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EBC

General perde
posto na
Casa Civil
para Centrão
O ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, disse
que foi comunicado nesta quarta
por Bolsonaro sobre sua saída do
comando da pasta para dar lugar
ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais nomes do
Centrão.
“Eu não sabia, estou em choque. Fui atropelado por um trem,
mas passo bem”, reagiu Ramos,
segundo declaração dada ao Estado de S.Paulo.
Apesar de ter estado com o presidente na segunda-feira, a comunicação só veio nesta quarta-feira.
Ao mesmo tempo, há especulações de que o general da reserva
iria para a Secretaria-Geral da Presidência, no lugar de Onyx Lorenzoni. Este, por sua vez, assumiria
o Ministério do Trabalho, que seria recriado pelo governo.
A criação de mais uma Pasta e
a perda de poder do ministro da
Economia, Paulo Guedes, desagradaram o mercado financeiro.
Mesmo assim, o dólar fechou a
quarta-feira em baixa de 0,76%,
cotado a R$ 5,192. A Bolsa de Valores subiu 0,42%, a 125.929 pontos. Durante a manhã, o Ibovespa
chegou a passar de 126 mil pontos. Página 3

Tesouro dos
EUA pode ficar
sem recursos
até novembro
O Governo dos EUA provavelmente ficará sem espaço para
empréstimos e violará o limite
da dívida em outubro ou novembro, disse o Congressional Budget
Office (CBO). Atualmente, não
há limite para a emissão de nova
dívida federal porque a Lei do Orçamento Bipartidário, promulgada
em agosto de 2019, suspendeu o
limite até 31 de julho de 2021.
Em 1º de agosto, o limite será
redefinido para o teto anterior de
US$ 22 trilhões, mais o empréstimo acumulado durante o período
de suspensão. A capacidade de
tomar empréstimos usando medidas emergenciais acabaria por
se exaurir, e o Tesouro dos EUA
provavelmente ficaria sem dinheiro no primeiro trimestre ano
fiscal que começa em 1º de outubro, “provavelmente em outubro
ou novembro”, o CBO estimou.

Recursos do FGTS em
saneamento despencam
Universalização dos serviços fica mais distante

F

oi contratado R$ 1,36 bilhão em investimentos
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) na
área de saneamento, por meio
do Programa Avançar Cidades –
Saneamento. O valor é inferior
ao aplicado em 2019, quando foi
contratado R$ 1,8 bilhão, e de
2018, que teve investimentos de
R$ 2,11 bilhões.
Os recursos aplicados pelo FGTS em saneamento estão muito
inferiores ao pico de 2014, quando foram contratadas 84 operações, no valor de R$ 6,38 bilhões,
segundo dados do portal do Fundo. Nos últimos 10 anos, o valor
investido em 2020 só supera o
de 2016, quando foram aplicados
apenas R$ 173 milhões. Este nú-

mero foi influenciado pela crise
política, já que foi o ano do impeachment de Dilma Rousseff.
O principal objetivo dos investimentos é a universalização dos
serviços até 2033, garantindo que
99% da população tenha acesso a
abastecimento de água e 90%, a
tratamento e coleta de esgoto.
O Brasil precisaria investir R$
753 bilhões em saneamento até
2033 para universalizar o acesso
ao sistema, de acordo com pesquisa realizada ano passado pela
KPMG e Associação Brasileira
das Concessionárias Privadas de
Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon).
“Com o Novo Marco do Saneamento, a procura pelos recursos
do FGTS vai aumentar bastante.

É uma fonte que permite financiar
tanto prestadores públicos como
privados e que será fundamental
para fazer frente ao enorme montante de investimentos que serão
necessários para universalizar o
saneamento no Brasil”, declarou o
secretário nacional de Saneamento, Pedro Maranhão.
Técnicos do FGTS estimam,
ainda, que os valores aplicados
pelo Fundo em 2020 tenham gerado aproximadamente 1,7 milhão
de empregos em 2020. O Fundo
apresentou lucro de R$ 8,4 bilhões, com receitas de R$ 33,4 bilhões e despesas de R$ 25 bilhões.
Os ativos consolidados somaram
R$ 33,4 bilhões, e o patrimônio
líquido (ativos menos as obrigações), R$ 113,1 bilhões.

Obras paradas nas escolas
colocam voltas às aulas em xeque
Último repasse de recursos do FNDE ocorreu em agosto

A

Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (Coinfra/CBIC) promoveu o
evento “O Labirinto das Obras
Públicas”. Durante o encontro, o
presidente do Tribunal de Contas
de Rondônia, Paulo Curi Neto,
afirmou que a educação é a área
que mais tem obras paradas no
Brasil.
Segundo o presidente da Coinfra/CBIC, Carlos Eduardo Lima
Jorge, a maioria dos municípios
brasileiros depende de transferência de recursos do Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para execução de
escolas.
“O último desembolso que o
órgão fez para os municípios foi
em agosto de 2020. Os contratos
paralisaram sem a transferência de
recursos federais, e a gente verifica a paralisia de inúmeras escolas
no país. Ou seja, contratou sem
ter recursos assegurados. Realmente é um problema que a gente
precisa enfrentar de frente”, disse.
A informação reforça as dúvidas sobre a segurança da volta às
aulas, como pregou nesta terça-

-feira o ministro da Educação,
Milton Ribeiro. No Distrito Federal, grupos de pais se organizaram
em petição contra o retorno, por
medo de que os protocolos de
segurança prometidos não sejam
cumpridos.
“Nós temos a clara concepção
de que estamos realmente em um
labirinto, ainda sem encontrar saída, no que toca as obras públicas.
Elas são caríssimas, de baixa qualidade, lentas, suscetíveis a fraude
e corrupção, muitas delas sequer
chegam à conclusão”, afirmou
Paulo Curi Neto.

Pequenas
indústrias têm
menos acesso
a crédito
Donos de pequenos negócios
do setor da indústria são os que
têm a pior avaliação sobre a obtenção de empréstimos no país,
de acordo com a Sondagem das
Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae. A pesquisa foi
feita em parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
Apesar da percepção de melhoria de acesso ao crédito ter crescido, quase 33% dos donos de
micro e pequenas indústrias consideram o grau de exigência para
concessão ou renovação de empréstimos bancários alto, 57,3%
moderado e apenas 10% acreditam que é baixo.
Por essa razão, para o Sebrae é
importante o desenvolvimento de
políticas públicas que facilitem o
uso de garantias, como é o caso
do Programa Nacional de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Pronampe), que voltou a vigorar
neste mês.
Já os empreendedores do setor
de serviços, apesar de serem um
dos mais afetados pela pandemia
e com grande parte do faturamento reduzido, veem o acesso a crédito de uma forma mais
positiva. Segundo o Sebrae, para
25,6% deles as exigências são altas e 14,6% consideram baixas.
Para 59,8%, as exigências são
normais.
No caso do comércio, para
75,7% dos empresários as exigências são normais, o que, na visão
do Sebrae, pode estar associado
ao uso mais tradicional de montantes menores e para capital de
giro.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1898
R$ 5,3600
R$ 6,1224
R$ 0,8022
R$ 300,50

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,60% (junho)
4,10% (maio)
0,69%
0,81%
4,25%
0,63% a.m.
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Obrigado, professor Severino Cabral
Por José Medeiros

N

as primeiras horas da madrugada
(ainda 1 da tarde
do dia 20 no Brasil), recebi
de um grupo de amigos a
notícia de que o professor
Severino Cabral havia nos
deixado. Natural de Vitória,
no Espírito Santo, dedicou
longos anos da sua vida ao
estudo da China. Doutor
pela Universidade de São
Paulo (USP), trabalhou os
últimos anos de sua vida
como professor na Escola
Superior de Guerra (ESG),
no Rio de Janeiro. Seu legado intelectual certamente
será continuado por muitos
dos seus admiradores.
Poucos no Brasil conheciam a política chinesa como
o professor Severino. De
forma humilde e sem arroubos, trabalhou incansavelmente para o fortalecimento
dessas relações. Por exemplo, graças aos seus esforços,
o livro A Formação Econômica
do Brasil, de Celso Furtado,
foi traduzido para o chinês.

Também trabalhou incansavelmente para que
nesse diálogo entre Brasil
e China considerássemos
a Região Administrativa de
Macau. Nessa perspectiva,
organizou e participou de
diversos seminários acadêmicos em Macau, Pequim
e no Rio de Janeiro, sempre
em colaboração com o professor Wang, ex-secretário-geral do Fórum de Macau e
pesquisador da Universidade de Economia e Negócios
de Pequim (Uibe), e com os
acadêmicos Jorge Rangel e
José Lobo do Amaral, do
Instituto Internacional de
Macau (IIM), entre outros.
Aliás, em 2017, um desses
seminários foi realizado na
Universidade de Estudos
internacionais de Zhejiang,
meu local de trabalho.
Em 1994, depois de retornar de uma missão acadêmica à Ásia organizada
pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil
(MRE), em carta endereçada ao chefe do Departamento de Ásia e Oceania

do MRE, ministro Sérgio
Barbosa Serra, o professor
Severino fez as seguintes
observações: “O conhecimento da China e da Ásia
é um desafio maior para o
nosso mundo universitário
não só por conta da diferença cultural e linguística
como pela enorme distância geográfica, que impede
a troca e a circulação rotineira de informações. O
que agrava as distorções
e as carências da análise
prospectiva sobre o mundo asiático, reconhecido
muitas vezes através do
prisma enviesado de percepções não coincidentes
como o ângulo de observação mais adequado aos
interesses (de uma) maior
inserção brasileira na cena
internacional (China, uma
visão brasileira. Instituto
Internacional de Macau,
2013). Aliás, essa construção de um olhar brasileiro
para a Ásia, em especial
para a China, era uma constante nas suas reflexões e
ensinamentos.

Pessoalmente, assim que
comecei meus estudos acadêmicos sobre a China, ainda no final dos anos 1990,
passei a ter contato com o
professor Severino. No início dos anos 2000, juntos
com dois professores chineses da Universidade de
São Paulo, Chen e David, o
visitamos no Rio de Janeiro.
Desde então, nossa amizade foi crescendo, e suas lições, intensificadas. Já aqui
na China, nosso primeiro
encontro foi em Pequim,
quando eu então trabalhava
na Rádio Internacional.

Trabalhou
incansavelmente
pelo fortalecimento
das relações sinobrasileiras
Em 2015 mudei-me para Hangzhou, onde o recebi em duas oportunidades.
Em uma dessas, ficou comigo quatro dias. Foram
horas e horas de conversa, em casa e nas ruas da

cidade. Felizmente, com a
sua permissão, gravei várias horas desses nossos
encontros, e certamente
muitas de suas lições continuarão a ecoar por várias
gerações.
Amigável, elogiava nosso
progresso intelectual, como
nos estimulando a aprofundarmos mais ainda nossos
estudos. E, também, sutilmente nos alertava sobre
possíveis incongruências
nas ideias ou nas análises de
determinadas realidades geopolíticas.
Nosso último encontro
presencial foi em 2018,
quando o visitei na Escola Superior de Guerra,
no Rio de Janeiro. Nossa
última mensagem foi no
dia 2 de julho, quando ela
mandou uma mensagem
elogiando um pequeno artigo que escrevi sobre as
três principais conquistas
do Partido Comunista da
China em seus 100 anos de
existência. Dizia ele: “Meu
amigo, quero parabenizá-lo
pelas declarações expres-

sas sobre o acontecimento
da fundação do PCCh”. E
assim foi o meu agradecimento: “Obrigado, meu
amigo e professor Severino. Você bem sabe que
parte das minhas reflexões
(sobre a China) são resultados dos seus ensinamentos…”
Agora que o meu coração está muito sentido, e os
olhos ainda insistem em lacrimejar, quero apenas dizer
obrigado, professor Severino Cabral, por nos apontar
o caminho para os estudos
de China com uma perspectiva bem brasileira. Suas
lições e exemplos continuarão vivos na nossa memória
e nos nossos esforços para
que, com base em conhecimentos objetivos, as relações entre o Brasil e a China
possam caminhar em bases
sólidas.
José Medeiros é doutor em Ciência
Política e professor na Universidade de
Estudos Internacionais de Zhejiang –
Hangzhou, China. Artigo publicado
originalmente no portal Vermelho.

Legaltechs oferecem CPI ‘as a service’ para evitar surpresas
Por Alexandre
Pegoraro

O

s trabalhos ainda
estão longe do
fim. Muito ainda precisa ser apurado, e o
bom senso manda esperar
as investigações antes de
atribuir culpa a qualquer
pessoa ou empresa. Apesar
disso, já é possível afirmar
que algumas informações
trazidas pela CPI da Covid teriam evitado muitos
problemas se tivessem sido
obtidas antes de qualquer
negociação ou fechamento
de contrato.
Entre elas podemos citar
como exemplo a declaração
da fiscal de contratos do
Ministério da Saúde Regina
Célia de Oliveira de que não
sabia que a Precisa Medicamentos e a Global Gestão
em Saúde pertenciam ao
mesmo grupo econômico.
Essa informação lhe teria sido valiosa, pois consta
que a Global é alvo de uma
ação de improbidade administrativa na qual é acusada

de desvios da ordem de R$
19,9 milhões por suposta
falta de entrega de medicamentos para doenças raras.
Outro dado preocupante
é relacionado à sede da empresa Madison Biotech, em
Cingapura. Essa companhia
foi indicada para receber
um pagamento antecipado
de R$ 222,6 milhões do Ministério da Saúde referente
à importação da vacina Covaxin. Um dos problemas é
que a CPI investiga a possibilidade de o endereço mencionado no país asiático ser
o local onde funciona um
escritório de contabilidade.
Olhando para questões
como essas sob o ponto de
vista da iniciativa privada,
parece claro que nenhuma
empresa gostaria de descobrir detalhes como esses
somente depois de já ter fechar um negócio. No mínimo, seria de bom tom que
estes fatos tivessem sido
levados em consideração na
hora de medir os riscos da
negociação.
Ocorre que para desco-
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brir esses dados, no caso
do governo, foi necessário
o estabelecimento de uma
Comissão formada por
parlamentares, com poderes para requisitar quebras
de sigilo, fazer diligências
técnicas, colher depoimentos sob a ameaça de prisão
em caso de mentira e muita
pressão política.

Informações
evitariam
problemas se
obtidas antes de
fechar qualquer
contrato
Felizmente, as empresas
não precisam de todo este
aparato para obter este tipo
de segurança no fechamento de negociações. Isso porque as chamadas legaltechs
oferecem a cada dia novas
ferramentas tecnológicas
capazes de entregar em
questão de minutos todas
as informações necessárias
para garantir o conforto na
tomada de decisões.

Isso tudo sem nem mesmo a necessidade de grandes investimentos financeiros. Na maioria dos casos,
elas trabalham no chamado
sistema ‘SaaS’, sigla para
Software as a Service, que
na prática oferece o Software como Serviço, ou seja, o sistema não é vendido
como se fosse um produto.
Desta forma, não é feita a
instalação de nenhum programa nos equipamentos
internos, e as aplicações são
usadas pela internet, geralmente em forma de assinaturas com módulos que o
contratante pode escolher
de acordo com a profundidade e o tipo de pesquisa
que pretende fazer.
Através deste serviço, é
possível realizar pesquisas
em mais de 2.500 fontes para conferir a idoneidade de
pessoas e empresas a partir
do CPF ou CNPJ. Por meio
de tecnologias de ponta
para mineração de dados
e crawling, essas empresas
informam se determinada
pessoa ou empresa, seus
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sócios ou familiares, estão
envolvidos em fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais, envolvimento com
emprego de mão de obra
escrava e infantil, apontando ainda, se a pessoa é politicamente exposta ou não,
permitindo ainda o monitoramento/pushing contínuo
dos pesquisados.
A verificação inclui ainda fontes de pesquisa como Receita Federal, Tribunais de Justiça, diários
oficiais, listas restritivas,
birôs de crédito, Google,
dados cadastrais, sites da
ONU, Ofac, Interpol etc.
Essas startups organizam
as informações obtidas em
forma de dados totalmente
estruturados e otimizam ao
máximo o tempo de análise
das informações coletadas.
A prestação de serviços
de forma terceirizada para o
ambiente jurídico tem crescido na velocidade em que
surgem novas ferramentas
tecnológicas para apoiar o
trabalho tanto dos órgãos

públicos como dos escritórios de advocacia que prestam este serviço de checagem. Segundo um relatório
divulgado no dia 15 de junho pela empresa especializada em pesquisas Global
Market Insights, este aquecimento tende a continuar
crescendo nos próximos
anos e chegar a uma movimentação financeira de US$
30 bilhões até 2027.
Segundo o relatório, haverá também uma demanda crescente por serviços
de elaboração de contratos,
incluindo desenvolvimento,
revisão e comentários.
Pelo que parece, o crescimento do movimento de
terceirização destes processos por legaltechs fará com
que os preços diminuam
rapidamente. Assim, num
futuro breve, cada empresa poderá fazer sua própria
CPI. E o que será ainda melhor: usando o sistema as a
service.
Alexandre Pegoraro é CEO da
Kronoos.
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A Disneylândia
espacial dos trilionários

O

título, a coluna pegou emprestado do mais que feliz
texto de Paulo Márcio, da Empresa-Cidadã, publicado ontem, para definir o turismo espacial dos trilionários
e bilionários. Após 4,12 milhões de mortes por Covid
(número que dobraria se computada a quantidade real de
óbitos na Índia); uma pandemia que levou a perda potencial de US$ 22 trilhões na produção mundial até 2024;
após um ano em que o número de pessoas passando fome
cresceu em 118 milhões; após tudo isso, e mais, os meios
de comunicação se debruçaram, sem pudor, sobre a nova
brincadeira dos ricaços.
Brincadeira cara, mas não para os maganos que faturam
alto e pagam poucos impostos. Os 25 estadunidenses mais
ricos, incluindo Jeff “Capitão Kirk” Bezos, pagaram uma
taxa real de Imposto de Renda de apenas 3,4% entre 2014
e 2018 (dados da ProPublica); no Brasil, os 20.858 mais
ricos (0,01% da população) foram premiados com uma
alíquota média de imposto de 1,8% (dados da Receita).
Brincadeira lucrativa: na última segunda-feira, as ações
da Amazon, de Bezos, que vinham em queda desde a
semana passada, como todo o mercado, fecharam a US$
3.549; na terça, dia do voo, alcançaram US$ 3.590; nesta
quarta, mesmo após leve queda, estavam cotadas a US$
3.566. Para o dublê de dono da Amazon e viajante espacial, um lucrinho de US$ 879 milhões em 2 dias. Quase 9
vezes o valor que ele doou, após voltar do espaço, a um
chef que alimenta vítimas de desastres; pouco menos de 4
vezes o quanto ele pagou pelo jornal Washington Post.
Como disse Jeff “Capitão Picard” Bezos após o passeio, “cada funcionário e cliente da Amazon pagou por
isso aqui”. Poderia ser mais generoso: cada um de nós
pagou, pela viagem dele e de Richard Branson, que fez
seu turismo semana passada.

Adeus
Faleceu na tarde desta terça-feira o professor Severino
Cabral, um dos maiores especialistas sobre as relações
entre Brasil e China. Este colunista teve a oportunidade
de conviver por alguns dias com o professor, em viagem
à China. Entre um chopinho e outro, ao final de dias de
congresso e visitas, foi um prazer desfrutar do conhecimento de Severino. Uma perda para o Brasil e para as
relações entre os 2 países.
Na página ao lado, o professor José Medeiros conta um
pouco sobre esse grande brasileiro.

Pedra
Bolsonaro voltou a atacar as vacinas. Pelo visto, só serviram enquanto pixulés eram negociados nos meandros
do governo.

Ministério do Trabalho volta
com perda de empregos
Q
uase 15 milhões de
trabalhadores desempregados, 34
milhões informais na interinidade e mais de 5 milhões
de desalentados, tudo isso
para uma população ocupada de 84,9 milhões. Este é o
cenário sombrio da política
de emprego após um ano e
meio da extinção do Ministério do Trabalho, pelo presidente Jair Bolsonaro, ao
transformá-lo numa secretaria especial do Ministério
da Economia.
Nesta quarta-feira o presidente, entrevista à rádio
Jovem Pan, afirmou que fará
uma “mudança ministerial”
na próxima segunda-feira
(26). Entre essas mudanças
está a recriação do Ministério do Trabalho criado por
Getúlio Vargas em 1930.
Pretende entregar a nova
pasta a Onyx Lorenzoni,
atual ministro da SecretariaGeral da Presidência.

ma no Senado e uma queda
drástica na popularidade.
Segundo uma das fontes
ouvidas pelo portal Terra, apesar da resistência
do ministro da Economia,
Paulo Guedes, em dividir
sua pasta, ele terminou por
concordar em abrir mão do
Trabalho. Onyx se reuniu
com Guedes na manhã desta quarta-feira na Economia para tratar da mudança,
sdegundo as fontes.
Nas alterações está a ida
de Luiz Eduardo Ramos
para a Secretaria-Geral daí a necessidade de deslocar Onyx- para abrir a Casa Civil para um nome do
Senado. No momento, de
acordo com fontes, o nome
mais provável é do senador
Ciro Nogueira (PP-PI), mudança que foi discutida em
uma reunião nesta terçafeira (20) no Palácio do Planalto e pode não ser a única
a ocorrer.

cional. Essas novidades são
exatamente na direção de
emprego e renda. Acelera o
ritmo de criação de empregos”, explicou o Guedes em
coletiva de imprensa nesta
quarta-feira, para comentar
os resultados arrecadação
federal de junho.
Atualmente, as responsabilidades do antigo Ministério do Trabalho são geridas
pelo secretário especial de
Previdência e Trabalho do
Ministério da Economia,
Bruno Bianco. A área de
geração de empregos tem
sido motivo de comemoração do governo desde o
segundo semestre de 2020,
quando o Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged) voltou a
registrar números positivo
sobre a criação de novas
vagas de emprego no mercado de trabalho formal,
mesmo em meio às crises
econômica e sanitária.

