguir, alguns destaques dos eventos realizados:

Data Live
24/05/2020 Solidária Marcos Vivan
30/05/2020 Grupo Vozes do Coração
06/06/2020 Appai Gonzaguinha
07/06/2020 Exercício de Fortalecimento Muscular
14/06/2020 Ao Vivo Treinando Corridas
18/06/2020 Live Pondé
21/06/2020 Pilates Solo
23/06/2020 AP - Experiência de Aprendizados
27/06/2020 Live Nelson Freitas
28/06/2020 Live Solidária Alex Cohen
06/07/2020 Live Ilhas da Baía de Guanabara
12/07/2020 Live Jorge Versilo
7/13/2020 Live: O novo cenário das corridas
26/07/2020 Live Elba Ramalho
27/07/2020 Live: Um passeio pelas igrejas
04/08/2020 Ao vivo: Altos Papos volta as aula
28/08/2020 Live: Revista Appai Educar
30/08/2020 Live Paulo Ricardo
23/10/2020 V Encontro Educação
13/12/2020 Xande
Data Evento
24/05/2020 Solidária Marcos Vivan
30/05/2020 Grupo Vozes do Coração
18/06/2020 Live Pondé
23/06/2020 AP - Experiência de Aprendizados
28/08/2020 Live Solidária Alex Cohen
06/07/2020 Live Ilhas da Baía de Guanabara
12/07/2020 Live Jorge Versilo
7/13/2020 Live: O novo cenário das corridas
27/07/2020 Live Elba Ramalho
23/10/2020 V Encontro Educação
30/08/2020 Live Paulo Ricardo
13/12/2020 Xande
O site da Appai sofreu algumas melhorias neste período como a criação de conteúdo em podcast para o Programa Saúde 10 e 
o Serviço Social, a criação de botões que colocam os canais de Whats App em destaque, e um link rápido para atender algumas 
necessidades. Portanto, essa Diretoria, satisfeita e orgulhosa com o empenho e a concretizações por parte de todos os agentes 
que, direta ou indiretamente, contribuíram para a sustentação das atividades, ações, projetos e soluções diante do cenário 
pandémico e caótico, não poderia deixar de, mais uma vez, agradecer a todos, com os “olhos” voltados para o futuro, na certeza 
de que novas realizações, com ou sem eventuais percalços, irão ocorrer. 07. Perspectivas, Programação e Objetivos para o 
ano de 2021: Obs.: Há que se deixar consignada a informação de que esse item pode ser revisto em ulterior fase, haja vista a 
crise sanitária ainda vigente, tendo a mesma a idoneidade de influenciar vigoro samente no planejamento e execução das ativi-
dades, ações e projetos da Associação de Classe sem, contudo, a Instituição possa, por óbvio, ser responsabilizada pelos 
efeitos de eventual força maior. De qualquer forma, a Appai ressalta que programa para o próximo exercício, desenvolver ainda 
mais suas atividades associativas e seu Sistema de Beneficência com total obediência ao seu Esta tuto Social combinado com 
os interesses legais, legítimos e majoritários do grupo fechado, precipu- amente no que concerne às suas finalidades associati-
vas. Neste contexto, é mais uma vez oportuno reiterar, em 2021, a Administração da APPAI continuará com suas atividades em 
busca da trans formação social, na qualidade de Entidade do 3° Setor e em cumprimento das Normas Estatutárias não só para 
o próprio Quadro Associativo mas também para continuar contemplando expressiva parcela da população excluída socialmen-
te (cumprindo, dessa forma, os prognósticos da Lei nº 120/1979, considerando serem as atividades da APPAI, legalmente, 
certificadas, como de relevância pública e a APPAI, como Entidade de utilidade pública). O conjunto de atividades associativas 
e as políticas privadas traçadas pela APPAI para cumprir sua missão, visão e valores, todos em estrita observância aos disposi-
tivos estatutários que definem suas Finalidades Associativas, vêm demonstrando que os resultados alcançados são, como 
sempre foram, excelentes (corroboradas pelas manifestações de satisfação da grande maioria do grupo fechado, democratica-
mente). Nesse sentido, há que se lembrar que as atividades e ações da Associação têm sua qualidade e relevância atestadas 
e certificadas não só pelos pares que formam a pessoa jurídica, mas também por diversos colaboradores, parceiros, represen-
tantes dos órgãos públicos de todas as esferas, inclusive judiciais, haja vista as decisões, as certificações, as homenagens, as 
declarações etc., neste sentido. Nesse cenário, atesta-se que a APPAI pretende oportunizar àqueles cidadãos que, pelo menos 
em tese, tenham e preencham os requisitos e pressupostos estatutários, necessários e suficientes, para filiação, demonstrando 
e publicizando para estes interessados que vale a pena unir forças com seus pares, reforçando ainda mais o Agente Político, 
para defesa dos interesses do grupo profissional, direitos e proteção coletiva, a partir da representatividade e da presentativida-
de que todo o conjunto humano passa a se inserir no meio social e político (ou seja, exaltando a máxima: “juntos, seremos 
sempre mais fortes”), sob os pressupostos dos interesses comuns, congruentes e convergentes. Em 2021, a Entidade vai 
prosseguir com o planejamento de inovação e aperfeiçoamento da Benefi-cência prevista no artigo 40 do Estatuto Social, além 
da prática das atividades de assistência social, razão pela qual exalta e estimula, cada vez mais, a aproximação dos integrantes 
formadores da APPAI, uma vez que são sugeridos e desenvolvidos benefícios sem precificação, conforme as necessidades 
simples e cotidianas da coletividade. Sabem os integrantes do Quadro Associativo que contam com as atividades, ações, pro-
jetos e parcerias desenvolvidos pela APPAI há quase 04 décadas. Nesta linha, a APPAI consigna novamente que o Sistema de 
Beneficiação é a essência da existência e origem da Pessoa jurídica, já que representa a materialização das Finalidades Asso-
ciativas, sendo somados a esta Beneficência os Programas de Projetos, de ações assistenciais e de campanhas sociais desen-
volvidos pela Instituição. É, pois, público e notório, que muitas Entidades e famílias carentes dependem desta atuação efetiva 
da Associação. Outra estratégia da APPAI, sob a luz das finalidades estatutárias, é a de continuar celebrando parcerias e con-
vênios que possibilitem materializar relações convenientes e necessárias para os filiados, com custos razoáveis, adequados e 
proporcionais às suas condições econômico-financeiras para que possam ter acesso aos serviços e produtos do mercado em 
geral oferecidos pelo 2º Setor. Para atravessar este novo período de gestão (que, pelo visto, promete ser tão complexo quanto 
o findo, mormente pelo cenário pandêmico ainda vigente), a Administração da APPAI registra a renovação do compromisso 
assumido com os pares e a sociedade de seguir com o trabalho que vem sendo efetivamente realizado tendo, como alicerce e 
princípio fundamental, as diretrizes e políticas privadas traçadas e acima transportadas, precipuamente no que concerne às 
suas normas estatutárias, posto serem estas suas razões de nascimento e existência. Lembrando, com satisfação e honra, que 
são quase 4 décadas de efetivo trabalho e conquistas coletivas. Quase 40 anos de atuação com resultados positivos e grau de 
satisfação, em geral, elevado, da coletividade, haja vista o ínfimo número de demandas levadas ao crivo do Poder Judiciário e/
ou Órgão Administrativos. Sendo crucial enfatizar que inclusive dentro desta pequena quantidade de Reclamante e/ou autores 
de demandas, a maioria é interesse individual envolvendo objetos fora dos limites dos Regulamentos Coletivos deliberados e 
aprovados pela coletividade. Desta forma, é válido deixar cristalino e registrado, como sempre, que a preservação dos benefí-
cios integrantes do Sistema de Beneficiação é meta certa a ser cumprida, já que, como dito anteriormente, materializa o cumpri-
mento efetivo das finalidades associativas previstas no Estatuto Social, assim também como é certa a necessária e indispensá-
vel a honradez e integral adimplência de todos os compromissos e obrigações assumidas com os colaboradores internos 
(funcionários), colaboradores externos, conveniados e/ou parceiros e demais credores e/ou contratados. A Administração tam-
bém ratifica que a destinação dos recursos e aprovação de orçamentos e demais despesas são deliberadas e resolvidas, em 
consonância com as normas estatutárias e legais e, como previsto estatutariamente, de acordo com as necessidades essen-
ciais e prioritárias da coletividade para o desenvolvimento e exercício das atividades associativas, respeitando sempre a sufici-
ência dos recursos existentes disponíveis. A APPAI registra, como sempre o faz, que a possibilidade de parcela dos recursos ser 
aplicada financeiramente, desde que dentro dos conceitos de operações de segu-rança e de forma conservadora, vai ser utili-
zada, considerando ser, de acordo com o Estatuto, uma das fontes de recurso para ser utilizada exclusivamente para o atendi-
mento das finalidades associativas prognosticadas em sua Norma Estatutária. Sendo certo que esta previsão vai ocorrer sem-
pre que houver resultado superavitário e depois de passar pela sequência das prioridades/preferências de direcionamento de 
recursos e/ou fundos de patrocínio e apoio aos programas sociais, em conformidade com o Estatuto Social. Devendo esta Ad-
ministração ratificar que o produto das aplicações financeiras é (como sempre foi) destinado para integralização do Patrimônio 
Associativo para o custeio de todas as despesas provenientes das atividades associativas, em conformidade com o Estatuto 
Social da Entidade. 08. Aspectos Finais – Agradecimentos e Fechamento do Documento. Essa Direção faz questão de 
asseverar que é com muita satisfação e sentimento de dever cumprido, ainda mais tendo sido desafiada por circunstâncias 
absolutamente excepcionais e de alto grau de complexidade e efeitos socioeconômicos, que finaliza o presente Relatório com 
a certeza de que, com a cooperação, colaboração, empatia, sinergia e muito trabalho de todos juntos, a APPAI, com a represen-
tação de suas diretorias, conselhos e profissionais bem como com a harmonia e consenso de vontades e interesses e equilíbrio 
para verificação de possibilidades e oportunidades de todo o Quadro Associativo nas reuniões de deliberação de matérias, 
conseguiu fechar o ano de 2020 sem ter deixado pendências, direta ou indiretamente consideradas, a partir do que foi planejado 
para o exercício do ano que findou. Razão pela qual esta Administração se sente na obrigação de ser porta voz de todos que 
contribuíram para tal concretização, com o fito de transmitir toda gratidão aos pares filiados, beneficiários, funcionários, presta-
dores, colaboradores internos e externos, parceiros, divulgadores; enfim, toda sociedade fluminense, posto que, direta ou indi-
retamente, todos cooperam e colaboram com o trabalho desenvolvido bem como com a materialização das finalidades associa-
-tivas e, consequentemente, com a missão da APPAI. Destarte, reafirma esta Direção que assegura que encerrou mais um 
exercício com a certeza de ter direcionado as fontes de recursos adequadamente e de forma obediente às suas regras estatu-
tárias e sempre em consonância com as decisões assembleares. Oportuno deixar também evidenciado que, em perfeita har-
monia com o Estatuto Social (norma fundamental), os resultados superavitários serão (como sempre foram) integralizados ao 
patrimônio associativo para garantir a existência da Associação e o cumprimento de todas as suas normas estatutárias, preci-
puamente as finalidades associativas. Por fim, à vista do presente Relatório da Administração, a Entidade ratifica que prosse-
guirá não medindo esforços para conquistar novos direitos para seu Quadro Associativo e materi-alizar suas beneficências as-
sim como assistências, sempre com o objetivo de preservar suas especificidades (particularidades), principalmente sua 
natureza jurídica que não pode ser suprimida por ordem de seu Estatuto Social. Em tempo, a APPAI atesta, como sempre, que 
este documento está sob a égide da idoneidade, transparência e legalidade, sendo o mesmo hábil e legítimo para produzir todos 
os efeitos jurídicos oriundos das legislações pertinentes e incidentes ao tipo de Pessoa Jurídica em que a APPAI se enquadra, 
inclusive, no que tange à certificação de utilidade pública bem como a manutenção e continuidade da titularidade atribuída à 
APPAI pela relevância de suas atividades, ações, programas e projetos sociais precipuamente no que diz respeito ao cumpri-
mento do comando normativo legal ínsito no artigo 8º, assim como para demonstração de atendimento das condições elenca-
das no artigo 9º, ambos dispositivos da Lei nº 120/79, bem como para as demonstrações suficientes e necessárias exigidas no 
Decreto-Lei nº 179/75. Nessa toada, esta Administração faz saber que este Relatório é peça acessória e complementar, fazen-
do parte integrante dos Relatórios e Demonstrati-vos financeiros e/ou contábeis apresentados bem como das notas explicativas 
e prestação de con-tas divulgadas na forma prevista na norma estatutária. A Associação, através desta Administração, mais uma 
vez, agradece a todos pela participação e cooperação nas conquistas de 2020 e, desde já, conta com a colaboração, indepen-
dentemente dos eventuais percalços que podem ocorrer ao longo do tempo, com maior ou menor complexidade, de todos para 
continuar participando efetivamente da vida dos Profissionais educadores e seus familiares bem como com a tão desejada 
transformação social e consubstanciação das finalidades associ-ativas estipuladas há quase 04 décadas. Esse é o Relatório. 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. 
Administração. APPAI.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)

