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

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,1707
Dólar Turismo R$ 5,3330
Euro R$ 6,1081
Iuan R$ 0,7972
Ouro (gr) R$ 298,00

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,66% (agosto)
 0,78% (julho)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 5,25%
Hot Money  0,63% a.m.

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Quarta-feira, 1º de setembro de 2021
Ano CVII l Número 28.948

‘MISSION
ZERO’
Há dez anos na coluna:  
‘O Monte da Sustentabilidade’.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

INVESTIMENTO
EM STARTUPS
Três passos essenciais para quem deseja 
ter sucesso no empreendimento.  
Por Renato Gil, página 2

ESTADO NACIONAL: 
ERA CIBERNÉTICA
Cieps continuarão sendo o modelo  
de formação. Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho, página 2

Bolsa e dólar fecham 
agosto em baixa e 
têm queda no ano

A Bolsa de Valores caiu pe-
lo segundo dia seguido. Com o 
recuo de 0,8% nesta terça-feira, 
o Ibovespa, principal índice 
da bolsa, encerrou agosto com 
perda acumulada de 2,48%, 
após ter caído 3,94% em julho. 
No ano, o índice registra perda 
de 0,2%.

O dólar comercial fechou o 
dia vendido a R$ 5,172, com 
queda de 0,34% no dia. A mo-
eda norte-americana está no 
menor valor desde 2 de agos-
to, quando tinha fechado a R$ 
5,165. A divisa fechou o mês 
com recuo de 0,73%. Em 2021, 
o dólar acumula baixa de 0,32%.

Senado prevê votar 
nesta 4ª feira MP
que desfigura a CLT

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG) con-
firmou que a votação da MP 
1.045/2021 está prevista para 
esta quarta-feira. Originalmente 
concebida para prorrogar o pro-
grama emergencial de manuten-
ção de empregos durante a pan-
demia, a proposta foi ampliada 
pela Câmara dos Deputados 
para fazer modificações perma-
nentes sobre a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), o que 
tem provocado críticas de sena-
dores.

As mudanças criam a fugura do 
emprego sem direitos trabalhistas 
e com ganhos abaixo do salário 
mínimo.

A MP ainda espera o parecer do 
relator, senador Confúcio Moura 
(MDB-RO), segundo a Agência 
Senado.

Mínimo terá 
aumento de
R$ 69, ou 3 
sacos de arroz

O projeto da lei orçamentária 
de 2022, enviado nesta terça-feira 
ao Congresso Nacional, prevê sa-
lário mínimo de R$ 1.169, R$ 22 
mais alto que o valor de R$ 1.147 
aprovado na Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO). Lembrando 
que em 1º de janeiro de 2021, o 
mínimo subiu de R$ 1.045 para 
1.100.

O aumento em relação ao piso 
de 2021 será de R$ 69, suficiente 
apenas para comprar 3 pacotes de 
arroz de 5kg a um preço médio de 
R$ 23 cada.

A Constituição determina a ma-
nutenção do poder de compra do 
salário mínimo. Tradicionalmente, 
a equipe econômica usa o Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do ano corrente para 
corrigir o salário mínimo do Or-
çamento seguinte.

Segundo levantamento divul-
gado no último dia 5, o preço da 
cesta básica subiu em 15 das 17 
capitais pesquisadas pelo Depar-
tamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) na comparação entre ju-
lho e junho.

As cestas mais caras são a de 
Porto Alegre (R$ 656,92), Floria-
nópolis (R$ 654,43) e São Paulo 
(R$ 640,51). Ou seja, nessas três 
capitais, o novo valor do salário 
mínimo não dará para comprar 
duas cestas básicas.

Com a alta de itens básicos, 
como alimentos, combustíveis e 
energia, a previsão para o INPC 
em 2021 saltou de 4,3% para 
6,2%. O valor do salário mínimo 
pode ficar ainda maior, caso a in-
flação supere a previsão até o fim 
do ano.

O projeto do Orçamento teve 
poucas alterações em relação às 
estimativas de crescimento eco-
nômico para o próximo ano na 
comparação com os parâmetros 
da LDO.

A projeção de crescimento do 
PIB passou de 2,5% para 2,51% 
em 2022. Já a previsão para o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), usado como índice 
oficial de inflação, foi mantida em 
3,5% para o próximo ano.