Agradar o centrão

Organizacional

Fugindo do Brasil

A mudança faz parte de
movimentos do governo
para tentar agradar o centrão em um momento de
fragilidade do governo, que
enfrenta acusações de corrupção na CPI da Pandei-

Após anúncio do presidente Jair Bolsonaro sobre
reforma ministerial, o ministro da Economia. “Tem
novidades na nossa organização estrutural, vamos fazer uma mudança organiza-

Enquanto isso, mesmo
com as inúmeras restrições à entrada em vários
países por causa da pandemia, o brasileiro volta a
tentar a vida fora do país.
Dados da Polícia Federal

Recolhimentos atípicos levam arrecadação a R$ 137,1 bi

A

União arrecadou
R$ 137,169 bilhões
no mês passado, de
acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela
Receita Federal. Na comparação com junho do ano
passado, houve um crescimento de 46,77% descontada a inflação, em valores
corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O valor é o segundo maior
para os meses de junho desde o início da série histórica
da Receita Federal, em 1995,
em valores corrigidos pela inflação. Apenas em junho de
2011 a arrecadação foi maior,
de R$ 143.793 bilhões. Nos
seis primeiros meses de 2021,
a arrecadação federal soma
R$ 881,996 bilhões, com alta
de 24,49% acima da inflação
pelo IPCA, recorde para o
período.
De acordo com a Receita,
o resultado da arrecadação
federal pode ser explicado,
principalmente, pelos fatores não recorrentes (que
não se repetirá em outros

anos), como recolhimentos
extraordinários de aproximadamente R$ 20 bilhões
em Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e em
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL),
de janeiro a junho de 2021.
No mesmo período do ano
passado, os recolhimentos
extraordinários foram de
R$ 2,8 bilhões. No mês, o
crescimento foi de 76,88%
acima da inflação, com pagamento atípico de R$ 4
bilhões por empresas de diversos setores econômicos.
Nos últimos meses, esses recolhimentos fora de
época têm impulsionado a
arrecadação, por causa de
empresas que registraram
lucros maiores que o previsto e tiveram de pagar a
diferença. Os valores contrabalançaram a elevação de
R$ 6,675 bilhões (em valores corrigidos pelo IPCA)
nas compensações tributárias entre junho de 2020 e
de 2021. O aumento foi de
89% em junho deste ano
em relação a junho de 2020

Rápidas
A Associação Comercial de Santos o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)
e pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo pelo
PSOL, Guilherme Boulos, na manhã desta quarta-feira. No
encontro foram tratadas questões econômicas, habitação,
emprego e o Porto de Santos *** Nesta sexta-feira, o West
Shopping, em Campo Grande (RJ), realiza, em parceria com
o Hemorio, nova edição da campanha de doação de sangue,
das 10h às 15h *** Carla Murakami assume nova área de
Customer Total Care da Fluke *** FGV Direito Rio discute
o uso de soluções tecnológicas em situações de crise, nesta
sexta-feira, às 18h pelo Canal da FGV no YouTube.

indicam que as fronteiras brasileiras registraram
131,5 mil movimentos de
saída de brasileiros que
não voltaram entre janeiro
e maio de 2021. Em um
país em crise econômica e
com desemprego recorde,
a falta de perspectiva sobre o futuro parece ser a
razão do novo movimento
emigratório brasileiro.
O Sistema de Tráfego
Internacional (STI) é a
plataforma da Polícia Federal onde são registrados
os movimentos de entrada
e saída de pessoas no Brasil. Esse banco de dados é
alimentado a cada vez que
brasileiros e estrangeiros
passam pelo controle migratório da PF em aeroportos, portos e fronteiras
terrestres.
Com 88 anos de atividade ininterrupta, o Ministério do Trabalho exerceu
sua função de mediação
das relações entre capital e
trabalho, bem como a solução para a pobreza crescente devido à exploração
predatória de trabalhadores
e trabalhadoras. Como justificativa para seu criador,
Getulio Vargas, haveria acolhida para tais questões nos
braços do Estado.

APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACÕES SA.
CNPJ 15.826.055/0001-22 - NIRE 33.300.303.367
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores acionistas da APOLO HIGIENE E BELEZA ADMINISTRAÇÃO
E PARTICIPACÕES SA, (“Companhia”) para se reunirem no dia 29 de julho de
2021, às 10:00 horas, na Av. Almirante Barroso, 91 - Sala 1008, Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre
a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a composição
e remuneração da administração da Companhia. Informações Gerais: Poderão
tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição
de acionistas, mediante prova de titularidade das ações. Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembléia a que se refere
este Edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no endereço acima
indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização
da referida Assembléia Geral. Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021. PEDRO LANNA RIBEIRO - DIRETOR; NYEDJA NARA CUNHA REGO LANNA - DIRETORA.

e cresceram 51% no período acumulado.
Por meio da compensação tributária, uma empresa
que previu lucros maiores
do que o realizado e pagou
IRPJ e CSLL por estimativa em um exercício pode
pedir abatimento nas parcelas seguintes, caso tenha
prejuízo ou lucro menor
que o esperado. Por causa
da pandemia, que impactou
o resultado das empresas, o
volume de compensações
aumentou de R$ 7,471 bilhões, em junho de 2020,
para R$ 14,146 bilhões, em
junho de 2021.
Além do IRPJ e CSLL,
os destaques do mês foram
as altas registradas na arrecadação do Programa de
Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), 116,25% em
valores reais - corrigidos
pela inflação. Além da alta
de 26,20% no volume de
vendas e de 23% no volume
de serviços, a receita desses
tributos subiu porque o re-

colhimento de PIS/Cofins
foi postergado três meses
no ano passado por causa
da pandemia.
A arrecadação da Previdência Social aumentou
49,28% acima da inflação
por causa do adiamento do
recolhimento das contribuições patronais e do Simples
Nacional.
Segundo a Agência Brasil,
também houve crescimento
da arrecadação dos tributos
de comércio exterior, em razão, principalmente, do crescimento da taxa de câmbio
e do valor em dólar das importações, que teve elevação
de 73,81% em entre maio de
2020 a maio de 2021.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
teve aumento de 60,97%
em relação a junho de 2020,
especialmente nos setores
de metalurgia, comércio
atacadista e fabricação de
produtos de borracha e material plástico. O resultado é
explicado, principalmente,
pelo crescimento de 25,79%
na produção industrial.

CAGARRAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.270/0001-57
NIRE 33.3.00324062
EXTRAVIO: Comunicamos a todos interessados e ao público em
geral, para todos os fins e efeitos,
em especial para os fins do artigo
34 da Instrução Normativa n° 11,
de 09/12/2013, do Departamento
Nacional de Registro Empresarial e
Integração, que o Volume 01, do Livro de Registro de Ações da Cagarras Participações S.A., com sede na
Rua Alcindo Guanabara, 25 - Sala
1804, Rio de Janeiro - RJ, CEP:
20.031-130, inscrita no CNPJ/MF
nº 21.375.270/0001-57, com NIRE
33.3.00324062, foi extraviado. Nada
mais tendo a declarar, a Companhia
disponibiliza-se a prestar quaisquer
informações ou esclarecimentos adicionais que venham a ser necessários. Rio de Janeiro, RJ, 20/07/2021.
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LEILÕES &
COMPANHIA

Profissionais da educação querem
suspensão da reforma do ensino médio

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação
(Sepe) criou uma campanha
contra a reforma do ensino
médio que vem sendo implementada pela Secretaria
de Educação do Estado do
Rio de Janeiro. A entidade
pede que os profissionais
participem da petição eletrônica, pela rede Avaaz,
que exige a suspensão imediata da reforma.
Segundo o sindicato, o
governador Cláudio Castro e o secretário de Educação querem implementar, a qualquer custo, uma
reforma que é excludente
e agrava as desigualdades
educacionais da população.
Isso, sem o debate com a
comunidade escolar.
Para o Sepe, há um falso
discurso do governo de oferecer ao aluno o que lhe mais
interessa, porém na prática é
um rebaixamento curricular
sem precedentes. A nova lei
prevê um currículo flexível,
com cinco itinerários formativos, mas a oferta deles
não é obrigatória. A escola
pública poderá oferecer apenas um deles. Somente as
disciplinas de Matemática e
Português passam a ser obrigatórias sem garantias de
que as outras matérias sejam
oferecidas.
De acordo com o sindicato, “essas mudanças oferecerão ao estudante pobre
e periférico, na escola pú-

Chapéu de Napoleão
em leilão milionário

E

m maio deste ano, a morte de Napoleão Bonaparte completou 200 anos. Em homenagem à data, a
Sotheby’s (sothebys.com/en) irá colocar um dos chapéus
de feltro do imperador francês em leilão. A previsão é que,
em setembro, o chapéu será arrematado por algum lance
entre € 400 mil e € 600 mil (cerca de R$ 2,4 a 3,6 milhões
de reais).
Para a casa de leilões, o alto valor é justificado pela possibilidade de o chapéu ter sido usado por Napoleão durante sua vitória contra a Rússia na batalha de Friedland, em
meados de 1807. Informa-se que também teria sido usado
pelo imperador durante a assinatura do tratado de paz de
Tilsit, no auge das conquistas napoleônicas. Em 15 anos de
reinado, Napoleão usou cerca de 120 chapéus, quase todos
fabricados pela Poupard de Paris.

Bens de Castor de Andrade
Maicon Rodrigues Itaboray (mvleiloes.com.br) está promovendo, autorizado pelo Juizado da 12ª Vara, leilão dos
bens do espólio de Castor de Andrade. Estão listados dezenas de imóveis e bens diversos. O leilão acontece no dia
10 de agosto.

Duplex na Ilha do
Governador
Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) organiza leilão de duplex na Rua Almirante Luiz Belart, 71,
Ilha do Governador. O imóvel tem, no 1º piso: varanda em
toda extensão da parte frontal, ampla sala, lavabo, cozinha
ampla, área de serviço, dependências completa; 2º piso: varanda em toda extensão da parte frontal, 4 quartos (sendo
uma suíte e outro transformado em sala). De frente, com
180m² e duas vagas de garagem. Leilão em andamento.
Avaliação: R$ 1.063.000,00.

Sala no Centro do Rio
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) destaca leilão de sala
c/38m² na Av. Rio Branco, 123/1904, no Centro do Rio.
O edifício é composto por 7 elevadores em ótimo estado,
3 recepcionistas, excelente sistema de segurança, recepção
exuberante, 21 andares, funciona todos os dias até 20h e até
13h aos sábados. É considerado como um dos melhores
prédios do Centro da cidade. Excelente localização, fica na
região central da Av. Rio Branco. Avaliação: R$ 393.714,13.
Leilão agendado para 26 de julho, às 12h.

Loja e sobreloja em Niterói
Anderson Pereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br)
divulga a realização de leilão de loja e sobreloja em Niterói,
na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 572. O imóvel
é constituído por loja com amplo salão, piso cerâmico, na
parte dos fundos, escritório, copa cozinha, dois banheiros,
piso cerâmico. Porta de entrada fechada com vidro temperado e duas portas de aço. A sobreloja tem amplo salão, escritório, quatro banheiros, piso cerâmico, frente com fechamento em vidro temperado. Leilão em andamento. Lance
de R$ 3.705.500,00.

Apartamento na
Barra da Tijuca
Alexandro Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) promove leilão do apartamento 1104, na Avenida Grande Canal,
2915, Bloco 2 (Edifício St. Andrews do empreendimento
Barra Golden Green), Barra Da Tijuca – RJ. Imóvel em
excelente estado de conservação, vista para o mar, inclusive da varanda dos quartos, ar-condicionado central, lavabo
com móveis planejados, banheiros modernizados, sala ampla e arejada, apartamento finamente decorado. Leilão no
dia 27 de julho. Lance inicial de RS 2.450.000,00.

O

blica, um ensino ralo, de
segunda categoria, voltado
para formar mão de obra
barata o que servirá para
dificultar, cada vez mais, o
ingresso da população de
baixa renda na universidade. Aos filhos da classe
trabalhadora, só Português
e Matemática. Aos filhos
da burguesia, todas as outras disciplinas (certamente
vendidas em pacotes extras)
que ajudam a ingressar em
uma boa universidade pública”, diz o chamado.
O link para assinar
o documento: https://
secure.avaaz.org/commu n i t y _ p e t i t i o n s / p o /
seeducrj_pela_suspensao_
da_implementacao_da_reforma_do_ensino_medio_
pela_seeducrj/
Unificação de cargos
O Sepe também participou da discussão da lei
9.364/21, que determina que
sejam unificados os cargos
de docente I (professores do
1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) e II (professores
do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino
Médio) do Sistema Estadual
de Educação e que cria duas
jornadas, de 16 ou 30 horas.
A norma, de autoria do Poder Executivo, foi sancionada pelo governador Cláudio
Castro e publicada no Diário
Oficial desta quarta-feira.
Com a unificação, o

vencimento base poderá
ser de R$1.179,35, para os
profissionais com carga
semanal de 16 horas e até
R$ 4.364,62, para os com
carga semanal de 30 horas.
A norma também autoriza
a Secretaria de Estado de
Educação (Seeduc) a realizar, em caráter definitivo,
a mudança na jornada de
trabalho dos professores de
Ensino Fundamental (1º ao
5º ano) de 16 para 30 horas
semanais.
Segundo o diretor do sindicato em Duque de Caxias,
na Baixada Fluminense, Flávio Lopes, os profissionais de
educação estão há quase oito
anos sem reajustes, utilizando como base para o salário
a Gratificação por Lotação
Prioritária (GLP). “Na prática, os servidores já estão
exercendo a jornada de 30
horas, porém, sem os direitos
assegurados – eles não contam, por exemplo, com a garantia de continuar recebendo esse valor no caso de uma
licença médica ou aposentadoria”, disse na audiência.
A alteração dependerá de

efetiva necessidade da administração pública, o que
a lei compreende que ocorre, por exemplo, durante o
período em vigor do Regime de Recuperação Fiscal
(RRF). A mudança somente
será realizada após pedido
expresso do docente.
No caso de migração de
16 para 30 horas semanais, a
Seeduc deve observar os seguintes critérios: identificação
da necessidade de alteração;
priorização das disciplinas
que tenham matriz curricular
compatível com a carga horária ampliada; manifestação de
vontade do servidor e realização de processo seletivo público, isonômico e transparente.
Não haverá prejuízo para os
profissionais que optarem por
essa troca de regime.
Será criada uma comissão mista, com integrantes
da Seeduc e dos sindicatos
representantes dos professores, para elaborar critérios que regerão a seleção
dos professores de Ensino
Fundamental que vierem a
pleitear a alteração de sua
jornada de 16 para 30 horas.

Intenção de consumo das famílias
mantém ritmo de crescimento

A

Intenção de Consumo das Famílias
(ICF) subiu 2% em
julho, alcançando a segunda
alta consecutiva. O indicador chegou a 68,4 pontos
e atingiu o maior nível desde abril. O resultado ficou
3,5% acima do registrado
no mesmo período de 2020.
O índice, porém, segue
abaixo do nível de satisfação
(100 pontos). Os resultados
da pesquisa, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), foram divulgados
hoje, no Rio de Janeiro.
“A maior confiança das famílias na estabilidade da ten-

dência positiva do mercado
de trabalho, a disponibilização
do auxílio emergencial e uma
maior parcela da população
já vacinada favoreceram as
condições de consumo”, afirmou, em nota, o presidente da
CNC, José Roberto Tadros.
Como em junho, todos
os subíndices da pesquisa
registraram resultados positivos, com destaque para o
que mede a Perspectiva de
Consumo, que subiu 5,1%
na comparação com junho, indo a 66,8 pontos. O
item foi o que apresentou o
maior crescimento no mês
e revelou melhora na percepção dos brasileiros em

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A COOPCENTRO - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
TRANSPORTADORES DE CARGAS, PASSAGEIROS E UTILITÁRIOS DO
RIO DE JANEIRO LTDA., estabelecida na Praça Mozart Firmeza, nº 141,
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, RJ, inscrita na Receita Federal
sob o CNPJ nº 00.863.839/0001-53, Inscrição Estadual nº 85.729.446,
NIRE nº 33400001336-1, por seu Diretor Presidente, no uso de suas
atribuições estatutárias, com fundamento no Estatuto Social, faz a
presente convocação para Assembleia Geral Ordinária. Considerando
que no ano de 2020 não foi possível reunirmo-nos face a Pandemia do
Covid 19, tendo o Poder Público proibido as reuniões e assembleias;
Considerando que já está sendo permitido alguns afrouxamentos nas
medidas de afastamento social; Considerando que o local em que faremos
a assembleia é amplo e que permitirá que não haja aglomeração, faremos
nossa assembleia com espaçamento entre os presentes, devendo todos
os cooperados utilizarem máscaras; e assim, convoca seu Quadro de
Cooperados em número de 94(noventa e quatro), dentre esses aqueles
que estejam com seus direitos sociais regulares, para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no vindouro dia 05 de agosto
de 2021, com a primeira chamada às 08h00min, com no mínimo 2/3(dois
terços) dos cooperados, com a segunda chamada às 09h00min, com no
mínimo de metade mais um dos cooperados e finalmente às 10h00min em
terceira e última chamada com no mínimo 10(dez) cooperados, à realizarse no auditório localizado na Estrada dos Bandeirantes, nº 6.700, Curicica,
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, seguindo a seguinte ORDEM DO DIA: 1
- Prestação de Contas dos órgãos da administração executiva do exercício
de 2019, face a impossibilidade de reunirmos o quadro social por causa
da Covid 19 no ano anterior; 2– Destinação das sobras e perdas do
exercício de 2019; 3 - Prestação de Contas dos órgãos da administração
executiva do exercício de 2020; 4- Destinação das sobras e perdas do
exercício de 2020; 5 - Eleição para os cargos de Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina; 6– Necessidade de
mudança de endereço da sede social; 7– Assuntos de interesse social;
Rio de Janeiro,22 de julho de 2021.
Luiz Paulo de Mattos Moreira – Diretor Presidente.

relação a compras futuras.
“A expectativa das famílias
é que esse ambiente econômico mais positivo percebido
no curto prazo se prolongue
para o longo prazo”, disse a
economista da CNC responsável pela pesquisa, Catarina
Carneiro da Silva.
O Nível de Consumo
Atual também melhorou
(+2,2%), alcançando o
maior patamar desde março
deste ano (53,1 pontos).
“Esse avanço foi resultado
da melhora nas condições de
consumo, com redução no
percentual de famílias que
consideram o seu consumo
menor (59% contra 60,3%

no mês passado e 62,6% em
julho de 2020) e crescimento ainda mais intenso do que
no mês anterior (+4,7%) na
percepção do momento para compra de duráveis”, afirmou a economista.
Apesar de permanecer
como o menor indicador
em julho, o Momento para
Compra de Duráveis, que
avalia o que os consumidores
pensam sobre a aquisição de
bens como eletrodomésticos,
eletrônicos, carros e imóveis, atingiu o maior patamar
desde abril e subiu de forma
ainda mais intensa do que no
mês anterior (+4,7%), chegando a 40,8 pontos.