Ativo 2020 2019
Ativo Circulante 394.530.937,84 320.094.866,28
Disponível 46.274.443,64 21.259.533,77
Realizável 348.256.494,20 298.835.332,51
Aplicações Financeiras 335.869.739,38 286.989.229,11
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 16.732.000,31 16.427.322,92
Aplicações Livres 319.137.739,07 270.561.906,19
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 9.631.590,37 9.606.677,72
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 9.631.590,37 9.606.677,72
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 1.717.814,29 2.214.337,54
Créditos Tributários e Previdenciários 63,03 63,03
Bens e Títulos a Receber 1.037.287,13 25.025,11
Ativo Não Circulante 48.479.688,75 49.926.257,71
Realizável a Longo Prazo 30.000.476,61 31.173.037,42
Aplicações Financeiras 27.201.122,98 28.373.683,79
Aplicações Livres 27.201.122,98 28.373.683,79
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.799.353,63 2.799.353,63
Imobilizado 17.919.468,01 18.129.790,34
Imóveis de Uso Próprio 16.152.758,42 16.765.265,87
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 16.152.758,42 16.765.265,87
Imobilizado de Uso Próprio 1.766.709,59 1.364.524,47
Imobilizado - Não Hospitalares / Odontológicos 1.766.709,59 1.364.524,47
Intangível 559.744,13 623.429,95
Total do Ativo 443.010.626,59 370.021.123,99
Passivo 2020 2019
Passivo Circulante 24.550.985,01 24.831.811,38
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 18.368.614,38 18.950.304,17
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 7.614.132,20 7.445.734,90
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 16.638,06 15.588,48
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais 5.436.918,02 6.609.902,08
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 5.300.926,10 4.879.078,71
Outras Provisões Técnicas - -
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 85.531,19 26.133,81
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 85.531,19 26.133,81
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 1.188.262,71 1.110.762,84
Débitos Diversos 4.908.576,73 4.744.610,56
Passivo Não Circulante 34.551.225,68 33.335.798,76
Provisões 34.551.225,68 33.335.798,76
Provisões para Ações Judiciais 34.551.225,68 33.335.798,76
Patrimônio Social 383.908.415,90 311.853.513,85
Patrimônio Social 383.908.415,90 311.853.513,85
Total do Passivo 443.010.626,59 370.021.123,99

2020 2019
Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 194.105.932,12 178.579.843,68
Receitas com Operações de Assistência à Saúde 194.105.932,12 178.579.843,68
Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 194.105.932,12 178.579.843,68
Eventos Indenizáveis Líquidos / Sinistros Retidos (59.645.181,56) (75.286.213,55)
Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (59.222.284,59) (74.480.275,12)
Variação da Provisão de Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (422.896,97) (805.938,43)
Resultado das Operações com Planos de Assistência à Saúde 134.460.750,56 103.293.630,13
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde - -
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora 90.795.195,81 80.776.145,38
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 90.795.195,81 80.776.145,38
Outras Receitas Operacionais - -
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde (5.077.762,84) (4.396.047,05)
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde (42.151,28) (28.973,46)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (5.035.611,56) (4.367.073,59)
Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Rel. com Planos de Saúde da Operadora (119.157.396,38) (109.816.463,74)
Resultado Bruto 101.020.787,15 69.857.264,72
Despesas Administrativas (36.807.650,97) (39.492.782,71)
Resultado Financeiro Líquido 7.863.474,43 14.918.828,73
Receitas Financeiras 11.104.320,80 19.209.184,49
Despesas Financeiras (3.240.846,37) (4.290.355,76)
Resultado Patrimonial (21.708,56) (5.546,90)
Receitas Patrimoniais - -
Despesas Patrimoniais (21.708,56) (5.546,90)
Resultado antes de Impostos e Participações 72.054.902,05 45.277.763,84
Resultado Líquido 72.054.902,05 45.277.763,84

2020 2019
Superávit do Exercício 72.054.902,05 45.277.763,84
Resultado Abrangente do Exercício 72.054.902,05 45.277.763,84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020 (Em Reais)
Patrimônio Social Superávits Apurados TOTAL

Saldos em 31/12/2018 266.575.750,01 - 266.575.750,01
Déficit do Exercício 45.277.763,84 45.277.763,84

Absorção do Superávit 45.277.763,84 (45.277.763,84) -
Saldos em 31/12/2019 311.853.513,85 - 311.853.513,85
Superávit do Exercício 72.054.902,05 72.054.902,05

Absorção do Superávit 72.054.902,05 (72.054.902,05) -
Saldos em 31/12/2020 383.908.415,90 - 383.908.415,90



14    l  Monitor MercantilSábado, domingo e segunda-feira, 29, 30 e 31 de maio de 2021Financeiro

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31/12/2020 E 2019 (Em Reais)
Atividades Operacionais 2020 2019
Recebimento de Planos de Saúde 188.087.344,07 174.606.958,04
Resgate de Aplicações Financeiras 29.042.710,13 90.900.273,47
Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras - -
Outros Recebimentos Operacionais 88.633.460,17 80.727.390,12
Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (140.928.514,25) (147.383.669,16)
Pagamento de Pessoal (10.964.588,97) (10.160.586,11)
Pagamento de Serviços de Terceiros (43.377.933,15) (42.666.090,32)
Pagamento de Tributos (11.868.968,15) (12.255.330,80)
Pagamento de Aluguel (509.801,13) (923.603,02)
Aplicações Financeiras (69.700.480,86) (100.194.644,73)
Outros Pagamentos Operacionais (2.380.904,48) (30.790.330,06)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 26.032.323,38 1.860.367,43
Atividades de Investimentos
Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado - Outros (802.832,27) (9.165.537,70)
Pagamento Relativo ao Ativo Intangível (217.449,25) -

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (1.020.281,52) (9.165.537,70)
Variação Líquida do Caixa 25.012.041,86 (7.305.170,27)
Variação Líquida do Caixa 25.012.041,87 (7.305.170,28)
Caixa - Saldo Inicial 21.259.533,77 28.564.704,05
Caixa - Saldo Final 46.271.575,64 21.259.533,77

Ativos Livres no Início do Período 320.195.123,75 280.356.541,38
Ativos Livres no Final do Período 392.613.305,69 320.195.123,75
Variação nas Aplicações Financeiras – Recursos Livres 72.418.181,94 39.838.582,37