Outros parâmetros foram revi-
sados. Por causa das altas recentes 
da Selic (juros básicos da econo-
mia), a proposta do Orçamento 
prevê que a taxa encerrará 2022 
em 6,63% ao ano, contra projeção 
de 4,74% ao ano que constava na 
LDO. A previsão para o dólar mé-
dio foi mantida em R$ 5,15. 
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Renda média dos trabalhadores 
diminui mais de 6% em 1 ano
Desemprego cai com recorde de informais e subocupados

O rendimento médio real 
dos trabalhadores foi 
de R$ 2.515 no segundo 

trimestre, um recuo de 3% frente 
ao trimestre de janeiro a março de 
2021 e redução de 6,6% em rela-
ção ao segundo trimestre de 2020. 
A massa de rendimento real, que 
é soma de todos os rendimentos 
dos trabalhadores, ficou estável, 
atingindo R$ 215,5 bilhões.

O total dos rendimento se man-
teve, apesar da queda na renda, de-
vido à redução na taxa de desocu-
pação, que recuou para 14,1% no 
segundo trimestre deste ano, uma 
redução de 0,6 ponto percentual 
em relação ao primeiro trimestre. 
Apesar da diminuição na taxa, o 
país ainda soma 14,4 milhões de 
pessoas na fila em busca de um 
trabalho.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua do IBGE. O re-
cuo foi influenciado pelo aumento 
no número de pessoas ocupadas 
(87,8 milhões), que avançou 2,5%, 
com mais 2,1 milhões no período. 
Com isso, o nível de ocupação 
subiu 1,2 ponto percentual para 
49,6%, o que indica, contudo, que 
menos da metade da população 
em idade para trabalhar está ocu-
pada no país.

O trabalho por conta própria 
atingiu o patamar recorde de 24,8 
milhões de pessoas, um cresci-
mento de 4,2% na comparação 
com o trimestre anterior. Em um 
ano, o contingente avançou 3,2 
milhões. Mais da metade (52,2%) 

Cesta de despesas básicas das famílias sobe 33%

A média de preços das des-
pesas básicas das famí-
lias, com os principais 

alimentos, combustíveis e resi-
dência, aumentou 33% no país, 
nos últimos 12 meses, segundo 
levantamento da Federação do 
Comércio de São Paulo (Feco-
mércio-SP)

Em julho, a cesta de despesas 
básicas das famílias influenciou 
18% no orçamento dos lares. Para 
o consumidor, isso significa que a 
cada R$ 20 gastos com despesas 
básicas no mesmo período do ano 
passado, agora, terá de desembol-
sar quase R$ 27. O levantamento 
foi realizado com base no Índice 
de Preços do Consumidor Amplo 
(IPCA) do IBGE.

 Compõem a cesta itens como 
o arroz, feijão marronzinho, car-
nes, frango (inteiro), leite (longa-
-vida), óleo de soja, gás de botijão, 
energia elétrica residencial, gaso-
lina, etanol, óleo diesel e gás vei-
cular. A inflação não concentrada 
e o fato de estes serem produ-
tos essenciais para a alimentação 
tornam ainda mais difícil para os 
consumidores economizarem. De 
acordo com o estudo, entre março 
de 2020 e julho de 2021, o avanço 
médio dos preços no Brasil, para 
esta cesta específica, foi de 30,3%.

 A escalada dos preços está dis-
persa em vários grupos de consu-
mo importantes no dia a dia dos 
brasileiros, como alimentação, 
transporte e habitação, além de ser 

generalizada. A variação acumula-
da em 12 meses vai de 27,3%, em 
Belém, até 39,4%, em Brasília.

Em São Luís, capital do Ma-
ranhão, o valor dispensado pelas 
famílias na aquisição dos itens 
chega a 25%, isto é, compro-
mete um quarto do orçamento. 
Quando a região dispõe de ren-
da média elevada, como são os 
casos de Distrito Federal, São 
Paulo, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, a participação das des-
pesas básicas fica no intervalo 
entre 14,3% e 19,5%. Na classe 
mais favorecida do Distrito Fe-
deral, por exemplo, com mais de 
25 salários mínimos, o percen-
tual das despesas com os itens 
básicos de consumo é de 9,3%.

da alta da ocupação na compara-
ção mensal e 62,7% na compara-
ção anual vieram do aumento dos 
conta própria sem CNPJ.

A Pnad trouxe outros recordes 
negativos: trabalhadores infor-
mais somaram 35,6 milhões de 
pessoas, uma taxa de 40,6%, en-
quanto há um ano eram 30,8 mi-
lhões e uma taxa de 36,9%; e os 
trabalhadores subocupados que 
trabalham menos horas do que 
poderiam chegou a 7,5 milhões de 
pessoas, 1,9 milhão de pessoas a 
mais que em 2020.

Os desalentados (5,6 milhões), 
pessoas que desistiram de procu-
rar trabalho devido às condições 
estruturais do mercado, permane-
ce em patamar estável na compa-
ração com o segundo trimestre do 
ano passado.