COPACABANA MAR HOTEL S.A.
CNPJ 28.585.602/0001-77 - NIRE 33300017330
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária.
Convoco os acionistas do Copacabana Mar Hotel S/A para a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede da sociedade, à Rua Ministro
Viveiros de Castro nº 155, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, no dia 29 de julho de 2021, às 9h00, em primeira convocação,
havendo quórum ou às 10h00, em segunda convocação, com qualquer número
de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: a) Prestação de contas dos exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2020;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e sobre o
prejuízo do exercício de 2020; c) Eleição da Diretoria; d)Assuntos de interesse Geral.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021.
Aloysio Maria Teixeira Filho - Diretor Presidente

Edital de Citação - Com o prazo de vinte dias. O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Luciana de
Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular, do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que
funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 201 203 205 A, CEP: 20020-970 - Castelo - Rio
de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Locação de Imóvel - Inadimplemento, nº 017327764.2014.8.19.0001, requerida por Helena Elisa Alves Penna; representada por Dirce
de Sá Freire Alves Silveira, em face de Augustin Arnmand Alexandre Bob Downes,
alegando em síntese o seguinte: “Citação”. Assim, pelo presente edital, CITA o executado Augustin Arnmand Alexandre Bob Downes, CPF 061.337.057-01, que se encontra
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da
quantia de R$ 67.611,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e onze reais) ou nomear bens
à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para
garantia do débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, cinco de julho de
dois mil e vinte e um. Eu, Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário - Matr. 01/28511,
digitei. E eu,Marcia Teixeira Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DA 12ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único, Resolução
236, CNJ) e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído do
processo nº 0047745-76.1997.8.19.0001, dos inventários dos bens
deixados pelo Espólio de Castor Gonçalves de Andrade Silva, em
que a Drª MARTHA ELISABETH FALCÃO SOBREIRA, Juíza de
Direito da 12ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente
edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, na
modalidade
exclusivamente
on
line,
pelo
site
www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encontrará todos
os detalhes para cadastro e oferta do lanço, de que no dia 10/08/
2021, das 14:00 horas às 15:00 horas, sendo que após o término
do horário inicialmente previsto para encerramento do leilão poderá
haver um acréscimo automático lançado pela plataforma caso
ocorra disputa, será apregoado e vendido em primeira Praça, pelo
Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149,
a quem mais oferecer em relação à avaliação, ou, no dia 11/08/
2021, das 14:00 horas às 15:00 horas, sendo que após o término
do horário inicialmente previsto para encerramento do leilão poderá
haver um acréscimo automático lançado pela plataforma caso
ocorra disputa, pela melhor oferta, desde que superior a 50%
(cinquenta por cento) ao valor da avaliação, pelo Leiloeiro Público
Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, os bens descritos
neste edital como: 1) APARTAMENTO 1204, Av. Nossa Senhora de
Copacabana, 314, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, cujas
confrontações, fração ideal e maiores detalhes são melhores
descritos na matrícula do 5º RI (Registro de Imóveis) da Capital do
Rio de Janeiro, no livro 3-EG nº 77840, fls. 257. O bem está
matriculado na Municipalidade sob o nº 0473130-3, onde indica
ter 45m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel
foi avaliado indiretamente em R$ 380.000,00 (TREZENTOS E
OITENTA MIL REAIS) em 04/09/2020. DO RGI: o imóvel encontrase matriculado em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva e
apresenta a prenotação de uma indisponibilidade em função do
ofício 2710 de 05/11/1969. As informações sobre débito de
condomínio ainda não foram retornadas por quem de direito, o
que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos
interessados até a data do leilão. O imóvel não apresenta débitos
de IPTU (certidão de 18/06/2021). O imóvel não apresenta débitos
de taxa de incêndio (certidão de 18/06/2021); 2) SALA 305, Av.
Ministro Ary Franco, 109, Bangu, Rio de Janeiro, RJ, cujas
confrontações, fração ideal e maiores detalhes são melhores
descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis) da Capital do
Rio de Janeiro nº 115798, a qual é parte integrante deste edital. O
bem está matriculado na Municipalidade sob o nº 0769735-2, onde
indica ter 26m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O
imóvel foi avaliado indiretamente em R$ 47.000,00 (QUARENTA E
SETE MIL REAIS) em 13/10/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se
matriculado em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva (R-2
COMPRA E VENDA) e apresenta a prenotação de uma
indisponibilidade em função do aviso 056/94, conforme Ofício 292/
97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001. As informações sobre
débito de condomínio ainda não foram retornadas por quem de
direito, o que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para informar
aos interessados até a data do leilão. O imóvel não apresenta
débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021). O imóvel não apresenta
débitos de taxa de incêndio (certidão de 18/06/2021); 3) SALA 306,
Av. Ministro Ary Franco, 109, Bangu, Rio de Janeiro, RJ, cujas
confrontações, fração ideal e maiores detalhes são melhores
descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis) da Capital do
Rio de Janeiro nº 115798, a qual é parte integrante deste edital. O
bem está matriculado na Municipalidade sob o nº 0769736-0, onde
indica ter 26m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O
imóvel foi avaliado em R$ 47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL
REAIS) em 13/10/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado
em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva (R-2 COMPRA E
VENDA) e apresenta a prenotação de uma indisponibilidade em
função do aviso 056/94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/
1997, de 14/08/2001. As informações sobre débito de condomínio
ainda não foram retornadas por quem de direito, o que será objeto
de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a
data do leilão. O imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão
de 18/06/2021). O imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio
(certidão de 18/06/2021); 4) APARTAMENTO 101, Praça da Fé, 34,
Bangu, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula do 4º RI
(Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro nº 60580, a
qual é parte integrante deste edital. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 1492815-4, onde indica ter 55m² de área
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) em 10/11/2020. DO
RGI: o imóvel encontra-se matriculado em nome de Castor
Gonçalves de Andrade Silva (R-1 COMPRA E VENDA) e apresenta
a prenotação de uma indisponibilidade em função do aviso 056/
94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001.
As informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 18/
06/2021); 5) APARTAMENTO 102, Praça da Fé, 34, Bangu, Rio de
Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes
são melhores descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis)
da Capital do Rio de Janeiro nº 60590, a qual é parte integrante
deste edital. O bem está matriculado na Municipalidade sob o nº
1492816-2, onde indica ter 55m² de área edificada, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$ 180.000,00 (CENTO
E OITENTA MIL REAIS) em 10/11/2020. DO RGI: o imóvel encontrase matriculado em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva
(R-1 COMPRA E VENDA) e apresenta a prenotação de uma
indisponibilidade em função do aviso 056/94, conforme Ofício 292/
97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001. As informações sobre
débito de condomínio ainda não foram retornadas por quem de
direito, o que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para informar
aos interessados até a data do leilão. O imóvel não apresenta
débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021). O imóvel não apresenta
débitos de taxa de incêndio (certidão de 18/06/2021); 6)
APARTAMENTO 103, Praça da Fé, 34, Bangu, Rio de Janeiro, RJ,
cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes são melhores
descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis) da Capital do
Rio de Janeiro nº 60600, a qual é parte integrante deste edital. O
bem está matriculado na Municipalidade sob o nº 1492817-0, onde
indica ter 60m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O
imóvel foi avaliado em R$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL
REAIS) em 10/11/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado
em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva (R-1 COMPRA E
VENDA) e apresenta a prenotação de uma indisponibilidade em
função do aviso 056/94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/
1997, de 14/08/2001. As informações sobre débito de condomínio
ainda não foram retornadas por quem de direito, o que será objeto
de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a
data do leilão. O imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão
de 18/06/2021). O imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio
(certidão de 18/06/2021); 7) APARTAMENTO 104, Praça da Fé, 34,
Bangu, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula do 4º RI
(Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro nº 60610, a
qual é parte integrante deste edital. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 1492817-0, onde indica ter 60m² de área
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$
180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) em 10/11/2020. DO
RGI: o imóvel encontra-se matriculado em nome de Castor
Gonçalves de Andrade Silva (R-1 COMPRA E VENDA) e apresenta
a prenotação de uma indisponibilidade em função do aviso 056/
94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001.
As informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 18/
06/2021); 8) 1/24 da CASA, Rua Fonseca, 729, Bangu, Rio de
Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes
são melhores descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis)
da Capital do Rio de Janeiro nº 134652, a qual é parte integrante
deste edital. O bem está matriculado na Municipalidade sob o nº
0856615-0, onde indica ter 276m² de área edificada, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$ 450.000,00
(QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) em 10/11/2020, onde
indicava aparência de abandono, deteriorado, sem numeração
aparente. DO RGI: consta na certidão de ônus reais do imóvel o
seguinte: AV-1 HIPOTECA à Caixa Econômica Federal; R-2
PARTILHA de 1/2 dos bens deixados por Carmem Medeiros da
Silva em favor de Castor Gonçalves de Andrade Silva,casado com
Wilma de Andrade Silva, Ana Maria Andrade Silva casada com
Alberto Pires Silva Júnior, Cecília Andrade de Lima Souto, viúva,
João Carlos de Andrade e Silva casado com Neide Costa de Andrade
e Silva, Celi Andrade Blake Sant Anna casada com Paulo Duarte

Blake Sant Anna e Celia Andrade de Queiroz Barros casada com
José Itanagé de Queiroz Barros; R-4 PARTILHA de 1/2 dos bens
deixados por Euzébio Gonçalves de Andrade Silva em favor de
Cecília Andrade de Lima, viúva, Espólio de Paulo Duarte Blake
Sant Anna, Espólio de José Itanagé de Queiroz Barros, João Carlos
de Andrade e Silva casado com Neide Costa de Andrade e Silva,
Carlos Frederico Andrade Pires da Silva casado com Paula de
Freitas Andrade Pires, Carlos Alexandre Andrade Pires da Silva,
solteiro e Carlos Alberto Andrade Pires da Silva casado com Débora
Sobral de Arruda; AV-5 ADITAMENTO para constar a partilha de 1/12
em favor do Espólio de Castor Gonçalves de Andrade Silva. Consta
a prenotação de uma indisponibilidade em função do aviso 056/
94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001.
O imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021).
O imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de
18/06/2021); 9) 1/24 da CASA, Rua Fonseca, 743, Bangu, Rio de
Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes
são melhores descritos na matrícula do 4º RI (Registro de Imóveis)
da Capital do Rio de Janeiro nº 134653, a qual é parte integrante
deste edital. O bem está matriculado na Municipalidade sob o nº
0557227-6, onde indica ter 345m² de área edificada, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$ 600.000,00
(SEISCENTOS MIL REAIS) em 10/11/2020, onde indicava aparência
de abandono, deteriorado, sem numeração aparente. DO RGI:
consta na certidão de ônus reais do imóvel o seguinte: AV-1
HIPOTECA à Caixa Econômica Federal; R-2 PARTILHA de 1/2 dos
bens deixados por Carmem Medeiros da Silva em favor de Castor
Gonçalves de Andrade Silva,casado com Wilma de Andrade Silva,
Ana Maria Andrade Silva casada com Alberto Pires Silva Júnior,
Cecília Andrade de Lima Souto, viúva, João Carlos de Andrade e
Silva casado com Neide Costa de Andrade e Silva, Celi Andrade
Blake Sant Anna casada com Paulo Duarte Blake Sant Anna e
Celia Andrade de Queiroz Barros casada com José Itanagé de
Queiroz Barros; R-4 PARTILHA de 1/2 dos bens deixados por
Euzébio Gonçalves de Andrade Silva em favor de Cecília Andrade
de Lima, viúva, Espólio de Paulo Duarte Blake Sant Anna, Espólio
de José Itanagé de Queiroz Barros, João Carlos de Andrade e
Silva casado com Neide Costa de Andrade e Silva, Carlos Frederico
Andrade Pires da Silva casado com Paula de Freitas Andrade Pires,
Carlos Alexandre Andrade Pires da Silva, solteiro e Carlos Alberto
Andrade Pires da Silva casado com Débora Sobral de Arruda; AV-5
ADITAMENTO para constar a partilha de 1/12 em favor do Espólio
de Castor Gonçalves de Andrade Silva. Consta a prenotação de
uma indisponibilidade em função do aviso 056/94, conforme Ofício
292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001. O imóvel apresenta
débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021) no valor de R$ 4.628,68,
sobre os quais incidirão os eventuais acréscimos legais até a
data do efetivio pagamento. O imóvel não apresenta débitos de
taxa de incêndio (certidão de 18/06/2021); 10) APARTAMENTO 401,
Rua Bangu, 206, Bangu, Rio de Janeiro, RJ, com direito a uma
vaga para estacionamento de veículo e cujas confrontações, fração
ideal e maiores detalhes são melhores descritos na matrícula do
4º RI (Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro nº 134430,
a qual é parte integrante deste edital. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 1892711-1, onde indica ter 70m² de área
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$
250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) em 03/11/2020,
onde foi informado ser composto dois quartos, sala, cozinha e
banheiro. DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado em nome de
Castor Gonçalves de Andrade Silva (R-2 COMPRA E VENDA) e
apresenta a prenotação de uma indisponibilidade em função do
aviso 056/94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/
08/2001. As informações sobre débito de condomínio ainda não
foram retornadas por quem de direito, o que será objeto de
diligência do sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a
data do leilão. O imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão
de 18/06/2021). O imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio
(certidão de 18/06/2021); 11) APARTAMENTO 406, Rua Bangu, 206,
Bangu, Rio de Janeiro, RJ, com direito a uma vaga para
estacionamento de veículo e cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula do 4º RI
(Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro nº 134429, a
qual é parte integrante deste edital. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 1892716-0, onde indica ter 66m² de área
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$
220.000,00 (DUZENTOS E VINTE MIL REAIS) em 03/11/2020, onde
foi informado ser composto dois quartos, sala, cozinha e banheiro.
DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado em nome de Castor
Gonçalves de Andrade Silva (R-2 COMPRA E VENDA) e apresenta
a prenotação de uma indisponibilidade em função do aviso 056/
94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001.
As informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 18/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 18/
06/2021); 12) APARTAMENTO 801, Rua Duvivier, 43, Copacabana,
Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores
detalhes são melhores descritos na matrícula nº 62432 do 5º RI
(Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro. O bem está
matriculado na Municipalidade sob o nº 0155456-7, onde indica
ter 100m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel
consta como foreiro ao Município do Rio de Janeiro. O imóvel foi
avaliado indiretamente em R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL
REAIS) em 21/10/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado
em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva e apresenta a
prenotação de uma indisponibilidade em função do ofício 2710 de
05/11/1969. As informações sobre débito de condomínio ainda
não foram retornadas por quem de direito, o que será objeto de
diligência do sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a
data do leilão. O imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão
de 18/06/2021). O imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio
(certidão de 18/06/2021); 13) “Direito e ação” à CASA, Rua Jackson
de Figueiredo, 3.347, Joá, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações,
fração ideal e maiores detalhes são melhores descritos na
matrícula nº 20955 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Capital
do Rio de Janeiro. O bem está matriculado na Municipalidade sob
o nº 0388676-9, onde indica ter 992m² de área edificada, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$ 6.000.000,00 (SEIS
MILHÕES DE REAIS) em 23/10/2020, onde indicava que a fachada
da casa está em péssimo estado de conservação. DO RGI: o
imóvel encontra-se matriculado em nome de SNCI SOC NACIONAL
DE COMERCIALIZACAO INTEGRADA LTDA, inscrita CNPJ sob o nº
42.180.521/0001-18, sendo que às fls. 340/343 consta escritura
de promessa de compra e venda de 31/03/1997, feita entre Paulo
Albuquerque dos Santos, Português, aposentado, separado
consensualmente, CPF 006.559.617-04 em favor de Castor
Gonçalves de Andrade Silva, pelo preço de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) e nas condições do título, onde se apura
que Paulo Albuquerque dos Santos adquiriu por carta de
arrematação expedida em 05/02/1997, nos autos da execução por
título extrajudicial movido contra SINC – SOC. NAC. DE COMERC.
INTEG. LTDA perante a 12ª Vara Cível da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro. Consta em R-10 Arresto na forma de
título: ofício nº 524/H expedido em 24/04/96 pelo Juízo da 12ª Vara
Cível da Comarca da Capital/RJ em ação cautelar proposta por
Paulo Albuquerque dos Santos contra a SNCI, em R-12 Penhora
da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital/RJ, extraído
dos autos da Execução Fiscal nº 1302/98 proposta pelo Município
do Rio de Janeiro, em R-13 Penhora da 6ª Vara de Fazenda Pública
da Comarca da Capital/RJ, extraído dos autos da Execução Fiscal
nº 5395/99 proposta pelo Município do Rio de Janeiro. As
informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 23/06/2021). O
imóvel apresenta débitos de taxa de incêndio de R$ 235,87 (certidão
de 23/06/2021); 14) 1/6 da SALA 1513, Rua da Assembleia, 10,
Centro, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula do 7º RI
(Registro de Imóveis) da Capital do Rio de Janeiro nº 20538-2-AQ,
a qual é parte integrante deste edital. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 1578194-1, onde indica ter 292m² de área
edificada, conforme espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) em 27/11/
2020, sendo que 1/6 corresponde a R$ 400.000,00
(QUATROCENTOS MIL REAIS). DO RGI: Consta em R-5 – CESSÃO
e VENDA que pela escritura de 18/12/85, lavrada nas notas do
tabelião do 10º Ofício desta cidade, livro 3694 a fls. 37, Cetenco
Engenharia S/A cedeu e transferiu os seus direitos a compra da
fração do terreno, bem como vendeu as benfeitorias
correspondente à sala na proporção de 1/6 do imóvel a Castor
Gonçalves de Andrade Silva (R-6 - VENDA) e PRENOTAÇÃO/
INDISPONIBILIDADE: Consta prenotado, em data de 17 de março
de 2020, sob o protocolo número 203258, o Processo de
Arrematação, datado de 29 de julho de 2019, originário da 20ª Vara
Cível da Comarca da Capital/RJ - Processo número 022747114.2014.9.19.0001, cuja exigência para o registro do ato é a
apresentação da Carta de Arrematação. Consta, ainda as seguintes
prenotações: “ATO Nº 21/2012 SIGILOSO O Exmo Sr Dr Ségio