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020 (Em Reais)
1. Contexto Operacional. A Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do EsTado do Rio de 
Janeiro - APPAI é pessoa jurídica sem fins econômicos e/ou lucrativos, consti-tuída desde 1986 sob a forma de associação de 
classe, declarada e reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 4.867/2007,nos termos do Decreto-Lei nº 179, de 09 
de julho de 1975, e pela Lei Municipal nº 4.245/2005 consolidada pela Lei nº 5.242/2011, §2º, DCLXXVI, nos termos da Lei 
Municipal nº 120, de 20 de setembro de 1979, cuja finalidade precípua é disponibilizar para o seu grupo fechado, de forma cole-
tiva e indivisível, um Sistema de Benefícios, tais como Caminhadas e Corridas, Assistência Jurídica, Dança, Educação Continu-
ada Presencial e a Distância (EAD), Serviço Social, Médico e Odontológico Ambulatoriais Básicos Coletivos com Regulamentos 
Coletivos (com rol taxativo) anteriores à Lei 9.656/98, cadastrados no SCPA da ANS, Boa Viagem, Passeio Cultural, Seguros 
Coletivos diversos (Assistência Domiciliar, Assistência Funeral, Seguro Para Cobertura de Algumas Doenças Graves, Seguro 
de Vida em Grupo e de Acidente Pessoal Coletivo), Revista APPAI Educar, Bom Espetáculo, Appai Agitô, Minha Escolha entre 
outros, todos criados e desenvolvidos para integrarem a beneficência prognosticada no Estatuto Social da Entidade, nos limites 
das Finalidades Associativas previstas. O Quadro Associativo da APPAI também pode fazer opções pelas parcerias e convênios 
nos limites de seus respectivos contratos (nos quais a Entidade figura, de forma legítima e em respeito às Normas Estatutárias, 
na qualidade de Contratante em favor dos Filiados, sendo responsável pelo pagamento de fatura coletiva, efetivando os devidos 
repasses recolhidos dos filiados optantes). Outrossim, vale registrar que a APPAI, também cumprindo dispositivos Estatutários, 
desenvolveu vários Programas com diversos Projetos, ações e campanhas sociais que beneficiam Instituições e/ou grupos em 
situação vulnerável, com variadas necessidades, tais como PPAS – Programa de Projetos e Ações Sociais, Programa Saúde 
10, Projeto Questões de Mulher, Projeto 3ª Idade, Projeto Preparação para Aposentadoria, dentre outros. Por outro lado, a Ins-
tituição está classificada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, como uma operadora na modalidade de Autoges-
tão nata (por excelência, considerando sua natureza jurídica), com segmentação exclusivamente ambulatorial, tendo cadastra-
do seus benefícios médico e odontológico ambulatoriais no Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA), por determinação 
da Agência Reguladora, por terem sido seus Regulamentos Coletivos, com rol taxativo de cobertura exclusivamente ambulato-
rial, celebrados antes da Lei nº 9.656/98, não possuindo registro de produto novo e/ou mesmo de qualquer produto que possa 
ser tecnicamente enquadrado no prognóstico da Lei nº 9.656/98 (precipuamente no artigo 1º, inciso I, o qual estabelece: “....
Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço 
pré ou pósestabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde...”).  
Ressalte-se o fato de que, por ser AUTOGESTÃO NATA e por outras peculiaridades inerentes à sua natureza jurídica (ínsitas 
não só na CRFB/88 e CCB/02, mas também em seu Estatuto Social – Ato Jurídico Perfeito –, precipuamente as que tratam das 
suas Finalidades Associativas, da sua característica beneficente/assistencial) bem como em razão do comando normativo do 
parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº 9.656/98, está desobrigada da exigência contida no artigo 10, parágrafo 2º, do mesmo Diplo-
ma Legal, do cognominado Plano-referência. Portanto, por se tratar de uma Entidade Associativa de Classe/Profissional e com 
caráter Beneficente e Assistencial, conforme seu Estatuto Social e leis que declaram a APPAI como Entidade de Utilidade Pú-
blica, goza de privilégios tributários constitucionais e legais previstos para a espécie. Nessa toada, esclarece a APPAI, nesta 
oportunidade, que, tendo em vista ser o rol taxativo de cobertura dos Benefícios médico e odontológico anterior à Lei nº 9.656/98 
(e, por isso, diverso do rol estipulado pela ANS), não integram o citado rol as coberturas para exames e procedimentos ambula-
toriais não consignados e/ou de média e alta complexidade assim como as coberturas de internação hospitalares ou em am-
bientes hospitalares, inclusive PS, PA, CTI e UTI, afastando, desta forma, a incidência da norma que determina o ressarcimen-
to ao SUS, considerando decisão do STF. Há ainda que se assentar que tal fato já foi reconhecido e declarado pela ANS através 
da expedição de Ofício certificando a exclusão da APPAI do processo de ressarcimento. Sendo certo que, em Requerimento 
protocolizado pela APPAI direcionado à Presidência do Órgão Fiscal, após audiência, foi consignado o pedido de ratificação da 
exclusão, em razão da alteração da norma que, apesar de ter acrescentado coberturas ambulatoriais que incidem o ressarci-
mento, não há qualquer uma que seja integrante do rol de cobertura dos benefícios da Associação; o quê, por si só, confirma a 
segurança jurídica e plena vigência do Ofício retro referido, já que este não tem termo final fixado. Sendo de bom alvitre deixar 
consignado que a APPAI aguarda o pronunciamento da ANS para excluir, em definitivo, respeitando a decisão do STF, a Enti-
dade do Sistema de Ressarcimento ao SUS, considerando não ter a Associação registro de produto no RPS, posto possuir 
apenas o cadastro no SCPA de 2 dos seus mais de 20 benefícios integrantes da Beneficência prevista no Estatuto Social da 
APPAI, já que são ligados ao Setor Saúde, porém seus Regulamentos Coletivos foram celebrados em fase anterior à vigência 
da Lei nº 9.656/98. Ato contínuo, pela análise das Demonstrações Contábeis e do Balanço Patrimonial, verifica-se que a Entida-
de não dispõe de quaisquer patrocínios financeiros oriundos de órgãos públicos e/ou privados, sendo sua manutenção e sobre-
vivência realizadas através de receita originária advinda das contribuições associativas/aportes, sendo estas vinculadas tão 
somente à filiação e não a cada um dos benefícios disponibilizados de forma específica. Cabe ratificar a informação de que as 
contribuições associativas/aportes são recolhidas única e exclusivamente pelos Associados que preenchem os requisitos pre-
vistos no Estatuto Social para filiação, posto que são os que mantêm relação material principal com a Associação. Portanto, não 
há que se perder de vista que os denominados Beneficiários não recolhem qualquer tipo de valor, mesmo assim usufruem do 
Sistema de Beneficiação sem precificação disponibilizado pela APPAI. Diante da realidade descrita, torna-se importante eviden-
ciar que a contribuição associativa/aporte não deve ser confundida com preço pré ou pós-estabelecido de cada benefício, 
mensalidade e/ou contraprestação de plano de saúde etc. Relevante esclarecer que, tendo em vista a realidade fática e jurídica 
na qual está inserida a Entidade, a APPAI também apresentou para ANS questionamento sobre o valor recolhido de taxa de 
saúde suplementar, posto que tal tributo é vinculado à intervenção do órgão fiscal no exercício do poder de polícia frente aos 
abusos das relações mercadológicas consumeristas praticadas na exploração de atividade econômica, sendo que, na APPAI, 
a relação é associativa, as atinentes decisões são assembleares, sendo mais da metade do quadro associativo formada pelos 
beneficiários, em sua maioria idosos, que, como já asseverado, não recolhem qualquer valor. Outro aspecto objeto de definição 
na ANS são as eventuais condenações de sanções pecuniárias em procedimentos administrativos que olvidam, pois, que o 
instituto da sanção pecuniária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas na forma de asso-
ciação, posto não ter como fazer enquadramentos de relação de consumo, de porte, fundamentar a subtração de valor de patri-
mônio associativo de Instituição com relevância pública, beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica de sociedade 
empresarial etc. Necessário registrar, outrossim, que, por não ter a ANS resolvido de forma definitiva no Procedimento Adminis-
trativo de Autorização de Funcionamento sobre o enquadramento ou não da APPAI como Operadora bem como dos 02 dos 
mais de 20 benefícios como Produtos (como revela o Ofício nº 1014 expedido pela Agência), o entendimento da Associação é 
no sentido de que os Procedimentos Administrativos devem ser suspensos até decisão final do Órgão Regulador, sendo que, 
em razão deste fato, foi protocolizado Recurso Administrativo. Nesse cenário, há que se ressaltar que nas hipóteses de eventu-
ais condenações extrajudiciais que maculem e desrespeitem tais definições exsurgidas de procedimentos administrativos, as 
demandas serão levadas ao crivo do Poder Judiciário, após efetivação do respectivo depósito judicial em garantia (nos termos 
da legislação incidente), a fim de serem salvaguardados todos os legais e legítimos interesses dos membros do grupo fechado. 
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e das Principais Práticas Contábeis Adotadas. 2.1. Base de Apresen-
tação. As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/dez./2020 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e que compreendem as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a Interpretação 
Técnica Geral – ITG 2002- “Entidades sem Finalidades de Lucros” e as normas estabelecidas pela ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, inobstante o fato de não serem estas últimas incidentes, no entendimento da Entidade, nas relações asso-
ciativas com realidades fáticas e jurídicas idênticas às da APPAI. Importante ratificar que a Lei nº 11.638/2007, que alterou, re-
vogou e introduziu novos conceitos à Lei nº 6.404/76, estendeu sua aplicação às demais sociedades, em especial quanto à 
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. Por outro lado, cabe frisar que a APPAI não é pessoa jurídica constitu-
ída sob a forma de sociedade, mas, sim, de Associação e, sendo assim e conforme entendimento da Instituição, não teria, em 
tese, a citada norma incidência nas práticas financeiras e contábeis da Entidade de Utilidade Pública. Até porque a ANS não 
definiu a situação da APPAI e de seus benefícios dentro da própria Agência. Em outras palavras, ainda não foi resolvido se pode 
a APPAI ser enquadrada no conceito de Operadora de Saúde, ou mesmo se seus Benefícios Coletivos médico e odontológico 
básicos, com rol taxativo anterior à lei e sem preço pré ou pós estabelecidos, podem ser caracterizados como produtos de saú-
de, nos moldes do artigo 1º, incisos I e II da Lei nº 9.656/98. Valendo a pena memorar que as Sociedades estão previstas no 
Livro II, que trata do Direito de Empresa, seguido pelo Título II, que trata da Sociedade, a partir do artigo 981 e seguintes da Lei 
Material Civil, sendo certo que as Associações estão previstas nos artigos 44, inciso I do Capítulo I e 53 ao 61 do Capítulo II, todos 
tratados no LIVRO I - Título II do Código Civil Brasileiro. Portanto, não está evidenciada a possibilidade de incidência destas leis 
específicas na administração das Entidades que praticam a autoadministração. Porém, conforme determinação da ANS, a 
APPAI vem cumprindo, nos limites do exequível e com as devidas notas explicativas, a apresentação de suas demonstrações 
dentro deste padrão exigido. Há que se consignar que, inobstante o fato de haver normas próprias contábeis aplicáveis às 
pessoas jurídicas sem fins econômicos e/ou lucrativos constituídas na forma de associação de utilidade pública (3º Setor), bem 
como normas constitucionais e legais que reconhecem a especificidade deste padrão de administração (autogestão) com pre-
visão própria em dispositivos diversos daqueles (considerando a natureza jurídica destas Entidades, inclusive no Setor da 
Saúde, em razão do comando do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 9.656/98, que dispensa as Entidades de Autogestão da obri-
gatoriedade de demonstração da viabilidade econômico-financeira para o funcionamento), a APPAI apresenta seus demons-
trativos e relatórios da forma exigida pelo Órgão Regulador – ANS, corroborada pelas orientações da auditoria externa indepen-
dente, incluindo apenas as adequações autorizadas. A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada pelo método direto, de 
acordo com modelo padrão estabelecido pela ANS. Assim, a conciliação pelo método indireto está demonstrada na nota expli-
cativa nº 15. 2.2. Principais Práticas Contábeis. As principais práticas contábeis adotadas pela Associação, por exigência da 
ANS, estão descritas a seguir: 2.2.1. Apuração do Resultado. a)Receita: O resultado das transações é apurado pelo regime 
de competência dos exercícios. Sendo oportuno ressaltar o fato de estar a denominada contribuição associativa/aporte vincu-
lada tão somente à filiação, não representando, pois, preço pré ou pós estabelecido e/ou contraprestação de cada um dos be-
nefícios, inclusive dos Benefícios Coletivos médico e odontológico, ambos ambulatoriais, já que estes também integram um 
conjunto de benefícios disponibilizados pela Associação desde 1986, não se perdendo de vista (como já dito) o fato de que so-
mente os associados recolhem a contribuição associativa/aporte; ou seja, menos da metade do quadro associativo. Não obs-
tante a obviedade esposada, em estrito cumprimento de exigência da ANS, na presente elaboração documentária haverá a 
aplicação da analogia tão somente para o referido aporte ser equiparado à contra-prestação, independentemente da inexistên-
cia de preço para cada benefício e do não recolhimento de contribuições pelos Beneficiários dos Associados (pai, mãe, filhos, 
cônjuge, tutelado, curatelado etc. – que, aliás, representam a maioria dos integrantes do Quadro), considerando que o dever de 
recolhimento do aporte é do titular, parte principal da relação, pessoa que preenche os requisitos estatutários previstos há quase 
4 décadas para deferimento da filiação. Certo é, pois, que não há no Estatuto Social da Entidade previsão de pagamento de 
preço para usufruir qualquer um dos benefícios disponibilizados e integrantes da Beneficência, nem tampouco consta como 
Finalidade Associativa a venda de plano de saúde. Assim sendo, passaram a ser apropriadas pelo valor correspondente ao 
rateio diário do período de cobertura dos associados e beneficiários de cada proposta de solicitação de filiação e anuência dos 
regulamentos, considerando a ausência da relação de consumo e a inexistência de celebração de contrato entre os associados 
(para utilização dos mais de 20 benefícios, todos integrantes do Sistema de Beneficiação, sem precificação, disponibilizados 
pelo e para o grupo associativo). Há que se memorar, por oportuno, que todos os instrumentos jurídicos da APPAI foram cele-
brados em fase pretérita à lei específica (sendo, portanto, caracterizados como ato jurídico perfeito); não se perdendo de vista o 
fato de que o recolhimento da contribuição associativa/aporte relativo aos dias do período que os benefícios estiveram disponí-
veis referente ao mês subsequente passou a ser contabilizado na rubrica Provisão de Contraprestação Não Ganha. b) Despe-
sa: Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pelo quadro de profissionais colabo-
radores (relação material também formalizada desde 1986 com instrumentos jurídicos padronizados e aprovados, em 
conformidade com o ordenamento jurídico vigente à época e em consonância com a Norma Estatutária da Entidade). Como 
parte dessas faturas não é apresentada dentro do período da sua competência, os eventos ocorridos e não avisados são regis-
trados mediante constituição de provisão técnica. 2.2.2. Estimativas Contábeis. As demonstrações contábeis incluem estima-
tivas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo 
de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e 
outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas. Importante ratificar dentro deste 
aspecto também, que as relações associativas não se esgotam, se limitam na disponibilidade dos Benefícios ligados à saúde; 
como é cediço, a APPAI disponibiliza um sistema de beneficiação, além de praticar atividades beneficentes e de assistência 
social, considerando, inclusive, sua relevância pública atribuída pelas leis municipais e estaduais que reconheceram e declara-
ram a Associação como Entidade de utilidade pública bem como viabiliza, na qualidade de Associação Contratante em favor da 
coletividade para o Quadro Associativo, opções de diversas parcerias e/ou convênios com repasse de recolhimentos dos filia-
dos optantes em fatura coletiva. 2.2.3. Disponível. Incluem os saldos de caixa e os saldos positivos em conta bancária de livre 
movimento. 2.2.4. Aplicações Financeiras. As aplicações financeiras estão classificadas na categoria de aplicações, reconhe-
cidas contabilmente pelo seu valor justo. 2.2.5. Contraprestação Pecuniária a Receber. Contribuições Associativas/Apor-
te a Receber. São registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e apropria-
das, atendendo as normas expedidas pela ANS, à conta de resultado de contraprestações efetivas de plano de assistência à 
saúde (contribuição associativa/aporte que integra o patrimônio associativo e viabiliza o custeio das finalidades sociais, asso-
ciativas, posto que a APPAI não celebra contrato para vender produto e/ou serviço, não vende plano de saúde com preço pré ou 
pós estabelecido, até porque não tem registro de produto na ANS, pois os proponentes que preencherem os requisitos estatu-
tários e obtiverem o deferimento da filiação requerida vão ter disponíveis todos os benefícios e não só os ligados à saúde), pelo 
seu período de disponibilização dos benefícios. A provisão para perdas sobre créditos de contribuição efetiva é constituída sobre 
valores a serem recolhidos do associado colaborador na ausência de recolhimento da contribuição associativa vencido há mais 
de 90 dias. A administração da associação revisa periodicamente, em conformidade com o Estatuto Social, o critério de consti-
tuição do aporte/contribuição associativa e eventuais complementos recolhidos na sua totalidade exclusivamente pelo Associa-
do que integra a categoria/classe e, por esta razão, materializa a relação principal com a Associação. 2.2.6. Imobilizado. Regis-
trado ao custo de aquisição, formação ou construção e ajustado por depreciações calculadas pelo método linear com base na 
vida útil estimada dos bens. 2.2.7. Intangível. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimen-

to inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando 
aplicável. 2.2.8. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes. Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial 
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser 
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a associação possui uma obrigação legal ou é constituído como 
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidálo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Oportuno lembrar que as deliberações são assembleares, em confor-
midade com as normas estatutárias e, eventualmente, ocorre insatisfação minoritária que forçam extra ou judicialmente a satis-
fação individual em prejuízo da coletividade e da soberania da Assembleia. Os ativos e passivos são classificados como circu-
lantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes. 2.2.9. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde. São calculadas com base em 
metodologia atuarial definida por atuário legalmente habilitado em NTAP excetuando-se a provisão de eventos a liquidar que é 
calculada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebida pela operadora. Ca-
bendo novamente assentar que a APPAI não vende plano de saúde e nem qualquer outro produto e/ou serviço. Apenas dispo-
nibiliza todo seu Sistema de Beneficiação sem precificação, previsto no artigo 40 do seu Estatuto Social e em conformidade com 
suas Finalidades Associativas, para o Quadro Associativo composto pelos Associados e seus respectivos Beneficiários. 2.2.10. 
Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais. a)Ativos Contingentes: são reconhecidos somente quando há ga-
rantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 
divulgados em nota explicativa; b)Passivos Contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prová-
veis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como per-
das possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são 
provisionados nem divulgados; c)Obrigações Legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as 
probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questionou a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de tributos. 
3. Aplicações Financeiras. 3.1. Aplicações Garantidoras Exercícios