O contingente de pessoas su-
butilizadas (aquelas desocupadas, 
subocupadas por insuficiência 
de horas trabalhadas ou na for-
ça de trabalho potencial), foi de 
32,2 milhões, uma redução de 3% 
em relação ao primeiro trimestre 
(33,2 milhões).

Marcelo Camargo/ABr
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Construção do Estado Nacional: consciência na era cibernética

Investimento em startups não é merecimento, é conquista

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Dos Cieps 
hão de sair 
aqueles ho-

mens e mulheres que irão 
fazer, pelo povo brasileiro 
e pelo Brasil, tudo aquilo 
que nós não conseguimos 
ou não tivemos coragem de 
fazer” (Leonel Brizola).

Os Centros Integrados de 
Educação Pública (Cieps) 
constituem o melhor pro-
jeto educacional já implan-
tado no Brasil. Na medida 
em que ameaçavam o poder 
colonial dominante, que 
não aceita a educação co-
mo forma de libertação do 
homem, mas, somente, co-
mo adestramento alienante, 
sofreram tremenda fúria 
destrutiva após os governos 
Brizola no Rio de Janeiro.

Mas os Cieps evoluem, 
como ocorre com a socie-
dade, e não podem ficar à 
margem da revolução ciber-
nética, da digitalização, das 
novas tecnologias da co-
municação. Acresce, ainda, 
especificidades pedagógicas 
que podem e devem ser in-
corporadas, como comple-
mentares, ao projeto peda-
gógico geral, nacional.

Estima-se, como exem-
plo de excepcionalidade, 
que 1 em cada 110 crian-
ças nasce com Perturbação 

do Espetro do Autismo 
(PEA), uma disfunção crô-
nica e complexa do de-
senvolvimento, que se ca-
racteriza por dificuldades 
comunicacionais e intera-
cionais (conforme Ameri-
can Psychiatric Association 
– dsm5.org/Documents/
Autism%20Spectrum%20
Disorder%20Fact%20She-
et.pdf).

Temos então duas linhas 
de ampliação de ação dos 
Cieps: a do uso abrangente 
da informática, da ciberné-
tica; e a das especificidades 
educacionais de parcela, ain-
da que reduzida, de crianças 
com alguma característica 
física/psicológica que afete 
o acompanhamento escolar.

A PEA implica um dé-
ficit na maleabilidade do 
pensamento que dificulta 
a aprendizagem, a comu-
nicação, a interação social 
e o comportamento mani-
festando-se através de dife-
rentes graus e combinações 
dos sintomas. Extraímos, 
de experiências em Portu-
gal, um relato que envolve 
a questão da educação de 
crianças com PEA, usando 
recursos digitais.

“Dada a sua complexida-
de e o fato de ser um trans-
torno do desenvolvimento, 
a intervenção deve ser pre-
coce e diferenciada, pelo 
que surgiu a ideia de utilizar 
a Robótica Educativa (RE) 

enquanto promotora de 
aprendizagem e interação” 
(Cristina Conchinha e João 
Correia de Freitas, Robots & 
Necessidades Educativas Es-
peciais: A Robótica Educativa 
Aplicada a Alunos Autistas, 
Universidade Nova de Lis-
boa, 2015).

Dos citados autores, 
transcrevemos: “A robótica 
educativa é um ambiente 
de trabalho que propicia a 
montagem e programação 
de robôs pelos alunos, fa-
cilita a exploração da teoria 
através da prática e da reso-
lução de problemas de uma 
forma multidisciplinar e 
interativa, que permite que 
os alunos planejem, cons-
truam, façam, testem e refa-
çam o seu projeto até alcan-
çarem o resultado desejado, 
desempenhando um papel 
ativo na construção do 
seu próprio conhecimento 
(sendo por isso uma ferra-
menta de grande potencia-
lidade educativa que pode 
ser utilizada em contexto 
inclusivo)”.

Sobre o trabalho reali-
zado, Conchinha e Freitas 
descrevem que a investiga-
ção “debruçou-se sobre o 
terreno da aprendizagem 
através de projetos e teve 
como propósito analisar o 
potencial inclusivo do Le-
go® Mindstorms® e as 
dificuldades encontradas 
por alunos com PEA, mais 

especificamente com sín-
drome de asperger/autismo 
de alta funcionalidade, em 
duas escolas distintas do so-
tavento algarvio. Foi utiliza-
do um conjunto educativo 
do Lego® Mindstorms® 
NXT®, o manual de mon-
tagem que acompanha o kit 
e um computador portátil 
com o software NXT-G®, 
escolha baseada na facilida-
de de utilização do kit e do 
manual de montagem.”