Ricardo de Arruda Fernandes, MM.Juiz de Direito Auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça desse Estado,no uso das
atribuições legais, e tendo em vista os termos do Ofício nº
OFI.0043.000850-9/2012, de 02 de Agosto de 2012, da lavra da
Exma,Sra.Dra. ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO, Juíza Federal da
6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (N/
REF. Proc. nº 190735/2008 CJ), Avisa aos Senhores
Titulares,delegatários ou Responsávesi pelo Expediente das
Serventias com atribuição notorial e registral deste Estado, em
RETIFICAÇÃO AO ATO SIGILOSO nº 20/2008, de 14 de agosto de
2008, desta Corregedoria Geral de Justiça,que aquele douto Juízo
limitou o alcance da Indisponibilidade de bens decretada,para
restringir a constrição aos bens imóveis adquiridos até os dez
anos anteriores à data da referida decisão , proferida em 18/07/
2008, apllicando tal restrição a todos os mencionados no referido
Ato.Permanece inalterados os demais termos do ato sigiloso nº
20/2008. Outrossim, determina que informem, direta e
imediatamente, àquele Juízo, localizado na Avenida Venezuela, nº
134 - 3º andar - Centro - Rio de janeiro /RJ, CEP:20.081-310,
SOBRE A ADOÇÃO DAS MEDIDAS OBJETO DESTE ATO SIGILOSO,
DEVENDO CONSTAR NO EXPEDIENTE de encaminhamento o
número do oficio acima mencionado e do processo
2007.51.01.806238-0.Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2012.
SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES.Juiz de Direito Auxiliar
da Corregedoria-Geral da Justiça. A V I S O N.º 493/2013 O Exmo.
Sr. Dr. SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, MM. Juiz de
Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os termos do
ofício n.º OFI.0043.000211-0/2013, de 13 de março de 2013, da
lavra da Exma. Sra. Dra. ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO, Juíza
Federal da 6ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA
DO RIO DE JANEIRO (N/REF. Proc. n.º 2007.221091 CJ), AVISA
aos Senhores Titulares, Delegatários ou Responsáveis pelo
Expediente das Serventias com atribuição notarial e registral deste
Estado que o sequestro decretado nos autos da AÇÃO PENAL processo n.º 0809186- 98.2007.4.02.5101 (2007.51.01.8091860), abrange os bens imóveis adquiridos pelos constritos a seguir
elencados nos 10 (dez) anos anteriores à data de 03 de setembro
de 2007: AILTON JORGE GUIMARÃES, CPF n.º 028.697.217-49;
ANIZ ABRAHÃO DAVID; CPF nº 034.448.647-87; ANTÔNIO PETRUS
KALIL, CPF nº 008.822.597-68; OSÉ RENATO GRANADO
FERREIRA, CPF n.º 645.535.077-49; JÚLIO CESAR GUIMARÃES
SOBREIRA, CPF nº 612.433.616-20; PAULO ROBERTO FERREIRA
LINO, CPF n.º 264.060.637-91; MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
BRETAS, CPF n.º 806.861.177-00; MARCELO KALIL PETRUS; CPF
n.º 600.597.107-72; NAGIB TEIXEIRA SUAID, CPF nº 868.029.09715; JOÃO OLIVEIRA DE FARIAS, CPF n.º734.851.447-20; LUCIANO
ANDRADE DO NASCIMENTO, F n.º 943.670.787-87; BELMIRO
MARTINS FERREIRA, CPF n.º 341.999.937-20; MARCOS ANTÔNIO
MACHADO ROMEIRO, CPF n.º 023.437.517-57, ratificando, assim,
os termos do Aviso nº489/2007, de 10 de setembro de 2007,
publicado às fls. 47 do D.O., Parte III, do dia 01/11/2007, desta
Corregedoria Geral da Justiça. Rio de Janeiro, 15 de abril de 2013.
SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES Juiz de Direito Auxiliar
da Corregedoria Geral da Justiça”. As informações sobre débito
de condomínio ainda não foram retornadas por quem de direito, o
que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos
interessados até a data do leilão. O imóvel não apresenta débitos
de IPTU (certidão de 23/06/2021). O imóvel não apresenta débitos
de taxa de incêndio (certidão de 23/06/2021); 15) APARTAMENTO
201, Rua Desembargador Izidro, 147, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes são melhores
descritos na matrícula nº 32931 do 11º Ofício Registro de Imóveis
da Capital do Rio de Janeiro. O bem está matriculado na
Municipalidade sob o nº 0743514-2, onde indica ter 55m² de área
edificada e se posiciona de frente, conforme espelho do IPTU. O
imóvel foi avaliado em R$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL
REAIS) em 29/03/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se matriculado
em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva (VENDA em R-4).
As informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 23/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 23/
06/2021); 16) APARTAMENTO 217, Rua Valparaíso, 40, Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores
detalhes são melhores descritos na matrícula nº 60938 do 11º
Ofício Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro. O bem
está matriculado na Municipalidade sob o nº 0941143-0, onde
indica ter 47m² de área edificada, conforme espelho do IPTU. O
imóvel foi avaliado indiretamente em R$ 200.000,00 (DUZENTOS
MIL REAIS) em 29/03/2020. DO RGI: o imóvel encontra-se
matriculado em nome de Castor Gonçalves de Andrade Silva. As
informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 23/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 23/
06/2021); 17) SALA 305, Rua Aurélio Valporto, 47, Marechal
Hermes, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula nº 134977
do 4º Ofício Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro. O
bem está matriculado na Municipalidade sob o nº 0973028-4, onde
indica ter 26m² de área edificada e se posiciona de frente, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado indiretamente em R$
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) em 01/04/2021. DO RGI: o
imóvel encontra-se matriculado em nome de Castor Gonçalves
de Andrade Silva (COMPRA E VENDA em R-1), cumpre certificar
que, CONSTA INDISPONIBILIDADE em nome de CASTOR
GONÇALVES DE ANDRADE SILVA, CPF 028.884.087-91, aviso 056/
94, conforme Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001.
As informações sobre débito de condomínio ainda não foram
retornadas por quem de direito, o que será objeto de diligência do
sr. Leiloeiro para informar aos interessados até a data do leilão. O
imóvel não apresenta débitos de IPTU (certidão de 23/06/2021). O
imóvel não apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 23/
06/2021); 18) SALA 306, Rua Aurélio Valporto, 47, Marechal
Hermes, Rio de Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e
maiores detalhes são melhores descritos na matrícula nº 134978
do 4º Ofício Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro. O
bem está matriculado na Municipalidade sob o nº 0973029-2, onde
indica ter 28m² de área edificada e se posiciona de frente, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado em R$ 65.000,00
(SESSENTA E CINCO MIL REAIS) em 01/04/2021. DO RGI: o imóvel
encontra-se matriculado em nome de Castor Gonçalves de
Andrade Silva (COMPRA E VENDA em R-1), cumpre certificar que,
CONSTA INDISPONIBILIDADE em nome de CASTOR GONÇALVES
DE ANDRADE SILVA, CPF 028.884.087-91, aviso 056/94, conforme
Ofício 292/97-OES, em 28/05/1997, de 14/08/2001. As informações
sobre débito de condomínio ainda não foram retornadas por quem
de direito, o que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para
informar aos interessados até a data do leilão. O imóvel não
apresenta débitos de IPTU (certidão de 23/06/2021). O imóvel não
apresenta débitos de taxa de incêndio (certidão de 23/06/2021);
19) APARTAMENTO 1207, Rua do Catete, 310, Catete, Rio de
Janeiro, RJ, cujas confrontações, fração ideal e maiores detalhes
são melhores descritos na matrícula nº 134435 do 9º Ofício
Registro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro. O bem está
matriculado na Municipalidade sob o nº 0748667-3, onde indica
ter 23m² de área edificada e se posiciona de frente, conforme
espelho do IPTU. O imóvel foi avaliado indiretamente em R$
190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS) em 10/11/2020. DO
RGI: o imóvel encontra-se matriculado em nome de Castor
Gonçalves de Andrade Silva. As informações sobre débito de
condomínio ainda não foram retornadas por quem de direito, o
que será objeto de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos
interessados até a data do leilão. O imóvel não apresenta débitos
de IPTU (certidão de 23/06/2021). O imóvel não apresenta débitos
de taxa de incêndio (certidão de 23/06/2021). Cientes os senhores
interessados que a comissão do sr. Leiloeiro será de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo da reposição
dos valores empregados para a realização das Praças. Caso após
os inícios dos trabalhos do Leiloeiro ocorra a remição ou qualquer
ato por conta do devedor, do credor ou de qualquer interessado
que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá
o pagamento de comissão do sr. Leiloeiro no equivalente a 5%
(cinco por cento) do valor da avaliação por quem der causa, sem
prejuízo da reposição das despesas comprovadas pelo sr.
Leiloeiro. Os interessados em adquirir os bens em prestações
poderão protocolar petição com a proposta de que trata o art. 895,
CPC até o horário designado para início do leilão pretendido. Os
bens serão vendidos livre e desembaraçado de débitos, na forma do
art. 908, §1º, CPC. Não consta recurso ou processo pendente sobre
os bens (art. 886, VI, CPC). Ficam os interessados intimados das
Praças por intermédio deste edital, na pessoa de seus Advogados
constituídos nos autos (art. 889, I, CPC). E, para conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente Edital, que está afixado no
Cartório. As certidões necessárias à prática do ato serão
disponibilizadas aos interessados no momento da Praça. Rio de
Janeiro, 26 de junho de 2021, _. Eu, _, subscrevo. Juiz de Direito.
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6 Seguros

Setor segurador cresce 11% em doze meses até maio
Cobertura de Pessoas cresce 24,6% de janeiro a maio

N

a evolução dos
últimos 12 meses,
o setor de seguros apresentou taxa de crescimento de dois dígitos em
maio, alcançando expansão
de 11%. A demanda por
seguros, previdência e capitalização registrou forte aumento de 41,1% em maio
se comparado ao mesmo
mês do ano passado. Com
influência do VGBL, no
acumulado dos cinco meses
do ano, os seguros já avançam 20,1% sobre o mesmo
período do ano passado.
Repetindo a tendência, a
maior contribuição veio do
segmento de Cobertura de
Pessoas (24,6%), seguido
por Danos e Responsabilidades, com 14,7% e Capitalização, que cresceu 7,6%.
Esses e outros dados referentes ao desempenho do
setor segurador, cuja receita

anual de prêmios representa 6,7% do PIB, constam na
nova edição da Conjuntura
CNseg (nº 48), publicada
pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
“Esse desempenho setorial em maio (41,1%
contra maio de 2020), foi
superior ao de outros setores de atividade econômica conforme as recentes
Pesquisas Mensais do IBGE para maio: comércio
evoluiu 40,9%; indústria
24,1% e serviços, 19,8%.
O efeito precaucional contra o risco do coronavírus
despertou maior interesse
por ramos de seguros com
coberturas
diretamente
correlacionadas à proteção
de patrimônios e pecúlios
para a família”, afirma o
presidente da CNseg, Marcio Coriolano.

Segundo explicou, as taxas de crescimento dos primeiros cinco meses do ano
foram expressivas sobre o
mesmo período de 2020,
ainda que este último tenha
tido dois meses que não
foram afetados pela declaração da pandemia – janeiro e fevereiro. Essas taxas
também reverteram completamente o sinal negativo
observado naqueles cinco
meses sobre idêntico período do ano de 2019. “A despeito dessa recuperação, em
termos agregados, o setor
de seguros ainda não conseguiu obter a mesma arrecadação dos últimos cinco
meses de 2019 anteriores
ao surgimento da pandemia
no Brasil, estando o volume
de negócios R$ 2 bilhões
(2,8%) distante dele. Exceção feita ao segmento de
Danos e Responsabilidades,

que já está com movimento
além do período pré-pandêmico”, avalia Marcio.
O presidente da CNseg
avalia que, em relação aos
demais sete meses de 2021, o
desempenho dos agregados
da economia brasileira não
parece comprometer o ritmo de recuperação de ramos
atingidos mais fortemente pela pandemia, “embora
projeções firmes dependam
do sucesso da vacinação,
da estabilidade política e do
comportamento futuro da
inflação que já acumula 8,4%
em 12 meses”.
No editorial da publicação, Marcio Coriolano
afirma: “O cenário até o
final deste ano corrente dependerá crucialmente do
tamanho da taxa de aumento do PIB para abrir espaço à recuperação de ramos
de seguros influenciados

Inovação na Prática recebe fundador
do Projeto Mentor do Corretor

A

Escola de Negócios de Seguros
(ENS) promoveu
uma transmissão online
em parceria com a Academia Nacional de Seguros e
Previdência (ANSP), que
aconteceu no dia 14 de julho, no seu canal no YouTube, com o tema “Inovação no Setor de Seguros
– Experiência de mercado”. O evento contou
com a presença do Fundador do Projeto Mentor do

Corretor e da H&H Corretora de Seguros, Richard
Furck, do diretor presidente da Porto Seguro, Roberto Santos e do Founder e
CEO da Minuto Seguros
e vice-coordenador da Cátedra de Canais de Distribuição da ANSP, Marcelo
Blay. O bate-papo está
disponível no YouTube da
ENS, através do link https://www.youtube.com/
watch?v=sLj7LpPe3yc
Durante a abertura da

solenidade, o diretor geral da Escola Nacional de
Seguros, Tarcísio Godoy,
agradeceu a presença dos
convidados e explicou a
importância de receber os
executivos, para falarem de
inovação na prática.
“A ideia desse evento, é
poder apresentar para vocês, que estão nos acompanhando, o que o mercado
tem feito de inovação na
prática. Então, cada semana a Escola de Negócios de

Seguros com a ANSP, que é
a parte estudiosa desse mercado, quer trazer para vocês
não só a teoria, por meio de
diversos cursos que a escola
oferece, por meio de diversas palestras que as cátedras
e o trabalho que as cátedras
da ANSP desenvolvem,
mas escutar executivos que
estão na linha de frente.
Roberto e Richard são dois
desses grandes executivos,
que vão permitir esse embate”, explicou.

Essor consolida modelo digital com foco na inovação

D

esde o início das
operações
no
Brasil, a Essor
sempre teve a inovação como pilar de atuação, que
permitiu à seguradora se
tornar líder em segmentos
relevantes como o Agrícola e Transportes de Ônibus
e obter atuação destacada
em seguros de nichos, tais
como, Aviação, Embarcações e Qualidade Estrutural. A partir de 2020, com
a criação da área digital, a
seguradora impulsionou o
processo de transformação,
viabilizando melhorias importantes que já trouxeram
resultados tangíveis para os
corretores e parceiros de
negócios.
A Essor sempre foi uma
companhia voltada para
parcerias, com grande conhecimento em viabilizar
e ajudar os parceiros a se
desenvolverem. Com a
tecnologia, melhoramos
continuamente os nossos
serviços junto aos parceiros e, assim, viabilizamos
processos mais eficientes e inovadores”, desta-

ca o executivo Roberto
Uhl, Head da área digital.
Novidades
Um dos principais lançamentos da seguradora foi
o PlugEssor, plataforma
que disponibiliza inúmeros
serviços aos parceiros como APIs, suporte técnico,
jurídico, atuarial, de inteligência de mercado entre
outros. “Com o PlugEssor,
nossos parceiros podem
se integrar digitalmente e
iniciar as vendas de forma
rápida, sem a necessidade
de longos e caros projetos
de desenvolvimento. Respeitamos a forma com que
nosso parceiro distribui
seus seguros e nossa solução tem por objetivo fazer a
inovação florescer de forma
natural e escalável”, destaca
Uhl.
Outra novidade é o uso
intensivo de dados e inteligência de negócios, que
permite à Essor tomar
decisões mais assertivas e
compartilhar com os parceiros informações rele-

vantes para auxiliá-los a se
desenvolverem. “Graças a
investimentos importantes
realizados pela companhia,
hoje utilizamos um grande
volume de dados estruturados e não estruturados
de bases internas e externas. Assim, podemos gerir
nossos produtos de forma
mais efetiva e ajudar os
parceiros a direcionarem
os esforços”, complementa o executivo.
O lançamento de produtos em série também merece destaque. Desde o ano
passado, foram inúmeros
produtos lançados como o
seguro para Painéis Fotovoltaicos, Residencial, Bikes,
Imobiliário, Riscos de Engenharia e Garantia Digital.
“Temos uma capacidade
muito robusta de atuários
e subscritores que aliado
ao nosso modelo digital,
nos permite a criação de
produtos de forma serial.
Ainda temos outros produtos a serem lançados, ampliando o leque de opções
para os corretores e parceiros”, adianta Roberto Uhl.

Parceria
Contando com uma rede de sete mil corretores
parceiros, a seguradora
vem promovendo melhorias para que a experiência
do corretor seja cada vez
melhor. Pesquisas com a
categoria orientam as melhorias necessárias, como
atendimento via Whatsapp e ajustes no Portal do
Corretor. Como o atendimento ao corretor é dentro da área digital, todas
as melhorias se dão para
assegurar a qualidade do
atendimento em uma base
que cresce a cada dia.
“A Essor é a melhor opção para quem quer distribuir seguros de forma inovadora e escalável. Além
da alta solidez financeira,
temos uma estrutura voltada para que nossos parceiros possam empreender
no mercado de seguros
através de forma digital e
utilizando as mais variadas
tecnologias disponíveis”,
finaliza Roberto Uhl.

pela produção industrial,
agrícola e comercial, que é
o caso dos grandes riscos
patrimoniais. E dependerá
também do incremento da
renda pessoal e do emprego, combustíveis da demanda por produtos básicos
patrimoniais, cobertura de
vida, previdenciários, saúde
suplementar e capitalização.
Na margem (mês contra
mês anterior), o comportamento do setor foi positivo: aumento de 14,8%
(sem saúde e sem DPVAT).
A maioria dos ramos apresentou crescimento, exceto
Responsabilidade Civil, Rural e Planos de Vida Tradicionais.”
Na comparação entre
maio e o mesmo mês do
ano anterior, que ameniza sazonalidade, informa
Coriolano, a arrecadação
de R$ 24,7 bilhões sinaliza

um progresso recorde, na
casa dos dois dígitos altos
(41,1% contra 36,8% em
abril). O destaque deve ser
conferido a ramos de maior
densidade setorial em arrecadação absoluta.
São eles: Plano de Acumulação VGBL, 67% de
contribuição do segmento
de Pessoas e crescimento
de 71,9%; Planos de Vida
Risco, 26% de contribuição
do segmento de Pessoas e
taxa de 29,6%. No segmento de Danos e Responsabilidades, Automóvel, 43% de
contribuição e crescimento de 14,1%; Rural, 11%
de contribuição e taxa de
29,9%; Habitacional, 6% de
contribuição e taxa de 13,9;
Transportes, 5% de contribuição e taxa de 45,2%, e
Responsabilidade Civil, 3%
de contribuição e taxa de
40,6%.

Clube de Investimento CESPINVEST
CNPJ nº 01.685.157/0001-60
Comunicado da Administradora e da Gestora
A CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.671.743/0001-19 (“Administradora”), e a
CM Capital Markets Asset Management Ltda. (“Gestora”), inscrita no
CNPJ sob o nº 02.622.448/0001-72, ambas com sede na Rua Gomes de
Carvalho, n° 1.195, 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, vêm, por meio do presente COMUNICADO, em atenção ao previsto
na alínea III, do item 9.1 e item 9.1.1, do Capítulo IX do Regulamento
de Clubes de Investimento BM&FBovespa, formalizar aos investidores,
cotistas do Clube de Investimento Cespinvest (“Clube”), sua decisão
de renunciar aos serviços de Administração Fiduciária e Gestão de
Carteira, respectivamente, do Clube, com o que os investidores do Clube
deverão eleger novos administrador e gestor, sob pena de liquidação do
Clube, conforme determina a regulamentação aplicável. Atenciosamente,
CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
; CM Capital Markets Asset Management Ltda. Nesta nova publicação
fica sem efeito o Edital publicado no Monitor Mercantil no dia 20/07/2021.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DIEGO GOMES CERQUEIRA, portador da identidade nº 111771846, expedida
pelo IFP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 100.147.717-05. DECLARA, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargos de administração na ATIVA INVESTIMENTOS
S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES. ESCLARECE que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível
na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no campo
“Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas
e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: o componente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – DEORF
Gerência Técnica no Rio de Janeiro – GTRJA
Avenida Presidente Vargas, 730 – 19º andar – Centro
20071-900 - Rio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021