2020 2019
Banco do Brasil - Fundo Dedicado à Saúde - ANS 16.732.000,31 16.427.322,92
Total 16.732.000,31 16.427.322,92
A entidade (autogestão nata) constituiu ativos garantidores com aplicações financeiras que lastreiam provisões técnicas, cuja 
movimentação segue regras estabelecidas pela ANS, por conta dos benefícios coletivos ligados à saúde cadastrados no SCPA 
(médico e odontológico ambulatoriais coletivos básicos anteriores à Lei nº 9.656/98 sem preços pré ou pós-estabelecidos). 
Neste aspecto, é válido, mais uma vez, ratificar que a APPAI disponibiliza para todo o quadro associativo, mesmo para os que 
não recolhem qualquer valor de contribuição associativa/aporte (estes representando mais de 140.000 - cento e quarenta mil), 
beneficiários com relação acessória com a APPAI, não só os benefícios vinculados à saúde, pois estes integram o sistema de 
beneficiação que é, por sua vez, composto de vários outros benefícios (mais de 20) relacionados aos direitos sociais funda-
mentais e/ou à assistência social. Considerando esta realidade, resta evidenciado que a Associação não precifica cada um 
dos benefícios. A contribuição/aporte é originária, valor indivisível e recolhida apenas pelos 70.000 (setenta mil) associados 
colaboradores que são os que têm relação principal com a APPAI. Destarte, saindo o associado, o beneficiário perderá o vínculo 
com a Entidade. Valendo lembrar que a Associação não tem como finalidade associativa vender plano de saúde e/ou qualquer 
outro produto e/ou serviço. Não explorando, portanto, qualquer atividade econômica no mercado, considerando a inexistência 
de interesse lucrativo e a de distribuição de valores e/ou resultados ou, ainda, utilização dos resultados em ações diversas das 
previstas no Estatuto Social para o efetivo cumprimento das finalidades associativas. 3.2. Aplicações Livres

Exercicios
2020 2019

Aplicações - Curto Prazo
Banco Bradesco 88.905.120,11 62.552.763,81
Banco Itaú 115.765.073,37 113.179.444,66
Banco do Brasil 3.686.149,12 1.033.233,58
Caixa Econômica Federal 110.781.396,47 93.796.464,14
Subtotal 319.137.739,07 270.561.906,19
Aplicações - Longo Prazo
Banco do Brasil 27.201.122,98 28.373.683,79
Subtotal 27.201.122,98 28.373.683,79
Total 346.338.862,05 298.935.589,98
4. Contraprestações Pecuniárias a Receber. O saldo desse grupo de contas refere-se a valores a receber dos associados 
colaboradores referentes à contribuição associativa/aporte que custeiam as finalidades sociais previstas no Estatuto da entida-
de, conforme segue:

Exercícios
2020 2019

Contribuição Associativa/Aportes a Receber 9.867.406,17 9.841.991,85
Provisão para Perdas Sobre Créditos (235.815,80) (235.314,13)
Total 9.631.590,37 9.606.677,72
5. Imobilizado

Exercicios
2020 2019

Custo Depreciação Líquido Líquido
Imóveis 18.479.750,05 (2.326.991,63) 16.152.758,42 16.765.265,87
Instalações 194.406,79 (154.141,96) 40.264,83 42.266,20
Máquinas Equipam. 1.172.992,72 (653.591,17) 519.401,55 338.152,69
Informática 3.157.553,24 (2.345.101,52) 812.451,72 559.019,27
Móveis e Utensílios 874.233,01 (479.641,52) 394.591,49 425.086,31
Veículos 30.100,00 (30.100,00) - -
Total 23.909.035,81 (5.989.567,80) 17.919.468,01 18.129.790,34
6. Intangível Exercícios

2020 2019
Custo Amortizaçâo Liquido Liquido

Software 3.074.094,53 (2.514.350,40) 559.744,13 623.429,95
Total 3.074.094,53 (2.514.350,40) 559.744,13 623.429,95
7. Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde Exercícios

2020 2019
Provisão para Contraprest. Não Ganhas - PPCNG (i) 7.614.132,20 7.445.734,90
Provisão para Eventos a Liquidar - SUS 16.638,06 15.588,48
Provisão de Eventos a Liquidar Med. Hosp. (ii) 4.841.632,90 5.863.160,46
Provisão de Eventos a Liquidar Odonto (ii) 595.285,12 746.741,62
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (iii) 5.300.926,10 4.879.078,71
Total 18.368.614,38 18.950.304,17
i) A contabilização da receita a ser apropriada de acordo com o período de cobertura é feita de acordo com a regra do PPCNG, 
em conta própria de Provisões Técnicas, cujo registro ocorre pelo início de cobertura do plano (lembrando que não há início de 
cobertura de plano, mas, sim, deferida a filiação do proponente e a inclusão dos respectivos beneficiários, os mesmos passam 
a usufruir dos mais de 20 benefícios, de todo o Sistema de Beneficiação, em conformidade com os prazos dos regulamentos 
de cada benefício integrante do Sistema) e revertida mensalmente, no último dia de cada mês, com relação ao risco decorrido, 
para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil; ii) Provisão para 
garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. As RN’s nº 209/2009 e 393/2015 determinam a 
constituição desta provisão desde 01/jan/2010, cujo registro contábil é realizado pelo valor integral informado pelo prestador, ou 
seja, prestador de serviços ou profissional colaborador, no momento da apresentação das cobranças à associação, podendo 
ter o Profissional Colaborador que faz o atendimento dos benefícios ligados à saúde, redução pelo valor glosado após análise 
das faturas apresentadas. Há também a necessidade de registrar que a APPAI, na qualidade de tomadora dos serviços, repre-
sentando seus filiados, tem outros prestadores de serviços, em razão do exercício das atividades associativas em geral e dos 
outros benefícios disponibilizados que, como dito, não se encerram com os médico e odontológico ambulatoriais anteriores 
à Lei nº 9.656/98; iii) Provisão para cobertura dos eventos que já tenham ocorrido, em atendimentos junto aos profissionais 
colaboradores contratados e que não tenham sido avisados à APPAI, constituída com base em metodologia actuarial definida 
por atuário legalmente habilitado em NTAP. Importante deixar evidenciado neste item que a relação material celebrada entre a 
APPAI (representada por seus Associados dirigentes no exercício de suas funções estatutárias), na qualidade de Contratante 
(tomadora dos serviços em favor dos seus integrantes) e os Profissionais Colaboradores (Contratados) caracteriza-se, nota-
damente, pela circunstância de que tais profissionais (antes e durante a vigência da atinente relação) têm pleno conhecimento 
das atividades e programas assistenciais da Entidade, concordando bem como se comprometendo, destarte, com o atendi-
mento dos integrantes do Quadro Associativo dentro da realidade da Associação (ou seja, considerando o equilíbrio do binômio 
custo-benefício previsto na Norma Estatutária), à vista da constatação e reconhecimento de que a realidade fática e jurídica 
da Associação é totalmente diversa a das Operadoras comerciais que vendem planos de saúde (a começar pela inexistência 
de atribuição de preço nos mais de 20 dos benefícios disponibilizados, inclusive os ligados à saúde que estão à disposição 
dos Filiados desde 1986). Nesse cenário, há que se ressaltar que os Profissionais que atendem os Filiados e seus respectivos 
Beneficiários sabem, já que público e notório, que mais da metade do Quadro Associativo, representada pelos Beneficiários 
dos Associados, não recolhe nem mesmo o aporte para usufruir de todos os benefícios que formam o Sistema de Beneficiação 
da APPAI. Neste sentido, observa-se que esses profissionais têm inequívoca ciência dessa realidade, sendo que, no ato da 
celebração da relação, manifestam suas concordâncias com relação ao fato de não ter a APPAI condições de adotar as práticas 
empresariais mercadológicas no período de uma negociação de preços e reajustes, considerando que, em razão da inexis-
tência de precificação e administração dos riscos feitas pelas operadoras comerciais no momento da atribuição dos valores 
cobrados por serviços ou vendas de produtos (inclusive com os repasses dos acréscimos nas despesas para o consumidor), 
não havendo a possibilidade de a Entidade arcar com os elevados custos, posto serem suas características a beneficência e 
o assistencialismo, sendo certo que em suas finalidades associativas não está contemplada a venda de qualquer produto e/
ou serviço. A diferença nesta relação está na possibilidade de atendimento de mais de 200.000 pessoas e a permanência no 
Quadro de Profissionais Colaboradores, já que não há interesse da Entidade de perder seus parceiros e compromitentes, na 
realidade de que, dentro deste contexto, os mesmos colaboram para a manutenção das atividades assistenciais assim como 
com os Programas Sociais desenvolvidos pela APPAI. 
8. Tributos e Encargos Sociais a Recolher Exercícios

2020 2019
Tributos e Contribuições
Imposto de Renda PJ 593,40 575,38
Contribuição Previdenciária 460.544,74 458.407,03
FGTS 111.277,22 111.138,12
PIS s/Folha 19.267,24 19.279,55
Outros - 91,66
Subtotal 591.682,60 589.491,74
Retenções
IRRF - Funcionários 181.742,76 186.556,89
IRRF - Terceiros 94.544,27 61.228,95
ISS 148.146,50 128.592,62
PIS/Cofins 34.822,63 42.202,61
Contribuição Previdenciária 2.753,91 2.852,59
Outros 134.570,04 99.837,44
Subtotal 596.580,11 521.271,10
Total 1.188.262,71 1.110.762,84
9. Débitos Diversos

Exercícios
2020 2019

Obrigações com Pessoal 1.624.627,29 2.138.529,96
Fornecedores (i) 3.174.850,57 2.498.917,54
Outros Débitos a Pagar 109.098,87 107.163,06
Total 4.908.576,73 4.744.610,56
(i) Representado por contas a pagar por serviços diversos (publicização, manutenção, limpeza, alimentação e outros) e aquisi-
ção de ativo imobilizado. 
10. Provisões Judiciais. 10.1. Contingências com Risco de Perda Provável. A Entidade provisionou a totalidade dos 
processos classificados com risco de perda provável, a qual considera suficiente para cobrir eventuais perdas processuais. 
Os saldos provisionados estão demonstrados a seguir: Exercícios