Clube de Investimentos CESPINVEST

CNPJ nº 01.685.157/0001-60
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 02 de Agosto de 2021
Ficam convocados os senhores cotistas do Clube de Investimentos
CESPINVEST, inscrito no o CNPJ sob o nº 01.685.157/0001-60 (“Clube”),
administrado pela CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda.(“Administradora”), inscrita no CNPJ sob o nº
02.671.743/0001-19, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada, em primeira convocação, às onze horas do dia dois de agosto
de 2021 (02/08/2021), e, caso seja necessário, na eventualidade de não
se atingir o quórum de instalação da primeira convocação, em segunda
convocação, no mesmo dia, às doze horas, em ambos os casos, no edifício
da sede social da Administradora, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.195,
4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento
da renúncia da administradora fiduciária e da gestora de carteira do Clube
das funções que desempenham no âmbito do Clube e dos motivos para
tal ato; (ii) aprovar a nomeação de um novo administrador para o Clube
e, caso tal administrador não exerça cumulativamente as atividades de
gestão, de um novo gestor para o Clube; (iii) caso um novo administrador
(ou um novo administrador e um novo gestor, caso o administrador não
exerça cumulativamente as atividades de gestão) seja(m) nomeado(s) nos
termos da deliberação “ii” acima, definir as etapas relativas à transferência
da administração do Clube e proceder com a alteração dos arts. 17º e
18º do estatuto social do Clube; (iv) caso um novo administrador (ou um
novo administrador e um novo gestor, caso o administrador não exerça
cumulativamente as atividades de gestão) não seja(m) nomeado(s) nos
termos da deliberação “ii” acima, ouvir da Administradora se ela pretende
indicar de ofício o seu substituto ou proceder à liquidação e dissolução do
Clube, caso em que se definirá a forma de pagamento dos valores devidos
aos cotistas se, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da Assembleia
Geral Extraordinária, nenhum outro administrador efetivamente substitua a
Administradora; e (v) no caso de liquidação do Clube, definição das regras
e procedimentos para pagamento integral aos cotistas do Clube, inclusive,
os cotistas que estão com o cadastro desatualizado, em linha com as
regras aplicáveis pelos órgãos reguladores específicos. O cotista poderá
participar da Assembleia Geral Extraordinária pessoalmente ou por meio
de procurador, caso em que a outorga de poderes de representação deverá
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano e a correspondente procuração
deverá conter indicação do lugar onde foi passada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos. O cotista deverá
comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento com
foto que comprove sua identidade, ao passo que os procuradores deverão
apresentar um documento com foto que comprove sua identidade e uma
cópia de um documento do cotista. Para facilitar a organização dos trabalhos
da Assembleia Geral Extraordinária, solicita-se ao cotista que pretenda
ser representado por meio de procurador que deposite a procuração e
um documento próprio na sede da Administradora com, no mínimo, 48
(quarenta e oito) horas de antecedência da Assembleia Geral Extraordinária,
aos cuidados de Antonio Silva Júnior. Cópia da documentação poderá ser
encaminhada para o seguinte endereço eletrônico: cespinvest@cmcapital.
com.br. Ressalta-se que os cotistas ou seus procuradores, se for o caso,
poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária ainda que não realizem
o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos
na abertura da Assembleia Geral Extraordinária. Uma cópia deste edital
foi publicado no jornal Monitor Mercantil, na data de hoje, dia 22 de julho
de 2021 e encontra-se disponível na rede mundial de computadores, no
seguinte endereço: https://cmcapital.com.br/securities-services/cespinvest/.
São Paulo, 22 de julho de 2021 - CM Capital Markets Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Nesta nova publicação fica sem efeito
o Edital publicado no Monitor Mercantil no dia 20/07/2021.
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Ativo
Controladora
Consolidado
Passivo e patrimônio líquido
Controladora
Consolidado
Circulante
Nota
2020
2019
2020
2019 Circulante
Nota
2020
2019
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
5
300.945 266.680 301.464 266.926 Fornecedores
32.488 38.605 33.190 39.184
Contas a receber de clientes
6
138.943 165.605 138.943 165.605 Obrigações trabalhistas
14
27.621 31.556 28.797 32.252
Estoques
7
1.509 7.605
1.509 7.605 Imposto de renda e contribuição
Imposto de renda e contribuição
social a pagar
6.089 6.520
6.089 6.520
social a recuperar
8
2.884
763 Impostos e contribuições a recolher 15
125.745 85.669 131.181 89.195
Impostos a recuperar
8
- 3.166
- 3.166 Receita diferida
26
10.435 8.213 10.435 8.213
Depósitos judiciais
11
967 1.007
1.037 1.119 Provisão para contingência
18
6.377 5.550
6.514 5.684
Outros créditos e valores a receber
10.008 13.482
10.521 14.071 Financiamento - Direito de uso
3.850 5.325
4.120 5.724
452.372 457.545 456.358 459.255 Outras
175
148
175
148
Não circulante
212.780 181.586 220.501 186.920
Contas a receber de clientes
6
3.399
158
3.399
158 Não circulante
Empréstimos com partes
Impostos e contribuições a recolher 15
43.529 39.866 45.640 41.858
relacionadas
10
91.188 72.533
76.623 59.430 Passivo do plano de assistência médica 16
27.542 20.279 27.542 20.279
Contas a receber com partes
Receita diferida
26
8.442 8.867
8.442 8.867
relacionadas
10
343.524 261.292 399.005 304.145 Contas a pagar c/ partes relacionadas 10
359.904 244.162 378.702 255.524
Depósitos judiciais
11
38.142 44.171
44.947 51.169 Provisão para contingências
18
37.443 25.476 38.013 26.035
Imposto de renda e contribuição
Provisão para perda em investimentos 12
11.159 9.526
social a recuperar
8
1.832 1.815 Financiamento - Direito de uso
3.503 4.474
3.503 4.728
Impostos a recuperar
8
1.696 1.742 Outras
7.112 6.487
7.112 6.487
Imposto de renda e contribuição
498.634 359.137 508.954 363.778
social diferidos
9
71.372 52.154
72.899 53.256 Patrimônio líquido
19
Outros créditos e valores a receber
7.019 9.619
7.828 10.887 Capital social
180.900 180.900 180.900 180.900
554.644 439.927 608.229 482.602 Reserva de capital
310
310
310
310
Investimento
12
40.245 35.928
- Reserva de lucros
- 23.412
- 24.412
Imobilizado
13
19.633 25.824
20.348 27.342 Ajustes de avaliação patrimonial
4.123 8.070
4.123 8.070
Intangível
2.409 2.783
2.409 2.783 Lucros acumulados
172.556 208.595 172.556 208.592
62.287 64.535
22.757 30.125 Total Patrimônio líquido
357.889 421.284 357.889 421.284
Total do ativo
1.069.303 962.007 1.087.344 971.982 Total do passivo e patrimônio líquido 1.069.303 962.007 1.087.344 971.982
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros
Capital Reserva
Ajustes de avaliação
Lucros
social de capital
Reserva legal
patrimonial acumulados
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018
180.900
830
17.991
8.291
234.699
442.711
Lucro líquido do exercício
108.410
108.410
Reserva Legal
5.421
(5.421)
Dividendos Pagos
(129.096) (129.096)
Perda atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos
(221)
(221)
Plano de opção de ações
(520)
(520)
Saldo em 31 de dezembro de 2019
180.900
310
23.412
8.070
208.592
421.284
Lucro líquido do exercício
99.131
99.131
Reserva Legal
4.956
(4.956)
Dividendos Pagos
(158.579) (158.579)
Perdas atuariais em plano de benefício definido, líquido de impostos
(3.947)
(3.947)
Transferencia Lucros a Distribuir
(28.368)
28.368
Saldo em 31 de dezembro de 2020
180.900
310
4.123
172.556
357.889
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
1 Contexto operacional. A Unisys Brasil Ltda. (“Empresa”) é uma sociedade os da Empresa, e as práticas contábeis foram aplicadas de forma padronizada
limitada com sede na Rua da Glória, 122, sala 501 Ed. Glória, Glória, cidade do nas empresas e são consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior.
Rio de Janeiro e possui regionais nas cidades de São Paulo, Embu, Brasília, O sumário das informações financeiras das controladas contabilizadas pelo
Nova Lima, Belo Horizonte e na cidade satélite de Taguatinga/Distrito Federal. método de equivalência patrimonial está apresentado na Nota Explicativa nº 12.
A Empresa tem por objeto a prestação de serviços de integração de soluções e 3.4 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem
automação na área de informática e venda de equipamentos de informática, caixa, depósitos bancários e investimentos em aplicações financeiras de alta
além de serviços de telecomunicações, assessoria e consultoria técnica, pro- liquidez, com vencimentos originais de três meses ou menos a partir da data da
gramação, desenvolvimento, cessão e licença de programas de computador, contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos
ensino e treinamento em informática, elaboração de projetos, planejamento e à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa da Empresa são incluíconstrução, engenharia consultiva, empreitada e sub-empreitada, cessão de dos como um componente das disponibilidades para fins da demonstração dos
mão-de-obra, processamento de dados, locação e venda de equipamentos, fluxos de caixa. 3.5 Instrumentos financeiros. (i) Ativos financeiros não demercadorias e produtos de informática, assistência técnica, manutenção ou re- rivativos. A Empresa classifica seus ativos financeiros considerando o modelo
paro de equipamentos, máquinas de informática, engenharia logística e estoca- de negócios para gestão e as características de fluxo de caixa contratual. No
gem de bens de informática e distribuição, importação, comércio e industrializa- reconhecimento inicial um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao
ção de equipamentos, dentre outras atividades conexas. A Empresa possui o custo amortizado; valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao
controle das sociedades descritas a seguir: Unisys Informática Ltda. (“Unisys valor justo por meio do resultado. A Empresa reconhece os ativos financeiros
Informática”). Sociedade limitada com sede na cidade de Campo Grande - inicialmente quando se tornar parte das partes disposições contratuais do insMato Grosso do Sul, que tem por objetivo a prestação de serviços em geral, em trumento. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao
especial serviços de informática e teleinformática e quaisquer outras atividades reconhecimento inicial, a não ser que a Empresa mude o modelo de negócio
conexas resultantes ou complementares. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, para gestão dos ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros
a Empresa mantinha participação de 99,99% na Unisys Informática. Unisys afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posteTecnologia Ltda (“Unisys Tecnologia”). Sociedade limitada com sede na ci- rior à mudança no modelo de negócios. A Empresa “desreconhece” um ativo
dade de São Paulo que tem por objetivo o comércio e indústria de máquinas financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou
eletrônicas de processamento de dados, partes e peças para as mesmas, im- quando a Empresa transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
portação, exportação, fabricação, beneficiamento, manutenção e conserto das contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmenmáquinas e dos equipamentos acima mencionados, assim como a venda, a lo- te todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transfericação dos produtos eletrônicos para processamento de dados e equipamentos dos ou na qual a Empresa nem transfere e mantém substancialmente todos os
periféricos, o fornecimento de acessórios e suprimentos para os mesmos, inclu- riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o
sive assistência técnica. Atualmente a Empresa encontra-se com as suas ativi- controle sobre o ativo financeiro. Os ativos ou passivos financeiros são compendades operacionais paralisadas e a administração está avaliando alternativas sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente
para a reestruturação do seu plano de negócio e melhor utilização de sua estru- quando, a Empresa tenha atualmente um direito legalmente executável de comtura societária, fiscal e acervo patrimonial. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, pensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de rea Empresa mantinha participação de 99,99% na Unisys Tecnologia. As contro- alizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Um ativo financeiro é menladas Unisys Informática e Unisys Tecnologia serão doravante mencionadas surado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for
nas notas explicativas abaixo apenas como “Controladas”, e conjuntamente designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado - VJR.: • É
com a controladora como “Grupo”. Efeitos da pandemia provocada pela CO- mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos fiVID-19. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nanceiros para receber fluxos de caixas contratuais; e • Seus termos contratua COVID-19 como uma pandemia. As autoridades governamentais de diversos ais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao
países, incluindo o Brasil, impuseram restrições de contenção do vírus. A Em- pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um ativo finanpresa instituiu Comitê e definiu plano de gestão da pandemia, com medidas ceiro é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for
preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as diretrizes estabe- designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de nelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais. Neste cenário, e gócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contraEmpresa vem monitorando os efeitos nos seus negócios e na avaliação das tuais quanto pela venda de ativos financeiros; e • Seus termos contratuais geprincipais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros ram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de
saldos com potencial de gerar incertezas e impactos nas demonstrações finan- principal e juros sobre o valor principal em aberto. (i) Passivos financeiros não
ceiras. Até o presente momento não observamos efeitos da pandemia em nos- derivativos. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao
sas operações, mas continuaremos a monitorá-los enquanto tal medida se fizer custo amortizado ou VJR. A Empresa reconhece empréstimos e financiamennecessária. 2 Apresentação das demonstrações financeiras. a. Declaração tos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos finande conformidade com relação às Normas do CPC. - Demonstrações finan- ceiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado)
ceiras individuais. As demonstrações financeiras individuais da Controladora são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Empresa se
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Empresa baixa
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as infor- um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canmações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as celadas ou vencidas. A Empresa tem os seguintes passivos financeiros não
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. derivativos: fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos a pagar com
Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demons- partes relacionadas e outras contas a pagar. Tais passivos financeiros são retrações financeiras consolidadas. - Demonstrações financeiras consolidadas. conhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tranAs demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo sação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. (ii)
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Instrumentos financeiros derivativos. A Empresa não operou instrumentos
- Consolidação. A Empresa consolida todas as entidades sobre as quais detém financeiros derivativos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de 2020 e 2019. 3.6 Estoques. Os estoques são avaliados com base no custo
seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades re- histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes,
levantes da investida. As empresas controladas incluídas na consolidação es- armazenagem e impostos não recuperáveis. No caso de produtos industrializatão descritas no item 1 acima - Contexto Operacional. A elaboração das de- dos, em processo e acabados, o estoque inclui os gastos gerais de fabricação
monstrações financeiras em conformidade com o CPC requer o uso de certas com base na capacidade normal de produção. Os valores de estoques contabiestimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da lizados não excedem os valores líquidos de realização. 3.7 Ativo imobilizado.
Administração da Empresa no processo de aplicação das práticas contábeis. Registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior com- demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos é calculaplexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significa- da pelo método linear com base em taxas que levam em consideração o tempo
tivas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa de vida útil estimado dos bens. Outros gastos são capitalizados apenas quando
nº 4. A autorização para emissão destas demonstrações financeiras foi dada há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualpela Diretoria em 06 de julho de 2021. b. Base de mensuração. As demonstra- quer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando inções financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção corrido. A Empresa entende que a prática contábil de valorizar os ativos imobidos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resulta- lizados pelo custo histórico, deduzido da melhor estimativa de depreciação e de
do. c. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações fi- provisão para redução ao valor recuperável, quando requerido, é a que melhor
nanceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. 3 representa o seu ativo imobilizado. A depreciação dos ativos é calculada pelo
Sumário das principais políticas contábeis. As políticas contábeis descritas método linear com base em taxas que levam em consideração o tempo de vida
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os perí- útil (quadro abaixo) dos bens do ativo imobilizado.
odos apresentados nessas demonstrações financeiras. 3.1 Mudanças nas Grupos
Tempo de vida útil
Políticas Contábeis. As seguintes alterações de normas foram adotadas pela Equipamentos alugados a terceiros
5 anos
primeira vez para o exercício iniciado em 1o de janeiro de 2020: • Definição de Máquinas e equipamentos
5 anos
material: alterações ao IAS 1/CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Edificações e benfeitorias
25 anos
Contábeis”e IAS 8/CPC 23 “Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Re- Móveis e utensílios
10 anos
tificação de Erro” • Definição de negócio: alterações ao IFRS 3/CPC 15 “Combi- Ativos de outsourcing
Conforme projeto
nação de Negócios” • Reforma da IBOR: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/ Outros
Diversos
CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 “Instrumentos Financeiros” • Estrutura Conceitual 3.8 Ativos intangíveis. Os ativos intangíveis constituem-se exclusivamente de
Revisada para Relatórios Financeiros • Benefícios Relacionados à Covid-19 softwares adquiridos de terceiros, são mensurados pelo custo de aquisição e
Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao amortizados com base em taxas que levam em consideração o tempo de vida útil
IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”. A empresa está avaliando o potencial estimado dos bens. 3.9 Redução ao valor recuperável - Impairment. (i) Ativos
impacto com a eventual substituição da taxa de juros LIBOR. As demais altera- financeiros. A Empresa avalia, no final de cada período do relatório, se há evições não tem impactos para a empresa. 3.2 Moeda estrangeira. Os itens inclu- dência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está
ídos nas demonstrações financeiras individuais da Empresa são mensurados deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuusando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a empresa atua ízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impair(“moeda funcional”). Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas ment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
que não são realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câm- inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda
bio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda es- tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou
trangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os crido fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre térios que a Empresa utiliza para determinar se há evidência objetiva de uma
os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de re- perda por impairment incluem: • Dificuldade financeira relevante do emitente ou
sultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moe- tomador. • Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento
da estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das dos juros ou principal. • Torna-se provável que o tomador declare falência ou
transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. 3.3 outra reorganização financeira. • O desaparecimento de um mercado ativo para
Investimentos em controladas. Controladas são todas as entidades nas aquele ativo financeiro, devido às dificuldades financeiras. • Dados observáveis
quais a Empresa tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacio- indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa estimanais, em geral em função da detenção de mais da metade dos direitos de voto. dos a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial
A existência e o efeito dos potenciais direitos de voto, atualmente exercíveis ou daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os
conversíveis, são levados em conta quando se avalia se a Empresa controla ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: − Mudanças adversas na sioutra entidade. Os investimentos em controladas para fins das demonstrações tuação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira. − Condições
financeiras individuais são contabilizados pelo método de equivalência patrimo- econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências
nial e são inicialmente reconhecidos pelo seu valor de custo e o seu valor con- sobre os ativos na carteira. A Empresa avalia, em primeiro lugar, se existe evitábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação da dência objetiva de impairment. O montante do prejuízo é mensurado como a diEmpresa nas variações patrimoniais das controladas geradas após a aquisição. ferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa
A participação da Empresa nos lucros ou prejuízos de suas controladas é reco- futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incornhecida na demonstração do resultado. Quando a participação da Empresa nas ridos), descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O
perdas de uma controlada for igual ou superior ao valor contábil do investimen- valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonsto, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Empresa para fins de demonstra- tração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencições financeiras individuais reconhece perdas adicionais. O processo de con- mento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda
solidação para fins das demonstrações financeiras consolidadas corresponde à por impairment é a atual taxa de juros efetiva determinada de acordo com o
soma dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a contrato. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminatureza de cada saldo, complementada pelas seguintes eliminações: (i) Das nuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que
participações no capital, reservas e resultados acumulados mantidos entre as ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificaempresas; (ii) Dos saldos de contas correntes e outros saldos, integrantes do ção de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida
ativo e/ou passivo, mantidos entre as empresas, inclusive resultados não reali- anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. (iii) Ativos não
zados; e (iii) Identificação da participação de não controladoras. Transações financeiros. Os ativos não financeiros da Empresa estão representados pelo
entre Empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre empre- imobilizado e intangível. Esses ativos são revistos a cada período de apresentasas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são elimina- ção para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
dos a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável
ativo transferido. Os exercícios sociais das controladas são coincidentes com de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o

Financeiro 7

Demonstrações de resultados Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Receita operacional líquida
Nota
2020
2019
2020
2019
Receita líquida de produtos
5.517
21.959
5.517
21.959
Receita líquida de serviços
587.910 655.711 591.195 657.397
20
593.427 677.670 596.712 679.356
Custo dos produtos vendidos
(3.241) (16.012) (3.241) (16.012)
Custo dos serviços prestados
(270.666) (333.203) (267.686) (328.322)
21 (273.907) (349.215) (270.927) (344.334)
Lucro bruto
319.520 328.455 325.785 335.022
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
22 (157.552) (156.629) (166.528) (161.409)
Outras receitas operacionais
23
627
9.403
467
9.406
(156.925) (147.226) (166.061) (152.003)
Resultado de equivalência
patrimonial
12
2.684
1.018
Lucro operacional antes do
resultado financeiro e dos
tributos sobre o lucro
165.279 182.247 159.724 183.019
Resultado financeiro
Receita financeira
24
35.663
19.644
45.584
21.048
Despesa financeira
24
(56.254) (38.908) (58.500) (40.228)
(20.591) (19.264) (12.916) (19.180)
Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
144.688 162.983 146.808 163.839
Imposto de renda e contribuição
social - corrente
25
(62.742) (58.231) (65.287) (59.066)
Imposto de renda e contribuição
social - diferido
25
17.185
3.658
17.610
3.637
Lucro líquido do exercício
99.131 108.410
99.131 108.410
As notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
99.131 108.410 99.131 108.410
Outros resultados abrangentes – Itens
que não serão reclassificados para o
resultado Benefícios a empregados –
perdas atuariais
(3.947)
(221) (3.947)
(221)
Total do resultado abrangente
95.184 108.189 95.184 108.189
As notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Fluxos de caixa das atividades
Controladora
Consolidado
operacionais
2020
2019
2020
2019
Lucro líquido do exercício
99.131 108.410 99.131 108.410
Ajustes ao lucro líquido do exercício:
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
(17.185) (6.658) (17.610) (3.637)
Depreciação e amortização
19.511 25.172 20.539 25.927
Baixa de ativo imobilizado
252
36
252
36
Resultado da equivalência patrimonial
(2.684) (1.018)
Provisão para perda de crédito esperada
6.677
6.982
6.677
6.982
Juros provisionados de partes
relacionadas
(3.515) (3.131) (3.515) (3.131)
Variação cambial empréstimos partes
relacionadas
(17.192) (2.299) (17.192) (2.299)
Variação monetária de contingências
4.358
3.144
4.358
3.144
Provisão/(Reversão) para contingências
8.435
605
8.434 (1.049)
Variação monetária ativa de impostos a
recuperar
(10)
(633)
(10)
(633)
Despesa com plano de pensão, assistência
1.284
1.148
1.284
1.148
médica e pagamento baseado em ações
99.062 134.758 102.348 134.898
Redução (aumento) nos ativos e
Aumento (redução) dos passivos:
Contas a receber
16.744 (14.560) 16.744 (14.560)
Estoques
6.096
7.368
6.096
7.368
Impostos a recuperar
44.352 72.109 42.277 72.010
Outros créditos e valores a receber
3.474
4.349
3.549
4.394
Transações com Partes relacionadas
37.025 (1.847) 31.834 (3.676)
Depósitos judiciais
6.069 (1.111)
6.304
43
Fornecedores
(6.117)
3.579 (5.994)
2.648
Obrigações trabalhistas
(3.935) (1.172) (3.455) (1.293)
Receitas diferidas
1.797
860
1.797
860
Impostos e contribuições a recolher
43.739 15.907 45.767 16.679
Outros passivos /ativos
3.252 (2.484)
3.709 (2.484)
Imposto de renda e contribuição social pagos (41.607) (34.086) (41.607) (34.086)
110.889 48.912 107.021 47.903
Caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
209.951 183.670 209.369 182.801
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (13.198) (5.403) (13.423) (5.426)
Empréstimos com partes relacionadas –
Concedido
(1.463) (1.460)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(14.661) (6.873) (13.423) (23.489)
Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Direito de Uso
(2.446) (7.225) (2.829) (7.611)
Dividendos e juros sobre o capital próprio
pagos
(158.579) (129.096) (158.579) (129.096)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de financiamentos
(161.025) (136.351) (161.408) (136.351)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 34.265 40.456 34.538 40.668
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
300.945 266.680 301.464 266.926
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
266.680 226.224 266.926 226.258
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 34.265 40.456 34.538 40.668
Divulgações adicionais a
demonstração do fluxo de caixa
Transações não caixa:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Bens arrendados – direitos de uso
3.405
616
3.455
616
As notas explicativas são parte integrante das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de
caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da
taxa de desconto, antes de impostos, que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do
ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem
ser testados individualmente são agrupados no menor grupo de ativos que gera
entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos
fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (“unidade geradora de caixa”
ou “UGC”). Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o
valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor recuperável estimado.
Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas no valor recuperável
relacionadas às UGCs são alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de
qualquer ágio alocado às UGCs e, então, se ainda houve perda remanescente,
para reduzir o valor contábil dos outros ativos dentro da UGC ou grupo de UGCs
em uma base pro rata. A Administração da Empresa não identificou qualquer
evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor recuperável dos
ativos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. 3.10 Provisões para contingências. As provisões para contingências relacionadas a processos judiciais e administrativos trabalhistas, tributários e cíveis são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de
eventos passados, e é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes do imposto, a qual reflete
as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem
do tempo é reconhecido como despesa financeira. 3.11 Imposto de renda e
contribuição social. As despesas fiscais do período compreendem o imposto
de renda corrente e diferido. O imposto é reconhecido na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado com itens reconhecidos diretamente no patrimônio. Nesse caso, o imposto também é reconhecido
no patrimônio. O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes
e diferidos são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil para imposto de
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto de renda e a contribuição
social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a
base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores
contábeis das demonstrações financeiras individuais. O passivo do imposto de
renda e da contribuição social diferidos é integralmente reconhecido enquanto
que o ativo dependa da realização. Os valores de imposto de renda e contribuição social a pagar são apresentados líquidos das antecipações efetuadas ao
longo dos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. O reconhecimento dos créditos tributários é baseado em estudo de expectativa de lucros tributáveis futuros, elaborado e fundamentado em premissas internas e em cenários
econômicos futuros aprovados pelos órgãos da administração. 3.12 Plano de
benefício definido. 3.12.1 Plano de pensão. A Empresa opera o plano de pensão. O plano é financiado por pagamentos a um fundo fiduciário, determinados
por cálculos atuariais periódicos. O plano é de benefício definido. Os ativos atuariais determinados pelos atuários consultores são reconhecidos, após o teste
de limite de ativos, como ativo do patrocinador em função da existência de direito incondicional. O plano tem benefício econômico disponível com superávit, na
forma de restituição ou redução das contribuições futuras em algum ponto durante a vigência do plano ou quando os passivos do plano forem liquidados. O
cálculo da obrigação de plano de benefício definido é realizado anualmente por
um atuário qualificado utilizando o método de crédito unitário projetado. Quando
o cálculo resulta em um potencial ativo para a Empresa, o ativo a ser reconhecido é limitado ao valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma
de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano.
Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos são levadas em consideração quaisquer exigências de custeio mínimas aplicáveis. Remensurações
da obrigação líquida de benefício definido, que incluem: ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos do plano (excluindo juros) e o efeito do teto do ativo (se
houver, excluindo juros), são reconhecidos imediatamente em outros resultados
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abrangentes (“ORA”). A Empresa determina os juros líquidos sobre o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido no período multiplicando o valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido pela taxa de desconto utilizada na
mensuração da obrigação de benefício definido, ambos conforme determinados
no início do período a que se referem as demonstrações financeiras, levando em
consideração quaisquer mudanças no valor líquido de passivo (ativo) de benefício definido durante o período em razão de pagamentos de contribuições e benefícios. Juros líquidos e outras despesas relacionadas aos planos de benefícios definidos são reconhecidos em resultado. Quando os benefícios de um
plano são incrementados, a porção do benefício incrementado relacionada a
serviços passados prestados pelos empregados é reconhecida imediatamente
no resultado. A Empresa reconhece ganhos e perdas na liquidação de um plano
de benefício definido quando a liquidação ocorre. 3.12.2 Plano de assistência
médica. A Empresa oferece benefício de assistência médica pós-aposentadoria
(plano de assistência médica Veteranos) a seus empregados. O plano é de benefício definido. O direito a esses benefícios é, geralmente, condicionado à permanência do empregado no emprego até a idade de aposentadoria e à conclusão de um tempo mínimo de serviço. Os custos esperados desses benefícios
são acumulados durante o período do emprego, dispondo da mesma metodologia contábil que usada para os planos de pensão de benefício definido. Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de ajustes com base na experiência e na
mudança das premissas atuariais são reconhecidos imediatamente em outros
resultados abrangentes. Essas obrigações são avaliadas, anualmente, por atuários independentes qualificados. 3.13 Remunerações com base em ações. A
controladora final da Empresa, Unisys Corporation, opera uma série de planos
de remuneração com base em ações, liquidados com ações. Segundo esse plano, os funcionários (diretores) da Empresa são remunerados por instrumentos
de patrimônio líquido (opções) da Unisys Corporation, caso sejam atendidas
condições estabelecidas no plano. Mesmo que a obrigação de entregar as ações
da Unisys Corporation para os funcionários aderidos ao plano não esteja com a
Empresa, esta transação é tratada pela Empresa como transação de pagamento baseado em ações liquidadas com títulos patrimoniais. O valor justo dos serviços do empregado, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido
como despesa com o aumento correspondente reconhecido no patrimônio líquido como “plano de opção de ações”. O valor total a ser debitado é determinado
mediante a referência ao valor justo das opções outorgadas, excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direitos com base no serviço e no
desempenho que não são do mercado (por exemplo, rentabilidade, metas de
aumento de vendas e permanência no emprego por um período de tempo específico). O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido, período durante o qual as condições específicas de aquisição de
direitos devem ser atendidas. 3.14 Reconhecimento de receita. Nos termos do
CPC 47, a receita é reconhecida para retratar a transferência de bens ou de
serviços aos clientes por um valor que reflita a contraprestação à qual Unisys
espera ter direito em troca dos referidos bens ou serviços. Todos os serviços
prestados pela Unisys são objeto de instrumento contratual, alocado com base
na efetiva prestação de serviço e de acordo com a unidade de medida de cada
serviço prestado pela Empresa. O reconhecimento ocorre partir da transferência do controle de bens ou serviços aos nossos clientes. 3.15 Perdas para crédito esperado. São constituídas de acordo com os procedimentos e critérios
definidos pela administração, que inclui a análise das faturas a receber vencidas
ou não vencidas. O cálculo considera o histórico de cada cliente assim como indicadores de desempenho obtido com a área de Collection da Empresa. Em relação ao CPC 48, com aplicação a partir de janeiro de 2018, houve alteração no
tratamento dado ao cálculo das Perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa. A metodologia anterior a aplicação do CPC 48 para o cálculo da Provisão de Devedores Duvidosos considerava apenas as faturas vencidas do nosso Contas a Receber. A atual metodologia leva em consideração todo o histórico
de recebimento e desempenho de nossos clientes independentemente de se
encontrarem vencidos ou não. 4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Empresa use de
julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem provisão para devedores
duvidosos, imposto de renda diferido ativo, provisão para contingências, provisão para obsolescência, mensuração de instrumentos financeiros e posição do
plano de benefício definido e pagamento baseado em ações. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Empresa revisa as estimativas e as premissas, pelo menos, anualmente. 5 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem
ativos financeiros mensurados a valor justo, conforme abaixo:
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa e bancos
23.807
15.517
24.326
15.763
Aplicações financeiras
277.138
251.163
277.138
251.163
300.945
266.680
301.464
266.926
As aplicações financeiras constituem-se de Certificados de Depósitos Bancários - CDB, indexados à variação dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros
- CDI de instituições de primeira linha. Tais aplicações possuem alta liquidez e
não possuem qualquer tipo de restrição. Sempre que necessário, a Empresa
resgata suas aplicações financeiras para atender necessidades eventuais de
caixa, sem que incorra em qualquer tipo de multa ou desconto. A remuneração
média das aplicações financeiras no de 2020 foi de 3,25% a.a. e no ano de 2019
foi de 4,25 a.a. A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas é o valor contábil de
aplicações financeiras em CDBs.
6 Contas a receber de clientes
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Clientes governo
128.208
109.993
128.208
109.993
Clientes comerciais
38.188
74.150
38.188
74.150
Provisão para perdas de
crédito esperada
(24.054)
(18.381)
(24.054)
(18.381)
142.342
165.763
142.342
165.763
Circulante
138.943
165.605
138.943
165.605
Não circulante
3.399
158
3.399
158
As contas a receber não possuem caráter de financiamento e estão avaliadas
e registradas inicialmente pelo valor justo. A Empresa possui duas classes distintas de clientes: (i) clientes governo, representada por entidades cujas atividades estão diretamente previstas no orçamento governamental ou aquelas
entidades nas quais o governo detém participação superior a 50% da entidade;
e (ii) clientes comerciais, representada pelos demais clientes não relacionados
ao governo.
Controladora e Consolidado
2020
2019
ComerComerGoverno
cial
Total Governo
cial
Total
A vencer
116.064 29.363 145.427 94.798 62.247 157.046
Vencidos:
De 1 a 30 dias
2.070 3.880 5.950
1.199 5.662 6.861
De 31 a 60 dias
1.296
194 1.490
2.505 3.271 5.776
De 61 a 90 dias
433 1.231 1.664
1.713
146 1.858
De 91 a 180 dias
1.484
579 2.063
3.310
508 3.817
De 181 a 360 dias
407
625 1.032
2.250
85 2.335
De 361 a 540 dias
2.270
393 2.663
11
154
165
Acima de 540 dias
4.203 1.904 6.107
4.207 2.077 6.284
(-) Provisão para perdas de crédito esperada (22.010) (2.044) (24.054) (16.369) (2.012) (18.381)
Total
106.217 36.125 142.342 93.624 72.139 165.763
As movimentações na provisão para perdas de contas a receber de clientes
são as seguintes:
2020
2019
Saldo inicial em 1º de janeiro
(18.381)
(11.398)
Provisão para perdas de credito esperada
(5.673)
(6.983)
Saldo final em 31 de dezembro
(24.054)
(18.381)
A constituição e a baixa da provisão para contas a receber impaired foram registradas no resultado do exercício como “outras despesas operacionais”. Os valores debitados à conta de provisão são calculados considerando a expectativa
de perda futura da carteira por cliente. A exposição máxima ao risco de crédito
na data de apresentação das demonstrações financeiras individuais é o valor
contábil de cada classe de contas a receber mencionada acima. A Empresa não
mantém nenhuma garantia como título.
Controladora e Consolidado
7 Estoques
2020
2019
Peças
6.496
10.999
Equipamentos
2.644
6.492
Provisão para obsolescência
(7.631)
(9.886)
1.509
7.605
Controladora
Consolidado
8 Impostos a recuperar
2020
2019
2020
2019
IPI
5
5
PIS/COFINS
1
47
ICMS
1.690
1.690
INSS (*)
3.166
3.166
3.166
1.696
4.908
Circulante
3.166
3.166
Não circulante
1.696
1.742
(*) Decisão judicial final favorável à Empresa (trânsito em julgado), garantindo o reconhecimento ao crédito de INSS de terceiros pago em parcelamento
por suposta falta de documentação. A compensação foi efetuada através de
perdcomp mensalmente.
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Imposto de Renda
3.468
1.906
Contribuição Social
1.248
672
4.716
2.578
Circulante
2.884
763
Não circulante
1.832
1.815
9 Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda
e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do
imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes
diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e
passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas
desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável
que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos
futuros que podem, portanto, sofrer alterações.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Ativo de imposto diferido
84.566 71.055 86.093 72.157
84.566 71.055 86.093 72.157
Passivo de imposto diferido
(13.194) (18.901) (13.194) (18.901)
(13.194) (18.901) (13.194) (18.901)
71.372 52.154 72.899 53.256

Quinta-feira, 22 de julho de 2021

Impostos diferidos calculados sobre:

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Provisão para contingências e outros impostos 15.870 10.462 16.065 10.658
Provisão para fornecedores e outras provisões 32.157 28.442 33.489 29.358
Provisão para desvalorização
investimento em incentivos fiscais
6.358
6.358
6.358
6.358
Provisão para perda de credito esperada
7.327
5.195
7.327
5.195
Provisão para perda em contratos
4.418
4.453
4.418
4.453
Provisão para obsolescência
2.595
3.361
2.595
3.361
Plano de pensão e assistência médica
9.376
6.895
9.376
6.895
Receita diferida
5.227
4.994
5.227
4.994
Partes Relacionadas
26
39
26
39
Receita reconhecida porém não faturada (11.782) (18.609) (11.782) (18.609)
Outros
(200)
564
(200)
564
71.372 52.154 72.899 53.256
A movimentação líquida da conta de imposto de renda diferido é a seguinte:
Controladora
Consolidado
Em 1º de janeiro
52.154 48.496 53.256 49.619
Receita/(despesa) da demonstração do
resultado (Nota Explicativa nº 26)
17.185
3.658 17.610
3.637
Imposto diferido - Outros resultados
abrangentes
2.033
2.033
71.372 52.154 72.899 53.256
2020
2019
2020
2019
Expectativa de realização
2020
- 33.773
- 34.226
2021
40.434
3.069 41.100
3.718
2022
5.505
2.909
6.366
2.909
2023
6.901
4.541
6.901
4.541
2024
9.460
7.862
9.460
7.862
2025
9.072
9.072
71.372 52.154 72.899 53.256
10 Transações com partes relacionadas. A Empresa é controlada pela
Unisys South America L.L.C. que detém 99,99% das ações da entidade. A
controladora final da Empresa é Unisys Corporation (constituída nos Estados
Unidos da América). Os principais saldos de ativos e passivos, bem como as
transações que influenciaram os resultados dos exercícios, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações com a controladora
e com as empresas ligadas. Conforme as práticas de mercado em relação a
preço e condições gerais. Vendas de produtos e serviços - Controladora. As
seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
Vendas de produtos:
2020
2019
À controladora final e empresas ligadas a controladora final
55
97
Compra de produtos:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final
2.608
4.432
Compra de Serviços
À controladora final e empresas ligadas a controladora final 112.855 134.568
Receita de Juros Intercompany
À controladora final e empresas ligadas a controladora final
3.515
3.131
Vendas de serviços:
À controladora final e empresas ligadas a controladora final
(serviços jurídicos e administrativos)
12.936 21.537
Transações com partes relacionadas - Controladora
2020
Valores a Empréstimos
Valores
Saldo
receber
concedidos
a pagar
líquido
Unisys Sudamericana
6.178
76.623
82.801
Uruguai Ushuo
124.964
- 124.964
Unisys Corporation
152.513
- (332.268) (179.756)
Unisys Tecnologia
14.565
14.565
Unisys Colombia
39.360
(4.282)
35.078
Unisysy Chile
10.100
10.100
UTS - Rionegro
(8.430)
(8.430)
Unisys Europe Finance
(8.025)
(8.025)
Unisys Informática
5.952
5.952
Outros
4.457
(6.898)
(2.441)
343.524
91.188 (359.904)
74.808
2019
Valores a Empréstimos
Valores
Saldo
receber
concedidos
a pagar
líquido
Unisys Sudamericana
3.543
59.430
62.973
Uruguai Ushuo
94.159
94.159
Unisys Corporation
112.565
- (220.268) (107.703)
Unisys Tecnologia
18
13.103
13.121
Unisys Colombia
27.580
(2.126)
25.454
Unisysy Chile
7.244
7.244
Unisys Europe Finance
(9.844)
(9.844)
UTS - Rionegro
(5.731)
Unisys Informática
2.190
2.190
Outros
13.993
(6.193)
2.069
261.292
72.533 (244.162)
89.663
Transações com partes relacionadas - Consolidado
2020
Valores a Empréstimos
Valores
Saldo
receber
concedidos
a pagar
líquido
Unisys Sudamericana
6.188
76.623
82.811
Uruguai Ushuo
124.964
- 124.964
Unisys Corporation
213.662
- (350.949) (137.287)
Unisys Colombia
39.399
(4.282)
35.117
Unisysy Chile
10.202
10.202
UTS - Rionegro
(8.430)
(8.430)
Unisys Europe Finance
(8.025)
(8.025)
Outros
4.590
(7.016)
(2.426)
399.005
76.623 (378.702)
96.926
2019
Valores a Empréstimos
Valores
Saldo
receber
concedidos
a pagar
líquido
Unisys Sudamericana
3.550
59.430 (231.500) (168.520)
Uruguai Ushuo
94.159
94.159
Unisys Corporation
157.257
- 157.257
Unisys Europe Finance
(9.844)
(9.844)
Unisys Colombia
27.580
(2.126)
25.454
Unisys Chile
7.244
7.244
Outros
14.355
(12.054)
2.301
304.145
59.430 (255.524) 108.051
Os empréstimos entre partes relacionadas foram concedidos a uma taxa de juros de
Libor +3%. Nenhuma provisão foi necessária em 31 de dezembro de 2020 e 2019
para os empréstimos com partes relacionadas. A exposição máxima ao risco de crédito na data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
é o valor contábil de empréstimos concedidos e contas a receber com partes relacionadas apresentados acima. Remuneração do pessoal-chave da administração.
Em 2020, a remuneração do pessoal-chave da administração, que contempla a Direção da Empresa, totalizou R$ 3.348 (R$ 6.509 em 2019) e incluí salários e benefícios.
A remuneração baseada em ações está divulgada na nota explicatica nº 17.
11 Depósitos judiciais
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Tributária
34.274
40.143
40.801
46.691
Trabalhista
4.835
5.035
5.183
5.597
39.109
45.178
45.984
52.288
Circulante
967
1.007
1.037
1.119
Não circulante
38.142
44.171
44.947
51.169
12 Investimento em controladas
Controladora
2020
2019
Unisys Informática
40.245
35.928
Unisys Tecnologia (provisão para perda em investimento) (a) (11.159)
(9.526)
29.086
26.402
(a) Referente ao patrimônio líquido negativo.
Informática Tecnologia
31 de dezembro de 2020 - Empresas
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
40.245
(11.159)
% participação
99,99%
99,99%
Valor do investimento
40.245
(11.159)
31 de dezembro de 2019 – Empresas
Informática Tecnologia
Patrimônio líquido (passive a descoberto)
35.928
(9.526)
% participação
99,99%
99,99%
Valor do investimento
35.928
(9.526)
2020
2019
Em 1º de janeiro de 2020
26.402 25.384
Participação nos lucros de controladas
2.684
1.018
Dividendos Distribuídos
Em 31 de dezembro de 2020
29.086 26.402
Segue abaixo a participação da Empresa nos resultados das principais controladas diretas, todas empresas de capital fechado, como também no total de
seus ativos e passivos:
Receita Lucro líquido
31 de dezembro de 2020
Ativo Passivo líquida
(prejuízo)
Unisys Informática
70.351
34.059 17.916
4.317
Unisys Tecnologia
4.499
15.500
(1.633)
Receita Lucro líquido
Ativo Passivo líquida
(prejuízo)
31 de dezembro de 2019
Unisys Informática
56.686
20.758 15.572
1.726
Unisys Tecnologia
4.528
14.054
(708)
13 Imobilizado
Equipa- Bens
a. Controladora
Máqui- Edificamentos de
Alunas e ções e Móveis processa- gados
equipa- benfei- e utenmento (Direito
Em 31 de dezembro de 2018 mentos torias sílios de dados de Uso)
Total
Custo
73.433 30.636 24.784 198.776
- 327.629
Depreciação acumulada (68.891) (21.616) (17.265) (192.128)
- (299.900)
Valor Contábil Líquido
4.542 9.020 7.519
6.648
- 27.729
Saldo de Abertura
16.438 16.438
Aquisições
433
241
3.130
616
4.420
Alienações
(249) (197) (1.322)
- (1.768)
Baixa CPC 47
(664)
(664)
Depreciação do exercício (1.946) (5.806) (1.178) (5.103) (8.030) (22.063)
Baixa de depreciação
248
178 1.306
1.732
Movimentação Líquida
(1.514) (5.584) (1.194) (2.637) 9.024 (1.905)
Em 31 de dezembro de 2019
Custo
73.616 30.679 23.463 201.242 17.054 346.054
Depreciação acumulada (70.588) (27.243) (17.138) (197.231) (8.030) (320.230)
Valor Contábil Líquido
3.028 3.436 6.325
4.011 9.024 25.824
Aquisições
1.061 1.250
226
2.431 3.405
8.373
Alienações
(1.509) (2.371)
(994) (19.754)
- (24.628)
Transferência
121
(121)
Depreciação do exercício (1.559) (2.839) (1.175) (2.667) (5.866) (14.106)
Baixa de depreciação
1.464 2.248
844 19.614
- 24.170
Movimentação Líquida
(422) (1.712) (1.099)
(497) (2.461) (6.191)
Em 31 de dezembro de 2020
Custo
73.289 29.558 22.695 183.798 20.459 329.799
Depreciação acumulada (70.683) (27.834) (17.469) (180.284) (13.896) (310.166)
Valor Contábil Líquido
2.606 1.724 5.226
3.514 6.563 19.633