2020 2019
Provisão para Ações Tributárias (i) 34.551.225,68 33.335.798,76
Total 34.551.225,68 33.335.798,76
(i) O montante refere-se às seguintes ações:
Provisão para Contingência Tributária. (a) ISSQN. A associação recebeu o auto de infração de nº 123771, da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro, datado de 31/out./2006, no valor original de R$ 7.357.858,69, que atualizado para 31/dez./2020 é 
de R$ 32.269.176,34, tendo por objeto a alegação de falta de recolhimento de ISS sobre a prestação de serviços de planos de 
saúde durante o período de outubro de 2001 a dezembro de 2005. Tendo a Entidade asseverado que sua atividade não é de 
prestação de serviços de plano de saúde e, sim, associativa bem como está vinculada, indissoluvelmente, com o cumprimento 
das finalidades associativas, beneficentes e de assistência social e não está sujeita à tributação de ISS pelo fato de gozar de 
isenção tributária ex vi legis, conforme lei tributária municipal assim como aplicáveis na hipótese concreta os institutos da não 
incidência e da imunidade, nos termos do CNT e da CRFB/88, circunstância reconhecida pelo Conselho de Contribuintes da 
cidade do Rio de Janeiro bem como pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo STJ e em definitivo pelo STF, 
considerando que os recursos especial e extraordinário do município não foram admitidos. Como afirmado, a entidade 
sustenta(sendo certo que esta sustentação foi ratificada pelos julgadores na decisão) que a sua atividade não está sujeita à tri-
butação do ISSQN, posto não ser sua atividade exploração econômica de venda de planos de saúde bem como serem aplicá-
veis à sua realidade fática e jurídica os fenômenos da não incidência, da imunidade e da isenção tributária e, ainda, por não ser 
empresa comercial prestadora de serviço de saúde, não estabelecer preço pré ou pós-estabelecido para cada um dos benefí-
cios disponibilizados, inclusive os ligados à saúde, sendo a contribuição associativa/aporte vinculada à filiação e recolhida 
apenas pelos associados que representam menos da metade do número total de integrantes do Corpo Associativo, pois os 
Beneficiários não fazem qualquer tipo de pagamento em favor da Associação e usufruem da mesma forma dos benefícios dis-
ponibilizados, sem precificação. Em suma, a tese defendida pela APPAI foi acolhida integralmente, não cabendo mais possibi-
lidade de recurso. Portanto, com o trânsito em julgado da decisão, a provisão será retirada. Ajuste no saldo provisionado do auto 
de infração de acordo com a UFIR-RJ, fixada para o exercício de 2020 no valor de R$ 3,5550. (b) Multas ANS - sanção pecu-
niária. São as eventuais condenações de sanções pecuniárias em procedimentos administrativos, inobstante ser cediço que o 
instituto da sanção pecuniária não deve ser aplicado para as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, instituídas na forma de asso-



ciação, posto não ter como fazer enquadramentos de relação de consumo, porte, retiradas de valor de patrimônio associativo 
de Instituição do 3º Setor com relevância pública, beneficente e assistencial, atribuindo-lhe característica empresarial etc. Com 
isso,eventuais condenações extrajudiciais que venham a macular, bem como subverter os princípios, conceitos e normas es-
pecíficos da relação jurídica substantiva na qual a Entidade está inserida, serão levadas ao crivo do Poder Judiciário, após efe-
tivação do respectivo depósito judicial em garantia, nos termos da lei e para a salvaguarda dos legais e legítimos interesses dos 
membros formadores do grupo fechado. A entidade possui o montante de R$ 2.282.049,34 no que tange às sanções pecuniá-
rias (multas) em Procedimentos Administrativos em trâmite na ANS, já com depósitos em contas judiciais em garantia do Juízo/
da Execução efetuados. Outrossim, sobre eventuais procedimentos administrativos instaurados na ANS, cabe ressaltar que, 
em reunião com a Presidência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS com entrega de petição dirigida ao Diretor 
Presidente do órgão e Diretoria específica e ao Setor de emissão e cobrança de títulos (considerando a não incidência de apli-
cação e/ou impossibilidade de enquadramento do instituto da multa nas Pessoas Jurídicas sem fins econômicos e/ou lucrativos, 
em razão da natureza jurídica das Entidades de utilidade pública do 3º Setor, da inexistência de precificação, da impossibilidade 
de caracterização do “porte da Empresa” – mesmo porque a APPAI não é Empresa, tendo em vista que este só pode ser atribu-
ído às Sociedades, pessoas jurídicas com fins econômicos, do 2º Setor como também está atrelado ao alcance financeiro per-
cebido pela exploração de atividade econômica e pela caracterização da relação de consumo, além de outros fundamentos 
específicos fáticos, legais e constitucionais), os representantes da ANS ficaram de examinar os fundamentos e o enquadramen-
to ou não da APPAI (tendo em vista, outrossim, a ausência de decisão a partir das respostas da Associação Classista ao Ofício 
nº 1014 – que trata da análise técnica para definição do enquadramento ou não dos Benefícios ligados à saúde da APPAI no 
conceito de produto encaminhado pela ANS para APPAI bem como no Recurso Administrativo já protocolizado em razão das 
decisões monocráticas abusivas e contrárias às leis específicas). Por esta razão, persiste a possibilidade de modificação da 
decisão ainda em âmbito administrativo e, se for o caso, a cobrança deverá ser definida em sede judicial com garantia do juízo, 
através de depósito em conta judicial. Portanto, por ter sido considerada improvável a caracterização do respectivo débito, a 
Associação aguarda os ulteriores atos oficiais para nova tomada de decisão e verificação de necessidade ou não de provisio-
namento futuro. Outro ponto relevante a ser consignado nas presentes Notas é que a ANS, independentemente da ausência de 
decisão terminativa após realização de várias reuniões junto à Presidência e às diversas Diretorias e Gerências específicas do 
citado Órgão bem como da protocolização das várias petições nos Procedimentos Administrativos (impugnações, recursos, 
interlocutórias etc.), com o intuito de definir a necessidade ou não de registro com a autorização de funcionamento deferido pela 
ANS bem como com o fito de resolver de forma definitiva sobre o enquadramento ou não da APPAI como Operadora de Plano 
de Saúde e, ainda, a respeito dos 02 dos mais de 20 Benefícios disponibilizados pela Associação e integrantes da Beneficiação 
prevista no artigo 40 do Estatuto Social da Entidade, poderem ou não ser considerados produtos nos moldes do artigo 1º, inciso 
II, da Lei nº 9.656/98, preferiu ajuizar ação de execução em face da APPAI no Poder Judiciário a partir de títulos executivos ex-
trajudiciais com base em sanção pecuniária proveniente de procedimentos administrativos que, no entender da Entidade, care-
cem efetivamente de certeza, liquidez, veracidade e legitimidade. Portanto, considerando o entendimento dos membros da 
Entidade, dos técnicos internos e assessorias externas, a ANS, por não ter dado ciência de forma inequívoca e expressa de 
eventual decisão definitiva em âmbito administrativo, haja vista expedição e envio do Ofício nº 1014, não deveria (já que carac-
terizaria ato e/ou conduta ilegal e abusiva de Autoridade) ter ajuizado ação de execução sem ter título certo e líquido. E, mesmo 
adentrando no mérito das execuções, as cobranças afiguram-se absolutamente indevidas, com a consequente caracterização 
da nulidade do auto de infração, posto tratar, a  maioria, de condenações em procedimentos administrativos por negativa de 
coberturas, as quais, por sua vez, não estão e nunca estiveram previstas no rol taxativo do Regulamento Coletivo (celebrado em 
fase pretérita à vigência da lei e nascimento da ANS) do Benefício ligado à saúde. Dentro deste contexto, para a APPAI não 
houve outra alternativa senão a de, em cumprimento à Lei nº 6.830/80, depositar os valores em contas judiciais específicas para 
garantir à execução e possibilitar a oposição de Embargos à Execução na esfera judicial; inclusive, com matérias de pré-execu-
tividade para demonstrar a nulidade dos procedimentos administrativos e, por consequência, das execuções judiciais enceta-
das pela Agência Reguladora. Nesse cenário, torna-se oportuno trazer à colação alguns dos comandos previstos na citada Lei, 
desta forma: Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEM-
BRO DE 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. Art. 2° - Consti-
tui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (... ). § 8° - Até a decisão de primeira instância, a Certidão 
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou subs tituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Art. 3° 
- A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere 
este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. Art. 9° - Em 
garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado 
poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização 
monetária; Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I -do depósito; § 1° - Não são ad-
missíveis embargos do executado antes de garantida a execução. § 2° -Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, 
monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo compe-
tente. Art. 33 - O Juízo, do Oficio, comunicará à repartição competente da Fazenda Pública, para fins de averbação no Registro 
da Dívida Ativa, a decisão final, transitada em julgado, que der por improce dente a execução, total ou parcialmente. Destaques 
nossos. Deve ser consignado, posto que relevante, que a APPAI obteve êxito em mais de um de seus Em bargos à Execução, 
nos quais o c. Magistrado, em sua decisão, revelou seu absoluto convencimento com relação aos fundamentos e dispositivos 
da defesa da Associação, tendo julgado procedentes os pedidos requeridos nos embargos, anulando o auto de infração autua-
do pela ANS. Em vista destas razões, torna-se crível e razoável a análise dos técnicos, especializados e operadores do Direito, 
quando afirmam, inspirados no exercício do reconhecimento do bom direito e na certeza da boa atuação e competência dos 
juristas do Poder Judiciário, ser remota a possibilidade de perda para a Associação de Classe. 11. Patrimônio Líquido. O pa-
trimônio social/associativo da entidade representa os valores dos resultados superavitários e deficitários de sua atividade asso-
ciativa. Eventuais superávits, via de ilação, incorporam e se integram ao patrimônio da entidade assim como déficits são supor-
tados pelo patrimônio associativo, à vista dos princípios do mutualismo, solidariedade e autogestão na espécie de pessoa 
jurídica. Sendo de bom alvitre deixar consignado que a Entidade não foi instituída com objetivos e interesses de explo ração de 
atividade econômica, de lucratividade e de distribuição de valores e/ou resultados. Sendo certo que todo o Patrimônio Associa-
tivo está vinculado ao atendimento integral das Finalidades Associativas previstas no Estatuto Social da Entidade. Em 31/
dez./2020 o saldo é R$ 383.908.415,90 (2019 - R$ 311.853.513,85). 12. Despesas Administrativas. Inclusas as despesas 
para o funcionamento de todas as atividades operacionais que viabilizam a execução das atividades associativas, em conformi-
dade com as Finalidades Associativas previstas na Norma Estatutária, para o atendimento dos filiados, beneficiários e demais 
assistidos na totalidade do sistema de beneficiação sem precificação, não só os ligados à saúde.

Exercícios
2020 2019

Pessoal 20.587.967,89 21.200.383,91
Serviços de Terceiros (i) 4.615.555,94 6.489.456,40
Localização e Funcionamento (ii) 6.300.936,26 6.415.015,93
Propaganda e Publicização (iii) 17.147,74 49.276,00
Despesas com Tributos (iv) 1.183.358,87 1.445.273,37
Multas Administrativas - 207.442,92
Despesas Administrativas Diversas 4.102.684,27 3.685.934,18
Total 36.807.650,97 39.492.782,71
(i) Serviços Advocatícios e de Consultoria, entre outros; (ii) Utilização e Manutenção das Instalações da Entidade, como: luz, 
água, serviços de manutenção, segurança etc.; (iii) Tecnicamente, a atividade ou o exercício de divulgação das ações, projetos 
e realizações da espécie de pessoa jurídica traduz tão somente o ato de torná-los públicos, acessíveis ergaomnes; ou seja, ato 
inerente ao fenômeno da Publicização; portanto, semiologicamente, a expressão “publicidade” não há que ser empregada na 
hipótese concreta em exame; (iv) Impostos e Contribuições, exceto aqueles diretamente calculados sobre o faturamento. 13. 
Outras Receitas e Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com “Planos de Saúde” (Benefí-
cios coletivos ligados à saúde). A bem da verdade, neste item é importante esclarecer que a ANS intitula os Benefícios ligados 
à saúde de “planos de saúde”, mas a APPAI não tem registro de produto na Agência, apenas, atendeu a determinação do Órgão 
Fiscal e cadastrou no SCPA, sistema da própria ANS, 02 dos seus mais de 20 benefícios, sem preço pré ou pós-estabelecido, 
que integram o Sistema de Beneficiação, que são disponibilizados para todo o seu Quadro Associativo.
Despesas com parcerias e/ou convênios Exercícios