d. Consolidado
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Máqui- Edificade Aluganas e ções e Móveis proces- dos (Diequipa- benfei- e uten- samento reito de
Em31deDezembrode2018 mentos torias sílios de dados
Uso)
Total
Custo
75.895 32.219 25.761 200.600
- 334.447
Depreciação acumulada (70.884) (22.542) (18.154) (193.925)
- (305.477)
Valor Contábil Líquido
5.011 9.677 7.607
6.675
- 28.970
Saldo de Abertura – CPC06
- 17.447 17.447
Aquisições
437
260
3.130
616
4.443
Alienações
(249)
(197) (1.322)
- (1.768)
Baixa CPC 47
(664)
(664)
Depreciação do exercício (2.166) (5.965) (1.198) (5,.103) (8.386) (22.818)
Baixa de depreciação
248
178 1306
1.732
Movimentação Líquida
(1.730) (5.724) (1.214) (2.637) 9.677 (1.628)
Em 31 de Dezembro de 2019
Custo
76.082 32.281 24.440 203.066 18.063 353.932
Depreciação acumulada (72.801) (28.328) (18.047) (199.028) (8.386) (326.500)
Valor Contábil Liquido
3.281 3.953 6.393
4.038 9.677 27.342
Sado de Abertura - CPC06
Aquisições
1.436 1.250
226
2.431 3.455
8.798
Alienações
(1.509) (2.371) (994) (19.754)
- (24.628)
Transferências
121
(121)
Depreciação do exercício (1.830) (3.343) (1.195) (2.667) (6.299) (15.334)
Baixa de depreciação
1.464 2.248
844 19.614
- 24.170
Transferências de
depreciação
Movimentação Líquida
(318) (2.216) (1.119)
(497) (2.844) (6.994)
Em 31 de Dezembro de 2020
Custo
76.131 31.158 23.672 185.596 21.518 338.075
Depreciação acumulada (73.168) (29.422) (18.397) (182.055) (14.685) (317.727)
Valor Contábil Liquido
2.963 1.736 5.275
3.541 6.833 20.348
Controladora
Consolidado
14 Obrigações trabalhistas
2020
2019
2020
2019
Férias a pagar
14.979
15.266
15.708
15.871
Participações no resultado
3.593
6.215
3.593
6.215
Bônus e comissões a pagar
1.611
3.014
1.635
3.094
Indenização
6.713
3.810
7.133
3.810
Provisão para dissidio salarial
2.391
2.391
Outros
725
860
728
871
27.621
31.556
28.797
32.252
15 Impostos e contribuições a recolher
Controladora
Consolidado
Imposto sobre transações
2020
2019
2020
2019
entre empresas do grupo
155.020
115.722
162.190
120.840
INSS
2.405
2.439
2.546
2.578
Outros
11.849
7.374
12.086
7.635
169.274
125.535
176.822
131.053
Circulante
125.745
85.669
131.181
89.195
Não circulante
43.529
39.866
45.640
41.858
Os Impostos sobre transações entre empresas do grupo incluem ISS, Pis, Cofins, Cide e Imposto de Renda na Fonte sobre importação de bens e serviços.
16 Planos de benefício definido - Controladora e consolidado. a. Plano de
pensão. A Empresa patrocina plano de pensão de benefício definido no Brasil
com base no salário do funcionário e no tempo de serviço do mesmo. O plano
é financiado externamente, onde os ativos do plano são mantidos em trustes,
fundações ou entidades similares. As entidades são regidas pelas regulamentações locais, como também pela relação da Empresa com seus agentes fiduciários (ou equivalentes) e a composição dos mesmos. Os valores reconhecidos
no balanço patrimonial são os seguintes:
2020
2019
Valor presente da obrigação atuarial
23.885 21.624
Valor justo dos ativos
(17.702) (18.634)
(Superávit)/Déficit do plano
6.182
2.990
Receitas/(despesas) reconhecidas na demonstração de
resultado:
Custo financeiro
1.380
1.599
Retorno esperado sobre os ativos do plano
(1.183) (1.648)
Limite dos ativos (asset ceiling)
197
(49)
Redimensionamento de Custo incluído em outros
resultados abrangentes:
Efeito de alteração de premissa financeira
(1.733)
3.904
Efeito da experiência do plano
4.146
(54)
Rendimento sobre o valor justo do plano
582
(147)
2.995
3.703
A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício definido durante o exercício é demonstrada a seguir:
2020
2019
Saldo inicial
21.624
17.618
Custo financeiro
1.380
1.599
Benefícios pagos
(1.533)
(1.443)
Ganhos/ atuariais
2.414
3.850
23.885
21.624
A movimentação do valor justo dos ativos do plano durante o exercício é demonstrada a seguir:
2020
2019
Saldo inicial
18.634
18.282
Retorno esperado do ativo para o plano
1.183
1.648
Benefícios pagos
(1.533)
(1.443)
Ganhos/(perdas) atuariais
(582)
147
17.702
18.634
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:
2020
2019
Taxa de desconto nominal
6,97%
6,61%
Taxa de inflação
3,20%
3,6%
Retorno esperado sobre os ativos do plano
6,97%
6,61%
Aumentos de planos de pensão futuros
3,20%
3,6%
Análise de sensibilidades nas hipóteses adotadas
2020
2019
Valor Presente das Obrigações de Benefício Definido
Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos
26.278
23.977
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos
21.841
19.634
Essas tábuas se traduzem em uma expectativa média de vida em anos de um pensionista:
2020
2019
Aposentadoria hoje (idade atual 65 anos).
20,5
20,5
Aposentadoria em 25 anos (idade atual 40 anos).
20,5
20,5
O retorno esperado sobre os ativos do plano é determinado mediante a consideração dos retornos disponíveis sobre os ativos que apóiam a atual política de
investimento. Os rendimentos esperados sobre os investimentos de juros fixos
baseiam-se em rendimentos brutos de resgate na data do balanço. Os retornos
esperados sobre os investimentos de capital e de bens refletem as taxas reais
de longo prazo do retorno obtido nos mercados respectivos. b. Plano de Assistência Médica Veteranos. A Empresa opera um plano de assistência médica.
O método de contabilização, as premissas e frequências das avaliações atuariais são semelhantes as do plano de pensão. O plano de assistência médica
não é financiado. Os valores reconhecidos são os seguintes:
Despesas reconhecidas na demonstração de resultado:
2020
2019
Custo financeiro
1.087
1.716
1.087
1.716
2020
2019
Resultado da Obrigação reconhecida na demonstração
de resultado abrangente:
Efeito das alterações de premissas demográficas
2.870
Efeito na alteração das premissas financeiras
(1.271)
2.433
Efeito da experiência do plano
1.385 (5.914)
2.984 (3.481)
2020
2019
As principais premissas atuariais usadas foram as seguintes:
Taxa de desconto nominal
6,66%
6,63%
Taxa de inflação
3,20%
3,6%
Análise de sensibilidades nas hipóteses adotadas
2020
2019
Valor Presente das Obrigações de Benefício Definido
Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos
23.115 18.749
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos
19.821 16.015
Impacto na Durantion média da Obrigação de Benefício
Definido
Taxa de desconto nominal - 100 pontos básicos
7,90
8,11
Taxa de desconto nominal + 100 pontos básicos
7,48
7,65
A movimentação do valor presente das obrigações atuariais de benefício definido durante o exercício é demonstrada a seguir:
2020
2019
Saldo inicial
17.289 19.054
Custo financeiro
1.087
1.716
Perdas/(ganhos) atuariais
2.984 (3.481)
21.360 17.289
17 Remunerações com base em ações - Controladora e consolidado. A controladora final da Empresa, Unisys Corporation, opera uma série de planos de
remuneração com base em ações, liquidados com ações. Segundo esse plano,
os funcionários (diretores) da Empresa são remunerados por instrumentos de patrimônio líquido (opções) da Unisys Corporation, caso sejam atendidas condições
estabelecidas no plano. Mesmo que a obrigação de entregar as ações da Unisys
Corporation para os funcionários aderidos ao plano não esteja com a Empresa,
esta transação é tratada pela Empresa como transação de pagamento baseado
em ações liquidadas com títulos patrimoniais. Há dois planos implementados pela
Unisys Corporation: plano de outorga das opções de compra de ações e plano
de outorga de ações. A aderência ao plano, quantidade dos funcionários e ações
(opções) a serem outorgadas é determinado e aprovado pelo Comitê de Remuneração do Conselho da Unisys Corporation. O período de aquisição dos planos
é determinado na data de outorga e geralmente é de três anos. O valor justo das
opções e ações dos planos é definido na data de outorga com base no preço de
fechamento da ação da Unisys Corporation na Bolsa de Valores de Nova York. As
variações na quantidade de opções e ações em aberto e seus correspondentes
preços médios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:
2020
2019
Preço
Preço
Preço
Preço
médio de
médio de
médio de
médio de
exercício
exercício
exercício
exercício
por ação Op- por ação
por ação
por ação
Em 1º de em reais ções em reais Ações em reais Opções em reais Ações
janeiro
9,28 3.900
10,03 10.800
Outorgadas
Vencidas
75,31 (6.900)
Em 31 de
dezembro
11,91 3.900
9,28 3.900
2020
2019
Plano de opção de compra de ações:
Reserva de capital (em milhares de R$)
298
818
Número de opções a exercer (quantidade)
3.900
3.900
Total registrado no patrimônio líquido
298
298
Efeito anual no resultado
(520)
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As opções de compra de ações em aberto no final do exercício têm as seguintes
datas de vencimento e preços de exercício:
Data de vencimento
Opções
05/02/2022
3.900
3.900
18 Provisão para contingências. A Empresa é parte (pólo passivo) em ações
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias e trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes, constituiu provisão
em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas
com as ações em curso, como se segue: A variação na rubrica PIS/Cofins se deu
em função de mudança de prognostico de perda por parte do patrono da causa.
Controladora
2020
2019
Tributárias:
ICMS
812
PIS/Cofins
11.935
2.058
Civil
405
Trabalhistas
31.885 27.751
43.820 31.026
Circulante
6.377
5.550
Não circulante
37.443 25.476
A movimentação das provisões para contingências nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2020 e 2019 pode ser assim demonstrada:
2020
2019
Saldo inicial antes de compensar depósitos judiciais
31.026 27.278
Adições
17.579 11.621
Juros/atualizações
4.358
3.144
Reversões
(9.143) (11.017)
Saldo final
43.820 31.026
Consolidado
2020
2019
Tributárias:
ICMS
24
833
PIS/Cofins
11.935
2.058
Civil
405
Trabalhistas
32.568 28.423
44.527 31.719
Circulante
6.514
5.684
Não circulante
38.013 26.035
A movimentação das provisões para contingências nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2020 e 2019 pode ser assim demonstrada:
2020
2019
Saldo inicial
31.719 29.521
Adições
17.605 11.643
Juros/atualizações
4.442
3.321
Reversões
(9.239) (12.766)
44.527 31.719
Saldo final
44.527 31.719
Em 2020, existem outros processos tributários significativos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 431.733,
com carta de fiança totalizando R$ 304.963 para os quais nenhuma provisão
foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização, distribuídos nas seguintes causas:
2020
Auto de Infração ISS
151.122
Auto de Infração ICMS
79.457
Finsocial
50.245
Compensação de Tributos com Créditos de Terceiros
49.299
Plano Real
39.101
Auto de Infração IR E CS
31.962
Divergência em DCTF
6.037
Divergência em Perdcomp
12.789
Auto de Infração INSS
4.509
Diversos Auto de Infração
7.212
431.733
2019
Auto de Infração ISS
138.789
Auto de Infração ICMS
77.219
Finsocial
49.935
Compensação de Tributos com Créditos de Terceiros
58.117
Plano Real
41.629
Auto de Infração IR E CS
24.615
Divergência em DCTF
6.007
Divergência em Perdcomp
32.744
Auto de Infração INSS
4.431
Diversos Auto de Infração
3.452
436.938
Em conformidade com a legislação em vigor, as declarações de imposto de
renda da Empresa correspondentes aos cinco últimos anos estão sujeitas à
revisão e o eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais.
Demais impostos e contribuições estão sujeitos a revisões similares por prazos
prescricionais variáveis. 19 Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital
social é representado por 6.030 quotas no valor nominal de R$ 30.000,00 de
posse das seguintes Empresas:
Em milhares
Em milhares
de quotas
de quotas
2020
%
2019
%
Unisys South America L.L.C
6
99,99
6
99,99
Unisys Shouth America Holding B.V.
0,01
0,01
Total
6
100
6
100
b. Reserva de capital. A reserva de capital é constituída: (a) Pelo plano de remuneração baseado em ações, conforme detalhado no Nota explicativa nº 17.
(b) O valor remanescente do acervo líquido da Datamec, equivalente a R$ 12.
c. Dividendos e juros sobre capital próprio - Controladora. Os dividendos e
os juros sobre o capital próprio foram apurados de acordo com as disposições
estatutárias e a legislação societária brasileira, como segue:
2020
2019
Lucro líquido do exercício
99.131 108.410
Reserva Legal
(4.956) (5.421)
Base de cálculo dos dividendos
94.175 102.989
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Dividendos de períodos anteriores e juros sobre o
capital próprio pagos no exercício
(158.579) (129.096)
Total de dividendos e juros sobre o capital próprio pagos (158.579) (129.096)
20 Receita operacional líquida
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Venda de mercadorias
7.508
26.396
7.508
26.396
Outsourcing
291.480 331.023 291.480 331.023
Manutenção
154.159 145.833 154.159 145.833
Software
119.847 170.405 119.847 170.405
Serviços de TI
53.998
58.852
53.998
58.852
Suporte HW e SW
36.846
36.076
36.846
36.076
Exportação de Serviços
12.936
21.537
17.282
23.624
Aluguel
1.550
4.338
1.550
4.338
Serviços Compartilhados
1.237
456
Total
679.561 794.916 682.670 796.547
Imposto sobre serviços e outras
deduções:
PIS e COFINS
(63.382) (69.106) (63.268) (69.064)
ISS
(21.428) (22.824) (21.366) (22.811)
ICMS
(1.085) (2.505) (1.085) (2.505)
Cancelamentos
(239) (22.811)
(239) (22.811)
(86.134) (117.246) (85.958) (117.191)
593.427 677.670 596.712 679.356
21 Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Custo das mercadorias vendidas
(3.241) (16.012) (3.241) (16.012)
Software
(54.662) (86.465) (54.662) (86.465)
Peças
(8.390) (15.664) (8.390) (15.664)
Serviços intercompanhia exterior
(4.154) (4.018) (4.154) (4.018)
Remunerações e encargos
(134.374) (141.832) (143.606) (149.458)
Serviços de terceiros
(22.967) (24.335) (9.984) (11.339)
Frete
(4.791) (6.300) (4.811) (6.300)
Viagens e estadias
(8.785) (11.425) (8.805) (11.458)
Manutenção
(15.119) (16.557) (15.213) (16.559)
Gerais
(2.678) (2.504) (2.577) (2.504)
Depreciação e amortização
(9.622) (11.147) (9.997) (11.410)
Participação nos resultados dos
empregados
(2.396) (4.172) (2.396) (4.172)
Outros
(2.728) (8.784) (3.091) (8.975)
(273.907) (349.215) (270.927) (344.334)
22 Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Remunerações e encargos
(47.591) (60.802) (48.462) (61.036)
(8.018) (10.980) (8.394) (11.380)
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
(9.888) (14.025) (10.542) (14.484)
Viagens e estadas
(324) (2.547)
(325) (2.547)
Participação nos resultados
(766) (1.666)
(766) (1.666)
Aluguel
(2.181)
(750) (2.297)
(884)
Manutenção
(2.138) (1.475) (2.434) (1.986)
Despesas corporativas
(52.529) (35.309) (57.657) (37.188)
Eletricidade
(264)
(774)
(335)
(774)
Impostos e taxas
(11.285) (9.450) (12.052) (9.750)
Comunicação
(2.071) (2.249) (2.073) (2.425)
(20.497) (16.602) (21.191) (17.289)
Gerais
(157.552) (156.629) (166.528) (161.409)
23 Outras receitas (despesas)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Multa Contratual
9.354
9.354
Outras receitas (despesas)
627
49
467
52
627
9.403
467
9.406
24 Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
Receitas financeiras:
2020
2019
2020
2019
Variação cambial ativa
18.312
348
28.103
1.679
Juros recebidos
4.915
4.687
5.003
4.687
Rendimentos de aplicações financeiras
7.720
13.272
7.720
13.272
Variação monetária ativa
4.528
1.299
4.570
1.371
Outros
188
38
188
39
35.663
19.644
45.584
21.048
Despesas financeiras:
Juros
(7.143) (8.556) (7.196) (8.625)
Carta de credito
(20.059) (22.295) (20.517) (22.904)
Variação cambial passiva
(25.941) (3.216) (26.938) (3.365)
Outros
(3.111) (4.841) (3.849) (5.334)
(56.254) (38.908) (58.500) (40.228)
(20.591) (19.264) (12.916) (19.180)

A variação na linhas de variação cambial ativa e passiva se deu por conta da
grande volatilidade da taxa dólar no ano de 2020.
25 Imposto de renda e contribuição social
2020
2019
2020
2019
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
144.688 162.983 146.808 163.839
Imposto de renda e contribuição social,
calculados à alíquota estatutária (34%)
49.194 55.414 49.914 55.705
Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Equivalência patrimonial (natureza permanente)
(913)
(346)
Outros
(2.724)
(495) (2.237) (276)
(3.637)
(841) (2.237) (276)
Despesa/(receita) de Imposto de Renda
e Contribuição Social, de acordo com a
demonstração do resultado
45.557 54.573 47.677 55.429
Outros
Despesa/(receita) de Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
62.742 58.231 65.287 59.066
Despesa/(receita) de Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
(17.185) (3.658) (17.610) (3.637)
Alíquota efetiva
31%
33%
32%
34%
26 Receita diferida. Este saldo representa basicamente serviços da Empresa que
ainda não foram prestados, porém já faturados. Em alguns casos específicos, a
Empresa ainda não havia recebido o termo de aceitação do cliente. 27 Gestão de
risco financeiro. 27.1 Fatores de risco financeiro. As atividades da Empresa
expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda,
risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco
de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Empresa se
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Empresa. A gestão de risco é
realizada pela tesouraria central da Empresa. A tesouraria da Empresa identifica,
avalia e protege a Empresa contra eventuais riscos financeiros em cooperação
com as unidades operacionais. a. Risco de mercado. (i) Risco cambial. A Empresa
está exposta ao risco cambial decorrente de exposições de algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos. O risco cambial ocorre quando
operações comerciais, ativos ou passivos registrados são mantidos em moeda diferente da moeda funcional da Empresa. A tabela abaixo resume a exposição ao
risco de taxa de câmbio em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Na tabela, estão incluídos os ativos e passivos financeiros ao valor contábil, categorizados por moeda.
Em 31 de dezembro de 2020
Controladora
Dólares norteAtivos financeiros
Reais
americanos
Total
Caixa e equivalentes de caixa
300.945
- 300.945
Contas a receber de clientes
142.342
- 142.342
Empréstimos com partes relacionadas
14.565
76.623 91.188
Contas a receber com partes relacionadas
5.952
337.572 343.524
Outros créditos e valores a receber
16.995
32 17.027
480.799
414.227 895.026
Passivos financeiros
Fornecedores
(31.702)
(786) (32.488)
Obrigações trabalhistas
(27.621)
- (27.621)
Contas a pagar com partes relacionadas
(359.904) (359.904)
Outras contas a pagar
(14.640)
- (14.640)
(73.963)
(360.690) (434.653)
Exposição líquida
406.836
53.537 460.373
Em 31 de dezembro de 2019
Controladora
Dólares norteAtivos financeiros
Reais
americanos
Total
Caixa e equivalentes de caixa
266.680
- 266.680
Contas a receber de clientes
165.763
- 165.763
Empréstimos com partes relacionadas
13.103
59.430 72.533
Contas a receber com partes relacionadas
2.208
259.084 261.292
Outros créditos e valores a receber
23.076
25 23.101
470.830
318.539 789.369
Passivos financeiros
Fornecedores
(38.323)
(282) (38.605)
Obrigações trabalhistas
(31.556)
- (31.556)
Contas a pagar com partes relacionadas
(244.162) (244.162)
Outras contas a pagar
(16.434)
- (16.434)
(86.313)
(244.444) (330.757)
Exposição líquida
384.517
74.095 458.612
Em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
Dólares norteAtivos financeiros
Reais americanos
Total
Caixa e equivalentes de caixa
301.464
- 301.464
Contas a receber de clientes
142.342
- 142.342
Empréstimos com partes relacionadas
76.623 76.623
Contas a Receber com partes relacionadas
399.005 399.005
Outros créditos e valores a receber
18.317
32 18.349
462.123
475.660 937.783
Em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
Dólares nortePassivos financeiros
Reais
americanos
Total
Fornecedores
(32.404)
(786) (33.190)
Obrigações Trabalhistas
(28.797)
- (28.797)
Contas a pagar com partes relacionadas
(378.702)
Outras contas a pagar
(14.910)
- (14.910)
(76.111)
(379.488)
Exposição líquida
386.012
96.172 482.184
Em 31 de dezembro de 2019
Consolidado
Dólares norteAtivos financeiros
Reais
americanos
Total
Caixa e equivalentes de caixa
266.926
- 266.926
Contas a receber de clientes
165.763
- 165.763
Empréstimos com partes relacionadas
59.430 59.430
Contas a Receber com partes relacionadas
304.145 304.145
Outros créditos e valores a receber
24.933
25 24.958
457.622
363.600 821.222
Passivos financeiros
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
(39.902)
(282) (39.184)
(32.252)
- (32.252)
Contas a pagar com partes relacionadas
(255.524) (255.524)
Outras contas a pagar
(17.087)
- (17.087)
(89.241)
(255.806) (344.047)
Exposição líquida
368.381
107.794 477.175
(ii) Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros - Controladora e Consolidado. Exposição às taxas de juros para aplicações financeiras
- CDI e empréstimos concedidos LIBOR + (3% a.a.) no ativo e passivo circulante
e não circulante pode ser demonstrada conforme abaixo:
Ativos financeiros:
2020
2019
Libor
414.195
318.514
CDI
277.138
251.163
691.333
569.677
Passivos financeiros:
Libor
(378.702) (255.524)
(iii) Risco de crédito. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, depósitos em bancos e instituições financeiras, aplicação
financeira e empréstimos, bem como de exposições de crédito de contas a receber
com clientes. Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de
entidades de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada
e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados pela Cobrança.
A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. A Nota Explicativa nº
6 traz divulgação adicional sobre risco de crédito. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda
decorrente de inadimplência dessas contrapartes. Depósitos e contas correntes,
aplicações em CDBs incluídos em caixa e equivalente de caixa são com bancos de
primeira linha e empréstimos são com partes relacionadas sem nenhuma inadimplência no passado. Depósitos vinculados compõem das aplicações em fundos de
investimentos e títulos públicos. Os fundos de investimento possuem na sua carteira
aplicações nos títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras de primeira linha e cotas de outros fundos de investimento. (iv)
Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Empresa e agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, além do saldo exigido
para administração do capital circulante, é transferido para Tesouraria. A Tesouraria
investe o excesso de caixa em contas correntes, depósitos de curto prazo e títulos
e valores mobiliários, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou
liquidez o bastante para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas
previsões acima mencionadas. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não
derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratado.
Controladora
Menos Entre 1 e Entre 2 e Acima de
Em 31 de dezembro de 2019
de 1 ano 2 anos 5 anos 5 anos
Fornecedores
38.605
Contas a pagar com partes relacionadas
- 244.162
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores
32.488
Contas a pagar com partes relacionadas
359.159
Consolidado
Menos Entre 1 e Entre 2 e Acima de
Em 31 de dezembro de 2019
de 1 ano 2 anos 5 anos 5 anos
Fornecedores
39.184
Contas a pagar com partes relacionadas
- 255.524
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores
33.190
Contas a pagar com partes relacionadas
- 378.702
27.2 Gestão de capital. Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital são os
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital,
a Empresa pode rever a política de pagamento de dividendos. Condizente com outras
Empresas do setor, a Empresa monitora o capital com base no índice de alavancagem
financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida
líquida, por sua vez, corresponde ao total (incluindo de curto e longo prazos, conforme
demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido,
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
2020
2019
Total dos contas a pagar (Nota Explicativa nº 10)
359.904 244.162
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota Explicativa nº 5) (300.945) (266.680)
Dívida líquida (a)
58.959 22.518
Total do patrimônio líquido (b)
357.889 421.284
Total do capital (a+b)
416.848 443.802
Índice de alavancagem financeira - %
14%
5%

O capital não é administrado ao nível do Consolidado, somente ao nível da
Controladora. 28 Estimativa do valor justo. Pressupõe-se que os saldos das
contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. As
aplicações em CDBs não são negociadas em mercados ativos e são indexadas
à variação dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros - CDI de instituições
de primeira linha, com o reconhecimento de atualizações de CDI na rubrica
“resultado financeiro” no período em que ocorrem. Devido à específica destes
instrumentos, que podem ser resgatas só pelo banco emissor destes títulos e
que a taxa de CDI já reflete a posição de mercado interbancário, pressupõe-se
que o valor das aplicações em CDB indexado esteja próximo de seu valor justo.
Aplicações em cotas de fundo de investimentos não são negociadas em mercado ativo e o seu valor justo é determinado através de técnicas de avaliação. O
valor é baseado principalmente no último preço disponível de resgate de cotas
do fundo de investimento, conforme reportado pelo administrador desse fundo.
O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é igual ao seu
valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é significativo. A Empresa aplica CPC 40 - Instrumentos financeiros: evidenciação para instrumentos
financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer
divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia de
mensuração pelo valor justo: • Preços cotados (não ajustados) em mercados
ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1); • Informações, além dos preços
cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou
passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja,
derivados dos preços) (nível 2); e • Inserções para os ativos ou passivos que
não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não
observáveis) (nível 3). A tabela abaixo apresenta os ativos da Empresa e do
Grupo pelo valor justo em 31 de dezembro de 2020.
Controladora
Ativos:
Ativos financeiros registrados pelo Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs
- 277.138
277.138
Total do ativo
- 277.138
277.138
Ativos:
Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs
- 277.138
277.138
Total do ativo
- 277.138
277.138
A tabela abaixo apresenta os ativos da Empresa e do Grupo pelo valor justo em
31 de dezembro de 2019
Ativos:
Controladora
Ativos financeiros registrados pelo
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs
- 251.163
251.163
Total do ativo
- 251.163
251.163
Ativos:
Consolidado
Ativos financeiros registrados pelo
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo total
valor justo por meio do resultado:
Aplicações em CDBs
- 251.163
251.163
Total do ativo
- 251.163
251.163
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos
(como títulos registrados pelo valor justo por meio do resultado) é baseado nos
preços de mercado, cotados na data do balanço. Um mercado é visto como
ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir
de uma Bolsa, distribuidor, corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação
ou agência reguladora, e aqueles preços representam transações de mercado
reais e que ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. O preço de
mercado cotado utilizado para os ativos financeiros mantidos pela Empresa é
o preço de concorrência atual. O valor justo dos instrumentos financeiros que
não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de
técnicas de avaliação. Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados
adotados pelo mercado em que está disponível e confiam o menos possível nas
estimativas específicas da Empresa. Técnicas de avaliação específicas utilizadas para valorizar os instrumentos financeiros incluem: • Preços de mercado
cotados ou cotações de instituições financeiras ou corretoras para instrumentos
similares; e • Outras técnicas, como a análise de fluxos de caixa descontados,
são utilizadas para determinar o valor justo para os instrumentos financeiros
remanescentes. Se uma ou mais informações relevantes não estiver baseada
em dados adotados pelo mercado, o instrumento estará incluído no nível 3.
Instrumentos incluídos no nível 2 são instrumentos categorizados como valor
justo por meio do resultado em 31 de dezembro de 2019 e 2020. Em 31 de dezembro de 2019 e 2020, a Empresa não possui os instrumentos que poderiam
ser incluídos no nível 1 е no nível 3.
29 Instrumentos financeiros por categoria
Controladora
31 de dezembro de 2020
Valor Contábil
Valor Justo
Ativos fiAtivos nanceiros
Finan- registraceiros dos pelo
ao
valor
Custo justo por
Ativos financeiros
amorti- meio do
Nivel Nivel Nivel
mensurados ao valor justo:
zado resultado Total
1
2
3
Aplicações em CDB
- 277.138 277.138
- 277.138
- 277.138 277.138
Ativos financeiros nãomensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 23.807
- 23.807
Contas a receber de clientes 142.342
- 142.342
Empréstimos com partes
relacionadas
91.188
- 91.188
Contas a receber com partes
relacionadas
343.524
- 343.524
Outros créditos e valores a
receber
17.027
- 17.027
617.888
- 617.888
617.888 277.138 895.026
- 277.138
Controladora
31 de dezembro de 2019
Valor Contábil
Valor Justo
Ativos
financeiros
registrados
pelo valor
justo por
Ativos financeiros
meio do
Nivel Nivel Nivel
mensurados ao valor justo: Ativos resultado
Total
1
2
3
Aplicações em CDB
- 251.163 251.163
- 251.163
Ativos financeiros nãomensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 15.717
- 15.717
Contas a receber de clientes 165.763
- 165.763
Empréstimos com partes
relacionadas
72.533
- 72.533
Contas a receber com partes
relacionadas
261.292
- 261.292
Outros créditos e valores a
receber
23.101
- 23.101
538.206
- 538.206
538.206 251.163 789.369
- 251.163
Consolidado
31 de dezembro de 2020
Valor Contábil
Valor Justo
Ativos
Ativos financeiFinanros receiros gistrados
ao pelo valor
Custo justo por
Ativos financeiros
amorti- meio do
Nivel Nivel Nivel
mensurados ao valor justo:
zado resultado
Total
1
2
3
Aplicações em CDB
- 277.138 277.138
- 277.138
- 277.138 277.138
Ativos financeiros nãomensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 24.326
- 24.326
Contas a receber de clientes 142.342
- 142.342
Empréstimos com partes
76.623
76.623
relacionadas
Contas a receber com partes
relacionadas
399.005
- 399.005
Outros créditos e valores a
receber
18.349
- 18.349
660.645
- 660.645
570.059 277.138 937.783
- 277.138
Consolidado
Valor Contábil
Valor Justo
31 de dezembro de 2019
Ativos
Ativos financeiFinanros receiros gistrados
ao pelo valor
Custo justo por
amorti- meio do
Nivel Nivel Nivel
Ativos financeiros
zado resultado
Total
1
2
3
mensurados ao valor justo:
- 251.163 251.163
- 251.163
Aplicações em CDB
Ativos financeiros nãomensurados ao valor justo:
Caixa e equivalentes de caixa 15.763
- 15.763
Contas a receber de clientes 165.763
- 165.763
Empréstimos com partes
relacionadas
59.430
- 59.430
Contas a receber com partes
relacionadas
304.145
- 304.145
Outros créditos e valores a
receber
24.958
- 24.958
570.059
- 570.059
570.059 251.163 821.222
- 251.163
Controladora
31 de dezembro de 2020
Valor Contábil
Valor Justo
Passivo financeiros não- Outros passimensurados ao valor justo: vos financeiros
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
32.488 32.488
Fornecedores
27.621 27.621
Obrigações Trabalhistas
Contas a pagar com
359.904 359.904
partes relacionadas
11.159 11.159
Outras contas a pagar
431.172 431.172
-
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Controladora
31 de dezembro de 2020
Consolidado
31 de dezembro de 2019
Valor Contábil
Valor Justo
Passivos financeiros
Valor Contábil
Valor Justo
Passivo financeiros nãoOutros passinão-mensurados ao
Outros passimensurados ao valor justo: vos financeiros
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 valor justo:
vos financeiros
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Fornecedores
38.605 38.605
- Fornecedores
33.190 33.190
Obrigações Trabalhistas
31.556 31.556
- Obrigações Trabalhistas
28.797 28.797
Contas a pagar com
Contas a pagar com
partes relacionadas
244.162 244.162
- partes relacionadas
378.702 378.702
Outras contas a pagar
16.434 16.434
- Outras contas a pagar
4.120
4.120
330.757 330.757
444.809 444.809
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e quotistas Unisys Brasil Ltda.
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Unisys práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
Brasil Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa - método fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e
indireto para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
financeiras consolidadas da Unisys Brasil Ltda. e suas controladas de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
(“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas do na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha
fluxos de caixa - método indireto para o exercício findo nessa data, bem como nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais responsáveis pela governança da Empresa e suas controladas são aqueles
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
posição patrimonial e financeira da Unisys Brasil Ltda. e da Unisys Brasil Ltda. das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Nossos
e suas controladas em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa e ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
nossa opinião. Outros assuntos. Auditoria dos valores correspondentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente
ao exercício anterior. O exame das demonstrações financeiras do exercício se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparação, de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
que emitiram relatório de auditoria, com data de 23 de junho de 2020, sem não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
ressalvas. Responsabilidades da administração e da governança pelas proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A administração internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria

Três perguntas: efeitos práticos do
Brasil na presidência do Mercosul
Por Jorge Priori

N

o último dia 8 de
julho, o Brasil assumiu a presidência do Mercosul na figura
do presidente Jair Bolsonaro. No seu discurso, proferido na abertura da LVIII
Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados
Associados, o presidente
Bolsonaro, que já foi presidente do bloco no segundo
semestre de 2019, disse que
não se pode “deixar que o
Mercosul continue a ser
visto como sinônimo de
ineficiência, desperdício de
oportunidades e restrições
comerciais” e que, para
“superarmos essa imagem
negativa do bloco, o foco
do Brasil tem privilegiado
a modernização da agenda
econômica do Mercosul”.
Conversamos com o economista e advogado especialista
em Direito Econômico Alessandro Azzoni sobre as consequências práticas de o Brasil
ter assumido a presidência do
Mercosul, como isso pode
gerar consequências positivas
para a economia brasileira e se
o futuro do Brasil está dentro
ou fora do bloco.
O fato do Brasil ter
assumido a presidência
do Mercosul tem consequências práticas?
O Brasil assume temporariamente a Presidência
do Mercosul até o final de
2021. Conforme pronunciamento do presidente Jair
Bolsonaro, o objetivo é trazer modernidade, redução
de tarifas e democratização
dos Países-membros. Segundo o presidente, “em
nossa presidência de turno
que se inicia hoje continuaremos a trabalhar pelo resgate dos valores originais
do bloco. Associados à abertura e à busca da maior e
melhor integração de nossas economias, nas cadeias
regionais e internacionais
de valor”.

Acredito que o Brasil
na Presidência do Mercosul consiga fomentar ainda
mais as relações com os
países-membros e países associados, revertendo, consequentemente, o resultado
da nossa indústria, além de
promover a modernização
do próprio bloco.
Na sua opinião, como
o governo brasileiro vê o
Mercosul? De que forma
a presidência brasileira
do Mercosul pode gerar
consequências positivas
para a economia brasileira?
Para que possamos entender a visão do governo
brasileiro, precisamos entender o modelo econômico adotado por ele: o liberalismo econômico. Este
modelo tem como foco a
limitação do Estado nas
decisões econômicas. Em
outras palavras, o Estado
mínimo.
Os modelos econômicos adotados pelos outros
países-membros do Mercosul se contrapõem ao modelo brasileiro, portanto, o
governo brasileiro vê que
as políticas adotadas pelo
Mercosul travam o processo liberal.
Por exemplo, a Tarifa Externa Comum (TEC), que
serve para garantir a competitividade do bloco com
o resto do mundo, pode
taxar de 0 a 20% os produtos importados que são adquiridos fora do bloco. Para
o modelo liberal, isso seria
uma intervenção estatal no
mercado. Por este motivo, o
governo brasileiro sugeriu a
redução da TEC para 10%
e, posteriormente, mais
uma redução de 10 pontos, o que levaria à isenção
deste sistema de proteção.
Atualmente, a TEC é aplicada sobre matérias-primas,
com uma alíquota de 0 a
12%; bens de capital, de 12
a 16%; e bens de consumo,
de 12 a 20%.

Além das tarifas aduaneiras nacionais, os paísesmembros têm que aplicar
a TEC, impactando diretamente no preço final dos
produtos. No caso do Brasil, esse dispositivo, atrelado
à desvalorização do real,
traz impacto direto na inflação.
Por outro lado, temos
países com condições de
produção altamente qualificada, processo tecnológico
de ponta e baixa proteção
do trabalho. Isso faz com
que preços altamente competitivos possam destruir a
economia local dos paísesmembros. É por essa razão
que a proteção do bloco
tem que ser analisada com
critério. Por exemplo, a ruptura causada no Mercosul
pelo Uruguai, que está buscando acordos bilaterais,
poderá fragilizar o bloco
como um todo.
O Mercosul pode e deve
ser um mecanismo de desenvolvimento econômico,
troca de tecnologia e avanço democrático. Se o bloco
cresce
economicamente,
temos crescimento social e
fortalecimento nas relações
internacionais.
O futuro do Brasil está
no Mercosul ou fora dele?
Podemos dizer que sim e
que não. Vamos explicar o
sim. A relação das exportações brasileiras, mesmo
que não possua um percentual significativo para
o cenário nacional, tem
grande importância para o
setor industrial brasileiro.
Em novembro/2020, as
exportações brasileiras para
os países-membros representaram 8,7% do total
exportado pelo Brasil, somando aproximadamente
US$ 20,9 bilhões. As exportações de bens com maior
nível agregado são importantes para nossa indústria. Dentre eles, temos automóveis, tratores, motores,
calçados e alimentos pro-

cessados. Todos eles com
forte geração de emprego e
renda.
Nos anos 80, a indústria
brasileira representava de
30% a 35% do PIB. Hoje
representa de 11% a 13%.
Por mais que o setor de
serviços tenha crescido e o
agro tenha ganhado espaço, temos que lembrar que
a indústria é uma força de
retomada. Pela capacidade
de geração de empregos,
uma linha fabril pode trabalhar em três turnos. Se temos 100 empregos em cada
turno, uma única indústria
terá 300 empregos gerados
diretamente na linha fabril.
Por este motivo, o fomento
das exportações aos paísesmembros do Mercosul é
vital para o fomento industrial.
Por outro lado, como
mencionado anteriormente,
a TEC pode ser uma barreira para o Brasil, pois precisamos abrir o mercado a
novos parceiros e promover
a troca de tecnologia para o
desenvolvimento econômico. Essa tarifa gera um encarecimento das matériasprimas, bens de capital e
bens de consumo, elevando
os preços em moeda estrangeira e, consequentemente, dos custos internos
de produção, que serão repassados ao preço final que
será pago pelo consumidor.
Esse efeito será sentido diretamente na perda do poder de compra e no processo
inflacionário.
Não podemos viver sem
o Mercosul, pois nos relacionamos com outros blocos
econômicos. A força dos
países-membros e associados garante a queda de braço com o resto do mundo.
Precisamos achar um ponto
em comum para todos que
compõem o bloco, de forma a trazer a modernização
que garanta a soberania e o
desenvolvimento econômico e social dos seus membros.

31 de dezembro de 2019
Consolidado
Passivos financeiros
Valor Contábil
Valor Justo
não-mensurados ao
Outros passivos
valor justo:
financeiros
Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Fornecedores
38.184 38.184
Obrigações Trabalhistas
32.252 32.252
Contas a pagar com
partes relacionadas
255.524 255.524
Outras contas a pagar
17.087 17.087
344.047 344.047
30 Seguros. A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
Composição da Diretoria da Unisys Brasil Ltda.
Roseli de Aguiar Andrade - Diretora de contabilidade
Francisco Carlos Lima Nunes - Contador - CRC-RJ 069.007/O-4
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Empresa e suas controladas. • Avaliamos a adequação
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades
de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 6 de julho de 2021
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5
Valter Vieira de Aquino Junior - Contador CRC 1SP263641/O-0

Mercado do
carbono e uma
economia mais limpa

O

20º
Congresso Brasileiro do
A g r o n e g ó c i o,
uma realização da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), em parceria
com a B3, a bolsa do Brasil,
mostrará como o desenvolvimento do mercado do
carbono verde no país é essencial nessa transição para
uma economia mais limpa
e como a atuação da cadeia
do agro é primordial para
contribuir nessa direção.
Com a expectativa de
reunir milhares de profissionais no dia 2 de agosto, o
evento online é considerado um dos mais relevantes
do universo do agronegócio
brasileiro e contará com as
avaliações de importantes
especialistas que tratarão
do tema central Nosso Carbono é Verde. Eles estarão
divididos em três painéis:
Energia Limpa e Sustentável, Brasil Verde e Competitivo, O Futuro do Agro
no Comércio Mundial para
oferecer ponderações embasadas em anos de experiência e estudo, colaborando
para ampliar o entendimento e a compreensão nos
principais tópicos que norteiam cada temática. As inscrições para participar estão
abertas, são gratuitas e podem ser feitas no site oficial.
O presidente do Conselho Diretor da ABAG, Marcello Brito afirmou em coletiva de imprensa promovida
nesta quarta-feira, dia 21 de
julho, que a escolha pelo
tema não poderia ser diferente, com a maioria dos
países debatendo o assunto
e anunciando uma estruturação ou reestruturação de
seus programas. “O evento
trará uma prévia do que deve ser pauta na COP26.
As principais economias
e empresas estão avançando na estruturação financei-

ra e econômica baseada no
carbono e no pagamento de
serviços ambientais. É uma
nova realidade econômica,
que será relevante para nosso país. Temos a chance de
ser protagonista, com a implementação de uma agenda agroambiental, dentro
de um mercado robusto de
carbono”, acrescentou.
“Há pouco mais de um
ano, passamos a oferecer
plataformas tanto para o
registro como para a negociação de créditos de descarbonização, os CBIOs,
que ajudam o setor a efetivar seus negócios e vem
atraindo, ainda que em
menor número, também
investidores não obrigados pelo Renovabio. Vemos grande potencial de
expansão para os produtos
ou iniciativas que estejam
alinhados a práticas sustentáveis. Além do CBIO,
temos discutido a evolução do mercado voluntário
de carbono e de que forma a B3 pode contribuir
para ele, considerando a
pré-disposição de diversos
players de aperfeiçoar esse
mercado no país”, afirma
Fabio Zenaro, diretor de
Produtos de Balcão e Novos Negócios da B3.
A programação do evento foi construída com o
objetivo de ressaltar como
o potencial do agro para
liderar essa transição para
uma economia limpa, em
sinergia com a preservação
ambiental, que impulsionará o mercado de carbono
verde no país. Isso porque
é preciso transformar o sistema de produção mundial,
buscando caminhos disruptivos e sustentáveis para o
desenvolvimento nacional
e global. O agro brasileiro
pode ter sua terceira safra,
que é justamente a neutralização do carbono.