2020 2019
Outras Despesas
Despesas com Prestação de Serviços à Saúde
fornecido pela operadora (NotreDame Intermédica e
outros convênios) (i) (119.157.396,38) (109.816.463,74)
Provisão para Perdas Sobre Créditos (5.035.611,56) (4.367.073,59)
Outras Despesas Operacionais (42.151,28) (28.973,46)
Subtotal (124.235.159,22) (114.212.510,79)
Outras Receitas
Receita (recolhimento para repasse) com Prestação de
Serviços à Saúde fornecido pela operadora contratada
NotreDame Intermédica (i) 90.795.195,81 80.776.145,38
Subtotal 90.795.195,81 80.776.145,38
Total (33.439.963,41) (33.436.365,41)
(i) Basicamente refere-se à transferência/repasse para a Intermédica Serviços de Saúde S.A., hodiernamente com denomina-
ção alterada para NotreDame Intermédica, operadora contratada pelo grupo como parceria opcional de planos coletivos hos-
pitalar com obstetrícia e ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, reembolsos, devolução ou auxílios a associados e seguros 
coletivos em favor dos filiados. Importante consignar que os valores recolhidos referentes aos Planos Coletivos Ambulatoriais/
Hospitalares (parcerias opcionais) são para integralizar o pagamento, através de repasse, do valor da fatura coletiva emitida 
pela contratada, prestadora dos serviços. Sendo certo que nesta relação a APPAI figura na qualidade de Contratante, tomadora 
dos serviços, representando os filiados optantes, em conformidade com a RN nº 195 da ANS. Merece destaque a informação 
de que a APPAI custeia também, na qualidade de empregadora, as despesas, pelas coberturas dos Benefícios médico e 

odontológico disponibilizados pela Associação, dos funcionários bem como as do Plano Coletivo fornecido pela Operadora 
Intermédica. Outrossim, há que ser consignado que todas as despesas/custos dos benefícios, dos Programas de Projetos e 
das atividades assistenciais são custeados através da receita originária e indivisível que integraliza o Patrimônio Associativo, 
receita esta que é composta pelo recolhimento, efetivado apenas pelos associados, da contribuição associativa/aporte, já que, 
como dito, os beneficiários não fazem pagamento de qualquer valor. Ainda cabe registrar que existem despesas custeadas 
pela Associação vinculadas a eventuais atendimentos não cobertos pelo rol de cobertura dos benefícios, inclusive dos ligados 
à saúde, fora da cobertura prevista, por mera benevolência, faculdade, e após decisão dos Conselhos, em vista do estado de 
pobreza declarado pelos filiados e seus respectivos beneficiários em cumprimento das finalidades associativas, beneficentes e 
assistenciais da APPAI. A importância dos mencionados registros se justifica pela flagrante descaracterização da Instituição, no 
que tange precipuamente à demonstração dos seus relatórios financeiros e contábeis por conta da obrigatoriedade de adoção 
dos padrões exigidos pela ANS, pois são utilizadas rubricas, nomenclaturas, formas de alocação que não se coadunam com 
a natureza jurídica da APPAI e acabam não transmitindo suas realidades funcional, operacional e, pior de tudo, institucional.
14.Resultado Financeiro Exercícios

2020 2019
Despesas com Aplicações Financeiras (342.801,92) -
Despesas de Encargos sobre Tributos (1.215.426,92) (1.154.610,19)
Despesas com Impostos e Contribuições (1.520.026,76) (3.135.745,57)
Despesas Financeiras Diversas (162.590,77) -
Subtotal (3.240.846,37) (4.290.355,76)
Receitas de Aplicações Financeiras 8.741.017,82 17.209.795,24
Outras Receitas Financeiras 2.363.302,98 1.999.389,25
Subtotal 11.104.320,80 19.209.184,49
Total 7.863.474,43 14.918.828,73
15. Conciliação do Fluxo de Caixa - Método Indireto. Conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
as operadoras de plano de saúde devem apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto. A legislação vigente 
determina à entidade que apresentar a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo método direto destaque a conciliação do lucro 
líquido na demonstração do fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais. CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercícios
2020 2019

Resultado do Exercício 72.054.902,04 45.277.763,84
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do caixa
gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e Amortizações 1.234.123,70 1.030.380,69
Provisão (reversão) Perdas 818.099,42 83.825,52
Provisões Técnicas 421.847,39 806.172,82
Provisão (reversão) Contingências 1.215.426,92 1.362.053,11
Soma 3.689.497,43 3.282.432,14
Variação nos ativos e passivos operacionais
Redução (aumento) em contas do ativo operacional (49.069.568,30) (50.475.355,06)
(Diminuição) aumento em contas do passivo operacional (642.507,79) 3.775.526,51
CAIXA GERADO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 26.032.323,38 1.860.367,43
16. Impactos da COVID-19. Pois bem, cediço é que desde o início do ano de 2020, o mundo todo, inobstante as diversas dife-
renças étnicas, sociais, antropológicas, econômicas, políticas etc., viu-se obrigado, na grande maioria dos povos, a se render à 
pandemia causada pela COVID – 19 (oriunda do vírus SARS-COV-2/novo Coronavírus), e encetar ações concretas para en-
frentá-la, levando em consideração, precipuamente, o reconhecimento da sua gravidade pela Organização Mundial de Saúde 
– OMS. Também foi fato (e ainda é) que, para tentar minimizar o avanço da doença e, por consequência, os efeitos do abalo 
grandioso dela na área econômica de cada país, grupos científicos múlti setoriais e disciplinares se debruçaram para encontrar 
uma vacina para combater o mal mundial. E, em um tempo recorde (como constatado, por exemplo, pela BBB Brasil na sua 
manchete “10 anos em 10 meses: como cientistas de Oxford criaram em tempo recorde um novo modelo de vacina contra o 
coronavírus.” – fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55049893), os cientistas não só sequenciaram o genoma 
do vírus (e aí não há como não se render ao brilhantismo das professoras brasileiras Jaqueline de Jesus e Ester Sabido), mas, 
em diferentes pontos do planeta, tantos outros desenvolveram vacinas através de diferentes metodologias. Prova de que, 
quando se quer, se faz! À evidência, a Associação também teve que se reinventar para autoadministrar suas ações, projetos e 
atividades, uma vez que sua finalidade maior sempre foi (como sempre será) assegurar a fruição de todos os direitos do grupo 
fechado conquistados ao longo de quase 04 décadas, diante do cenário catastrófico que lhe foi impingido. Há que se asseverar 
que a Instituição de utilidade pública jamais deixou de lamentar tantas perdas em tantos setores da sociedade e, principalmente, 
a de vidas que a peste “roubou” das suas famílias! Prejuízos sociais e econômicos, entre tantos outros, esses eram (como ainda 
são, infelizmente) o cenário e o horizonte que ainda insistem em assombrar a população de um país tão desigual como o nosso. 
Se a Appai, por natureza, sempre apoiou a solidariedade, o voluntariado e, mormente, a empatia, não poderia se quedar inerte, 
“enterrando sua cabeça” na areia, em uma cena típica de um avestruz, e fingir que nada estava (e está, repita-se) acontecendo. 
A origem, a missão, as finalidades da Entidade jamais compactuariam com tal desatino. Em outras palavras, a certeza de que 
teria que elaborar estratégias para não deixar interromper suas atividades assistenciais, tornou-se imperiosa e obsessiva, no 
bom sentido da expressão! Assim sendo, levando extremamente a sério o cenário epidemiológico, a APPAI, com a ajuda de 
todos os envolvidos com suas atividades e programa, se reestruturou para não interromper seus trabalhos e principalmente para 
não suspender suas assistências, posto que muitos dependem da beneficência da Associação. Dar continuidade ao cumpri-
mento de sua missão, com a execução das finalidades associativas foi e sempre será a razão de sua existência. Esta é sua 
função. A disponibilidade dos benefícios tinha que ser preservada e garantida. E em 2020, mesmo com todos os percalços 
mencionados, a APPAI continuou disponibilizando todo o sistema de Beneficiação, sendo disponibilizados na forma presencial 
com estrito atendimento de todas as recomendações das medidas sanitárias bem como com o atendimento das normas das 
Autoridades Públicas e, também, na forma virtual. Inobstante o fato de não integrar o rol taxativo de cobertura a internação/
atendimento hospitalar e/ou em ambiente hospitalar (PA, PS, CTI e UTI), posto ser o rol de cobertura do Benefício Coletivo 
Médico disponibilizado, sem precificação, pela APPAI exclusivamente AMBULATORIAL e ANTERIOR À lei nº 9.656/98, cadas-
trado no SCPA da ANS e a APPAI não ter sido impactada com este tipo de procura de cobertura, em razão da limitação de seu 
Regulamento Coletivo, a Associação foi atingida com outros impactos, como, por exemplo: no Benefício Médico Ambulatorial a 
Entidade colocou à disposição do Quadro Associativo a telessaúde para consultas de algumas especialidades previstas no rol, 
foram utilizados os exames e procedimentos previstos e algumas consultas foram realizadas presencialmente, evidentemente 
que respeitando todas as medidas e recomendações das Autoridades Públicas; no Benefício de Seguros Coletivos, em que a 
Associação figura como Contratante – Estipulante, a APPAI fechou parceria exclusiva para a Assistência Funeral, pois infeliz-
mente a utilização teve um aumento considerável de óbito e pelo Contrato vigente com a Seguradora Parceira, o óbito em razão 
da COVID-19 estava fora da cobertura; no Benefício Jurídico, o atendimento se deu através de consultas on line, em plataformas 
específicas e distribuição e acompanhamento dos processos de interesse individual dos integrantes do Quadro Associativo, 
através do Processo Eletrônico do Sistema do Tribunal de Justiça bem como foram atendidas todas as situações de urgência 
com as distribuições de ações individuais em sede de plantão judiciário; no Benefício Serviço Social também foram atendidas 
todas as necessidades dos filiados com as orientações e direcionamentos dos benefícios dos Órgãos Públicos, especialmente 
sobre auxílio emergencial, seguro desemprego, INSS etc., foram disponibilizados vários eventos na forma virtual, podcasts, li-
ves etc. em todos os outros benefícios. Todas as relações e compromissos com seus colaboradores internos e externos, parcei-
ro etc. foram honrados e adimplidos. A APPAI criou novas formas alternativas para não interromper a disponibilidade de seus 
Benefícios e Programas. Outro fato importante é que, inobstante a inexistência de cobertura e da não incidência da norma que 
trata da cobertura de rol obrigatório e de sua atualização no Regulamento Coletivo do Benefício Médico Ambulatorial Básico 
(cadastrado no SCPA da ANS), a APPAI, considerando suas finalidades associativas, precipuamente a de praticar atividades de 
assistência social, viabilizou parcerias com laboratórios para encaminhar integrantes do Quadro Associativo que tivessem com 
solicitações de exames para a constatação da COVID-19. E vários testes (PCR e de Sorologia) foram deferidos. 17. Teste de 
Adequação do Passivo – TAP. A entidade não realizou o Teste de Adequação do Passivo – TAP conforme exigido pela RN nº 
435/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois não é enquadrada como Empresa de Grande Porte. Impor-
tante ressaltar que a APPAI está cadastrada no CNPJ como Associação de Classe e com atividades exclusivamente associati-
vas, com alvará respectivo à sua natureza jurídica, e em conformidade com a Lei Material Civil, as Associações são Pessoas 
Jurídicas sem fins lucrativos e não sociedades empresariais. 18. Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações 
- PIC. A entidade iniciará a contabilização da Provisão para Insuficiência de Prêmios/Contraprestações – PIC, conforme exigido 
pela RN nº 442/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a partir de janeiro de 2021, na hipótese de ser este método 
exequível e incidente no tipo de pessoa jurídica e após questionamento junto à ANS da incompatibilidade deste padrão com a 
natureza jurídica e realidade operacional da Associação. 19. PEONA - SUS. A entidade iniciará a contabilização da Provisão 
para Eventos Ocorridos e Não Avisados - SUS, conforme exigido pela RN nº 442/2018 da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar, a partir de janeiro de 2021, na hipótese de ser este método exequível e incidente no tipo de pessoa jurídica e após 
questionamento junto à ANS da incompatibilidade deste padrão com a natureza jurídica e realidade operacional da Associação, 
posto que o Regulamento Coletivo dos Benefícios ligados à Saúde disponibilizado, sem precificação, pela APPAI foi celebrado 
em ocasião anterior à Lei nº 9.656/98, sendo seu rol de cobertura taxativo e exclusivamente ambulatorial, inexistindo cobertura 
de procedimentos e exames de alta complexidade, de internação hospitalar e/ou atendimento em ambiente hospitalar, CTI, UTI, 
PA, PS, tendo sido cadastrado no SCPA da ANS. Sendo oportuno deixar evidenciado que todas as impugnações são no sentido 
de demonstrar que os exames, procedimentos; enfim, os atendimentos não podem ser objetos de ressarcimento, considerando 
que são secundários de atendimento principal fora da cobertura do rol taxativo disponibilizado pelo Benefício da APPAI. Além 
deste fato, o STF já resolveu, de forma definitiva, que o rol de cobertura dos Instrumentos Jurídicos previstos antes da Lei nº 
9.656/98 não são suscetíveis de ressarcimento ao SUS. 20. Capital Regulatório. O Capital Regulatório é o limite mínimo do 
patrimônio líquido ajustado que a operadora deve reservar para mitigar a possibilidade de sua insolvência. A partir da publicação 
da RN nº 451 de 06 de março de 2020, a operadora pode optar pelo novo modelo de Capital Regulatório, que é calculado a 
partir do seu próprio risco, ou permanecer no atual modelo de margem de solvência, que leva em consideração apenas seu 
volume de contraprestações e eventos. Para o exercício de 2020, a entidade optou em permanecer no atual modelo de margem 
de solvência, o qual é suficiente para atender as exigências vigentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Diretores e Associados da
APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro - RJ
Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos 
e Inativos do Estado do Rio de Janeiro, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da APPAI - Associação Beneficente dos Professores Públicos Ativos e Inativos 
do Estado do Rio de Janeiro em 31 de dezembro de 2020, 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, aplicáveis às entidades supervisionadas 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Base para Opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do Au-
ditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação à entidade, 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.
Outras informações que acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor. A administração da en-
tidade é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Admi-
nistração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis. A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para pennitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é respon-
sável pela avaliação da capacidade da entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 

com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis. Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 se-
gurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nonnas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria reali-
zada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceti-
cismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade; • Ava-
liamos 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 ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança 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.

Belo Horizonte, 12 de março de 2021 .
Grunitzky - Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 4552/O-5 S/RJ

Ricardo Luiz Martins - CRC-RS Nº 036.460/O-8 T/PR S/RJ
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MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
CNPJ nº 15.286.382/0001-39 - NIRE 33.3.0030477-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 5 de Maio de 2021
Data, Horário e Local: Realizada em 5 de maio de 2021, às 14:00 (quatorze horas) em primeira convocação, na sede 
social da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), na Avenida Presidente 
Vargas, nº 955, Sala 1101 (parte), Centro, Cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.071-004. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação, uma vez que compareceram a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a 
saber, o Sr. Leandro Foltran, o Sr. Zhongjiao Chang e o Sr. Changwei Chen, aplicando-se subsidiariamente o artigo 124, 
§ 4º, da Lei nº 6404/76. Composição da Mesa: O Sr. Leandro Foltran foi indicado pela maioria dos presentes como 
Presidente da Mesa, que convocou a Sra. Fernanda Dornellas Gondin da Fonseca para secretariá-lo. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: 1. A recomendação da aprovação pelas acionistas da Companhia da 3ª (terceira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a serem convoladas em garantia real, em 
série única, no valor total de R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais) (“Emissão de Debêntures”), 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução Normativa da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476” e “Oferta 
Pública�, respectivamente), com as seguintes características e condições principais: (i) Número da Emissão:  
3ª (terceira) emissão de debêntures da Companhia. (ii) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de  
R$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida).  
(iii) Número de Séries: A Emissão será realizada em série única. (iv) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 
135.000 (cento e trinta e cinco mil) Debêntures. (v) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures 
será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). (vi) Data de Emissão: Para todos os 
fins de direito e efeitos, a data de emissão das Debêntures será 15 de maio de 2021 (“Data de Emissão”). (vii) Agente 
Liquidante e Escriturador: A instituição prestadora de serviços de agente liquidante e escrituração das Debêntures será 
o Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 
(“Agente Liquidante” ou “Escriturador”, cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o 
Agente Liquidante ou Escriturador na prestação dos serviços de Agente Liquidante ou Escriturador da Emissão, 
conforme o caso). O Escriturador será responsável por realizar a escrituração das Debêntures, entre outras 
responsabilidades definidas nas normas editadas pela B3 e nas instruções editadas pela CVM. (viii) Regime de 
Colocação: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, em regime de 
garantia firme de colocação, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição financeira intermediária líder denominada “Coordenador 
Líder”), de forma individual e não solidária, conforme os termos e condições do “Contrato de Distribuição Pública com 
Esforços Restritos de Distribuição da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, em Regime de Garantia Firme 
de Colocação, da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.”, a ser celebrado entre os Coordenadores e a 
Companhia (“Contrato de Distribuição”). (ix) Procedimento de Distribuição: O plano de distribuição pública das 
Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476 e observará o disposto no Contrato de Distribuição. 
Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais (conforme 
abaixo definido), sendo possível a subscrição ou aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores 
Profissionais, em conformidade com o artigo 3º da Instrução CVM 476, sendo certo que fundos de investimento e 
carteiras administradas de valores mobiliários cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão 
considerados como um único investidor para os fins dos limites acima. (x) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: 
As Debêntures serão subscritas no mercado primário, pelo seu Valor Nominal Unitário, e integralizadas à vista, em 
moeda corrente nacional, no ato de subscrição, durante o prazo de colocação das Debêntures na forma dos artigos 
7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. A “Data da Primeira 
Integralização” será considerada como a data da primeira subscrição e integralização das Debêntures. Caso ocorra a 
integralização das Debêntures em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que foram integralizadas 
após a Data da Primeira Integralização será equivalente ao Valor Nominal Atualizado das Debêntures (conforme 
definido abaixo), acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a Data da Primeira 
Integralização até a data de sua efetiva integralização. O preço de integralização poderá contar com ágio ou deságio, 
conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo), sendo certo que, caso aplicável, o 
ágio ou deságio será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma Data de 
Integralização. (xi) Procedimento de Bookbuilding: Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, 
sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos (“Procedimento de Bookbuilding”), organizado pelos 
Coordenadores, para a verificação, junto aos Investidores Profissionais, da demanda pelas Debêntures em diferentes 
níveis de taxas de juros, de forma a definir a taxa final dos Juros Remuneratórios das Debêntures (conforme definido 
abaixo), observado o disposto no Contrato de Distribuição. (xii) Garantias: Na hipótese de a Emissora exercer a sua 
liberalidade de constituir as Garantias Reais, nos termos da Cláusula 4.16.4.2 da Escritura de Emissão, em garantia do 
fiel cumprimento de todas as obrigações decorrentes da Escritura de Emissão, o fiel, pontual e integral pagamento do 
Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, devido nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da Atualização 
Monetária, dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, conforme aplicável, bem como das demais obrigações 
pecuniárias presentes e futuras, principais e acessórias, previstas na Escritura de Emissão, inclusive honorários do 
Agente Fiduciário e despesas judiciais e extrajudiciais comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou 
Debenturista na constituição, formalização, execução e/ou excussão das garantias previstas na Escritura de Emissão 
(“Obrigações Garantidas”), a Companhia se compromete a, no Prazo de Assinatura dos Contratos de Garantia 
(conforme definido na Escritura de Emissão) celebrar, e no Prazo para Constituição das Garantias (conforme definido 
na Escritura de Emissão) registrar nos competentes cartórios de registro de títulos e documentos, bem como cumprir 
as demais formalidades devidas, os instrumentos contratuais abaixo descritos (“Garantias Reais”): (a) Alienação 
Fiduciária de Ações: alienação fiduciária, pelas acionistas da Companhia à época da constituição da alienação 
fiduciária, a ser formalizada por meio do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças”, a ser celebrado 
entre o Agente Fiduciário, as Acionistas e a Companhia (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações”) nos termos 
da Escritura de Emissão, de 100% (cem por cento) das ações do capital social da Companhia (“Alienação Fiduciária 
de Ações”), em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 40 da Lei das Sociedades por Ações, do artigo 
1.361 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), conforme aplicável, 
do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, conforme alterada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. 
A Alienação Fiduciária de Ações abrangerá todos os direitos, existentes e futuros à época de sua constituição, 
decorrentes das ações representando o capital social da Companhia que serão alienadas, conforme previstos na 
Escritura de Emissão, incluindo: (i) 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia à 
época da constituição da Alienação Fiduciária de Ações; (ii) todas as novas ações de emissão da Companhia que as 
Acionistas vierem a subscrever ou adquirir no futuro, durante a vigência do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, 
seja na forma dos artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, seja por força de bonificações, 
desmembramentos ou grupamentos das ações, seja por consolidação, fusão, aquisição, permuta de ações, divisão de 
ações, reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as ações, as quais, uma vez 
adquiridas pelas Acionistas após a constituição da Alienação Fiduciária de Ações, integrarão, automaticamente e 
independentemente de qualquer formalidade adicional, a definição de ações para todos os fins e efeitos de direito, e 
ficarão automaticamente integradas à Alienação Fiduciária de Ações, aplicando-se às mesmas todos os termos e 
condições do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações; (iii) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição 
de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores 
atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados, recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra 
forma distribuídos e/ou atribuídos às Acionistas em decorrência das ações, inclusive mediante a permuta, venda ou 
qualquer outra forma de disposição ou alienação das ações, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais 
as ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras 
quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas à, quaisquer das ações (“Direitos e Rendimentos 
das Ações”); (iv) o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Companhia, bônus de 
subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis 
em ações, relacionados à participação acionária das Acionistas à época da constituição da Alienação Fiduciária de 
Ações, bem como direitos de preferência e opções de titularidade das Acionistas à época da constituição da Alienação 
Fiduciária de Ações; e (v) todos os títulos, valores mobiliários, respectivos rendimentos e quaisquer outros bens ou 
direitos eventualmente adquiridos pelas Acionistas com o produto da realização dos bens objeto da garantia mencionada 
nas alíneas “i” a “iv” acima. (b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: cessão fiduciária pela Companhia, nos 
termos do parágrafo 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, em caráter irrevogável e irretratável, a 
ser formalizada por meio do “Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Emergentes e Direitos Creditórios e Outras 
Avenças”, a ser celebrado conforme o previsto na Cláusula 4.16.6 abaixo, entre a Emissora e o Agente Fiduciário 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”), de (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”): (i) 100% (cem por cento) dos 
direitos creditórios de que é titular, emergentes do Contrato de Concessão (conforme definido na Escritura de Emissão), 
compreendendo, mas não se limitando ao direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, 
sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente (conforme definido na 
Escritura de Emissão) à Emissora, incluído o direito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão 
outorgada nos termos do Contrato de Concessão, conforme tais valores sejam atualizados e/ou revisados de tempos 
em tempos nos termos do Contrato de Concessão; (ii) 100% (cem por cento) dos direitos creditórios de sua titularidade 
decorrentes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, previstos no Contrato de Concessão (inclusive 
decorrentes de resoluções autorizativas no âmbito da concessão de serviço público), no Contrato de Prestação de 
Serviços de Transmissão nº 028/2012 firmado entre a Emissora e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS 
(“ONS”), em 10 de julho de 2012 e seus posteriores aditivos (“Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão”), 
e nos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, estes últimos celebrados entre o ONS e os usuários do sistema 
de transmissão (“Contratos de Uso do Sistema de Transmissão”), e incluindo, mas não se limitando, o direito de 
receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis e pendentes 
de pagamento pelos usuários do sistema de transmissão à Emissora, conforme tais valores sejam atualizados e/ou 
revisados de tempos em tempos nos termos do Contrato de Concessão; (iii) 100% (cem por cento) dos valores 
depositados e/ou mantidos nas Contas Vinculadas, conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária, e todos e 
quaisquer direitos sobre tais contas, incluindo, mas não se limitando, aos rendimentos de aplicações de recursos nelas 
mantidos e quaisquer outros valores a elas relacionados ou delas oriundos; (iv) a propriedade fiduciária e o domínio 
resolúvel de todos e quaisquer direitos, atuais ou futuros, sobre as Contas Vinculadas, conforme definida no Contrato 
de Cessão Fiduciária; e (v) de todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, relacionados aos 
itens “(i)”, “(ii)”, “(iii)” e “(iv)” acima, que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com as normas legais e 
regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de Concessão, do Contrato de Prestação de Serviços de 
Transmissão, e dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão, ou decorrentes, a qualquer título da prestação de 
serviços de transmissão de energia elétrica pela Emissora. Caso (i) a Emissora opte, a qualquer momento até o fim do 
Prazo de Assinatura dos Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão), por não exercer a sua 
liberalidade de constituir as Garantias Reais, opção esta que deverá ser formalizada por meio de notificação ao Agente 
Fiduciário em até 01 (um) Dia Útil (“Notificação de Não Constituição”), ou (ii) após transcorrido inteiramente o Prazo 
para Assinatura dos Contratos de Garantia (conforme definido na Escritura de Emissão) sem que os Contratos de 
Garantia tenham sido celebrados, ou (iii) após transcorrido o Prazo para Constituição das Garantias (conforme definido 
na Escritura de Emissão) sem que a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário os Contratos de Garantia 
devidamente assinados e registrados nos registros de títulos e documentos aplicáveis, bem como documentos que 

evidenciem a satisfação de todas as formalidades para plena eficácia, validade e exequibilidade de todas as Garantias 
Reais, o spread previsto para os Juros Remuneratórios das Debêntures será majorado em 0,30% (trinta centésimos por 
cento), partir do início do Período de Capitalização (conforme definido na Escritura de Emissão) subsequente, sem que 
isso se configure, em qualquer hipótese, como um Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de 
Emissão). (xiii) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de (i) aquisição facultativa, com o consequente 
cancelamento da totalidade das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.13 da Escritura de Emissão; (ii) Resgate 
Antecipado Facultativo (conforme adiante definido) ou Oferta de Resgate Antecipado da totalidade das Debêntures 
com o consequente cancelamento das Debêntures, respectivamente nos termos das Cláusulas 4.11 e 4.12 da Escritura 
de Emissão; e (iii) vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures constantes da Cláusula 5.1 da 
Escritura de Emissão, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder ao pagamento das Debêntures pelo Valor 
Nominal Atualizado, acrescido dos Juros Remuneratórios devidos, e em observância à regulamentação aplicável, 
inclusive o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº 12.431 e da Resolução CMN 4.751, de 26 de setembro de 2019 
(“Resolução CMN 4.751”), as Debêntures terão prazo de vigência de 17 (dezessete) anos e 7 (sete) meses contados 
da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de dezembro de 2038 (“Data de Vencimento das Debêntures”).  
(xiv) Comprovação de Titularidade e Cessão das Debêntures: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. 
Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato de conta de depósito emitido 
pelo Escriturador, no qual serão inscritos os nomes dos respectivos Debenturistas. Adicionalmente, com relação às 
Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade 
das Debêntures o extrato expedido pela B3, em nome do respectivo titular da Debênture. (xv) Conversibilidade, Tipo e 
Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures 
serão escriturais e nominativas, sem emissão de cautelas ou certificados. (xvi) Espécie: As Debêntures serão da 
espécie quirografária, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, a ser convolada em da espécie 
com garantia real nos termos da Escritura de Emissão. (xvii) Atualização Monetária e Juros Remuneratórios das 
Debêntures: Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, 
conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(“IBGE”), desde a Data da Primeira Integralização até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), 
sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou, 
se for o caso, ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Valor Nominal Atualizado”), calculado de forma 
pro rata temporis, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme fórmula a ser prevista na 
Escritura de Emissão. Juros Remuneratórios das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures 
incidirão juros remuneratórios prefixados, a serem definidos de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, 
correspondentes ao maior valor entre: (i) a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, 
denominação da antiga Nota do Tesouro Nacional, série B - NTN-B), com vencimento em 2035, baseada na cotação 
indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), a ser apurada no Dia Útil 
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida exponencialmente de um 
spread equivalente a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis; e (ii) 4,20% (quatro inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias 
Úteis (“Juros Remuneratórios das Debêntures”), observada a possibilidade de majoração disposta na Cláusula 
4.16.4.2 da Escritura de Emissão, conforme fórmula prevista na Escritura de Emissão. (xviii) Pagamento dos Juros 
Remuneratórios: Os Juros Remuneratórios das Debêntures serão apurados semestralmente, sempre no dia 15 (quinze) 
dos meses de junho e dezembro de cada ano, sendo certo que: (i) o primeiro pagamento de Juros Remuneratórios será 
realizado em 15 de dezembro de 2021 (data do primeiro pagamento); e (ii) os demais pagamentos de Juros 
Remuneratórios ocorrerão sucessivamente e semestralmente, nas mesmas datas de pagamento das parcelas de 
amortização, conforme previstas na Cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão, sendo o último pagamento realizado na 
Data de Vencimento das Debêntures (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”, 
conforme aplicável). (xix) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures.  
(xx) Amortização do Valor Nominal Atualizado: O Valor Nominal Atualizado das Debêntures será amortizado em 35 
(trinta e cinco) parcelas semestrais e consecutivas, nas respectivas datas de amortização, sendo o primeiro pagamento 
em 15 de dezembro de 2021, conforme cronograma a ser descrito na Escritura de Emissão (“Datas de Amortização 
das Debêntures”). (xxi) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela 
Companhia utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas 
eletronicamente na B3; ou (b) os procedimentos adotados pelo Agente Liquidante, para as Debêntures que 
eventualmente não estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira 
contratada para este fim, ou ainda na sede da Companhia, se for o caso. (xxii) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da 
Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia 
devida aos Debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento, independentemente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) juros moratórios 
à razão de 1% (um por cento) ao mês sobre o montante devido calculados pro rata temporis; e (ii) multa convencional, 
irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago (“Encargos 
Moratórios”). (xxiii) Resgate Antecipado Facultativo: Nos termos do artigo 1º, §1º, inciso II, da Lei nº 12.431, e da 
Resolução CMN 4.751, após o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorridos entre a Data de Emissão e a 
data do efetivo resgate antecipado facultativo superar 4 (quatro) anos, a Companhia estará autorizada, mas não 
obrigada, desde que permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, 
independentemente de qualquer procedimento ou aprovação, a realizar o resgate antecipado da totalidade das 
Debêntures, com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), sendo que 
não será permitido o resgate antecipado parcial. O valor do Resgate Antecipado Facultativo a que farão jus os 
Debenturistas por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao valor indicado no item (i) ou no item 
(ii) abaixo, dos dois o maior: (i) Valor Nominal Atualizado acrescido: (a) dos Juros Remuneratórios das Debêntures, 
calculada, pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento de Remuneração, 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate (exclusive); (b) dos Encargos Moratórios, se 
houver; e (c) de quaisquer obrigações pecuniárias e outros acréscimos referentes às Debêntures; ou (ii) valor presente 
das parcelas remanescentes de pagamento de amortização do Valor Nominal Atualizado e dos Juros Remuneratórios, 
utilizando como taxa de desconto a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com 
duration mais próxima à duration remanescente das Debêntures, calculado conforme a Escritura de Emissão, e somado 
aos Encargos Moratórios, se houver, a quaisquer obrigações pecuniárias e a outros acréscimos referentes às 
Debêntures. (xxiv) Amortização Extraordinária Facultativa: Desde que venha a ser legalmente permitido, observado o 
disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 12.431, nas disposições 
do CMN e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, a Companhia poderá optar, a seu exclusivo critério, 
por realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), 
limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, desde que (i) admitido pela 
legislação ou regulamentação aplicáveis; (ii) a Companhia esteja adimplente com suas obrigações nos termos da 
Escritura de Emissão; e (iii) o prazo médio ponderado dos pagamentos transcorrido entre a Data de Emissão e a data 
do efetivo resgate seja superior a 4 (quatro) anos, calculado nos termos da Resolução 3.947, nos termos previstos na 
Escritura de Emissão. (xxv) Oferta de Resgate Antecipado Total: Observado o disposto no inciso II do artigo 1º, §1º, da 
Lei nº 12.431, na Resolução CMN 4.751 e demais legislações ou regulamentações aplicáveis, a Emissora poderá, a 
seu exclusivo critério, respeitado o prazo médio ponderado mínimo de 4 (quatro) anos dos pagamentos transcorrido 
entre a Data de Emissão e a data do efetiva do resgate antecipado (“Prazo Mínimo de Resgate”), calculado nos 
termos da Resolução 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução 3.947”), realizar oferta de resgate antecipado da 
totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento das Debêntures, observado que, nos termos do artigo 2º 
da Resolução CMN 4.751, é vedado o resgate antecipado parcial das Debêntures enquadradas na Lei nº 12.431, de 
forma que a oferta deverá ser destinada à totalidade das Debêntures, sendo assegurado a todos os Debenturistas 
igualdade de condições para aceitar ou não o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares (“Oferta de 
Resgate Antecipado”). (xxvi) Demais Condições: Todas as demais condições e regras específicas relacionadas à 
Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. 2. A autorização à Diretoria da Companhia e/ou 
seus procuradores devidamente constituídos para, após a aprovação pelas acionistas da Companhia da 3ª (terceira) 
emissão de debêntures simples nestes termos, praticar todos e quaisquer atos necessários à realização, formalização, 
implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Reunião com relação à Emissão de Debêntures, 
incluindo a celebração da Proposta Comercial enviada pelos coordenadores da Oferta Pública, bem como do Contrato 
de Distribuição, da Escritura de Emissão (conforme definido abaixo), dos aditamentos à Escritura para (i) refletir o 
resultado do Procedimento de Bookbuilding; e (ii) a sua convolação de espécie quirografária para de espécie com 
garantia real ou a majoração do spread sobre os Juros Remuneratórios das Debêntures em 0,30% (trinta centésimos 
por cento), nos termos da Escritura de Emissão (“Aditamentos à Escritura”) e todos os demais documentos 
necessários para formalização da Emissão de Debêntures e da Oferta Pública, cujos termos finais estão sujeitos à 
aprovação dos Acionistas em assembleia geral. 3. Autorização aos administradores da Companhia para praticarem 
todos os atos necessários para registro e publicação da presente Ata. Deliberações Tomadas por Unanimidade de 
Votos: Aberta a reunião, foi aprovada a lavratura da presente sob a forma de sumário das deliberações tomadas.  
O Sr. Presidente pôs em pauta os itens da Ordem do Dia e o Colegiado aprovou, à unanimidade, as seguintes 
deliberações: 1. As características e condições da Emissão de Debêntures serão descritas no “Instrumento Particular 
de Escritura da 3a (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de 
Distribuição, da Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade 
de emissora, e a instituição que atuará na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das 
Debêntures (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente). 2. Ainda em sede de deliberação, o 
Colegiado autorizou, por unanimidade, a administração da Companhia a, após a aprovação pelas acionistas da 
Companhia da 3a (terceira) emissão de debêntures simples nestes termos, praticar todos e quaisquer atos necessários 
à formalização da Emissão de Debêntures, incluindo, mas não se limitando, (i) a contratação dos Coordenadores;  
(ii) a contratação dos demais prestadores de serviços inerentes à Oferta Pública, incluindo, sem limitação, o Escriturador, 
o Agente Liquidante, o Agente Fiduciário, os assessores legais, a B3, dentre outros; (iii) a celebração de todos os 
documentos necessários à concretização da Emissão de Debêntures, dentre os quais o Contrato de Distribuição, a 
Escritura de Emissão, os Aditamentos à Escritura e, se for o caso, os instrumentos que formalizarão as Garantias Reais 
e eventuais aditamentos, sendo que, no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a Companhia figurará apenas 
como interveniente anuente, cujos termos finais estão sujeitos à aprovação dos Acionistas em assembleia geral.  
3. Por fim, o Colegiado aprovou, à unanimidade, autorizar a Administração da Companhia a praticar todos e quaisquer 
atos necessários ao registro e publicação da presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos,  
na forma da lei aplicável. Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião,  
da qual lavrou-se a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista no artigo 130, §1º, da  
Lei nº 6.404/76, e que, após ter sido lida e considerada conforme, vai assinada por todos os presentes em  
02 (duas) vias de igual teor. Rio de Janeiro, 5 de maio de 2021. Mesa dos trabalhos: Leandro Foltran - Presidente; 
Fernanda Dornellas Gondin da Fonseca - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Leandro Foltran 
- Presidente do Conselho de Administração; Zhongjiao Chang - Conselheiro; Changwei Chen - Conselheiro. JUCERJA 
Certifico o Arquivamento em 27/05/2021 sob o número 00004075039. Protocolo: 00-2021/132450-7 em 19/05/2021. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.
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CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.
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