E concluíram este pro-
jeto com a seguinte avalia-
ção: “A disponibilização de 
ações e de oficinas de for-
mação em robótica educati-
va aplicada às necessidades 
educativas especiais permi-
tiria sensibilizar os profes-
sores do ensino regular e 
de educação especial para a 
utilização desta ferramenta 
em ambiente inclusivo, pro-
porcionar-lhes-ia autono-
mia e diferentes estratégias 
e facilitaria a replicação do 
presente trabalho em dife-
rentes ambientes educativos 
com potenciais benefícios 
para crianças com PEA. A 
replicação deste trabalho 
por outros docentes pode-
ria confirmar o potencial 
educativo desta ferramenta 
com estes alunos, detectar 
outras dificuldades dos alu-
nos durante a execução das 
tarefas, sugerir eventuais 
melhorias no equipamen-
to e adaptar a tecnologia e 

metodologia a um maior 
número de alunos, dada a 
grande diversidade de ca-
raterísticas que distinguem 
os alunos dentro do espetro 
do autismo.”

Esta análise, de 2015, 
confirma o “Balanço Crí-
tico de uma Experiência 
Educacional”, de Darcy 
Ribeiro, de 20 anos antes 
(Carta’ nº 15, O Novo Livro 
dos Cieps, Senado Federal, 
Brasília, setembro de 1995), 
que “só uma escolariza-
ção de dia completo, com 
professores especialmen-
te preparados e de rotina 
educativa competentemen-
te planejada, acabará com 
o menor abandonado, que 
só existe no Brasil. Assim 
é porque só aqui se nega à 
infância pobre a escola que 
integrou na civilização le-
trada a infância de todas as 
nações civilizadas”.

Tratamos, como exem-
plo, apenas de uma especi-
ficidade para ensino a crian-
ças diferenciadas, com uso 
da robótica, mas este tipo 
de ensino, como diversos 
outros, exige o preparo do 
corpo docente, dos peda-
gogos, dos administradores 
escolares, de todos os que 
são, em alguma fase, res-
ponsáveis pela efetiva apli-
cação do que denominamos 
consciência na formação da 
cidadania.

E, como visto neste tra-

balho, na zona oriental do 
Algarve (Portugal), a infor-
mática traz contribuição, 
como atualmente, com o 
isolamento adotado para 
prevenção da pandemia de 
Covid-19, tem sido a ma-
neira de não interromper o 
ensino no Brasil.

Há, no entanto, a grande 
e cruel diferença assinala-
da por Darcy Ribeiro: os 
pobres, as crianças desas-
sistidas, sem recursos, con-
tinuarão sem ensino, e sem 
possibilidade de crescerem 
como cidadãos.

Os Cieps preocupavam-
-se com a saúde das crian-
ças. Como escola de tem-
po integral, as crianças 
aprendiam hábitos de hi-
giene, tinham alimentação 
saudável e praticavam es-
portes. Nesta área, a intro-
dução de jogos nos equi-
pamentos digitais orienta a 
criança sobre os males da 
obesidade e incentiva ati-
vidades físicas.

Assim os Cieps, devida-
mente orientados, conti-
nuarão sendo o modelo de 
formação da consciência 
para as crianças nas faixas 
de ensino fundamental e 
médio.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.

Por Renato Gil

Em meio à pandemia 
e com o mercado 
aparentemente de-

saquecido, uma das opções 
de muitos empresários que 
buscavam se reencontrar ou 
até mesmo de iniciantes no 
ramo – que visavam o pró-
prio negócio – viram como 
alternativa iniciar uma star-
tup. O ano de 2020 regis-
trou o melhor desempenho 
em captação de investimen-
tos, de acordo com o rela-
tório Inside Venture Capital 
Brasil divulgado pelo Dis-
trito Dataminer. Porém, is-
so não quer dizer que todos 
tiveram sucesso, afinal no 
mercado o importante é a 
conquista.

A pandemia fez o ce-
nário econômico mudar e 

as medidas de segurança 
necessárias para garantir a 
saúde de todos impuseram 
novos comportamentos. 
O home office se tornou 
uma realidade muito mais 
presente, os serviços deli-
very ganharam um desta-
que ainda maior e os paga-
mentos por aproximação 
também. Tudo isso fez o 
digital se consolidar de-
finitivamente no Brasil e 
as empresas de tecnologia 
aproveitaram.

Para iniciar, não basta 
colocar a mão na massa, 
simplesmente. Nove em 
cada 10 startups fecham 
em menos de dois anos 
por falta de experiência, 
acompanhamento das mu-
danças e tendências mun-
diais. É necessário criar 
estratégia, fazer planeja-

mento e usar a criativida-
de para que a jornada seja 
menos árdua e de sucesso. 
Quando o assunto é rece-
ber incentivo financeiro, 
ter aportes, não basta ape-
nas querer, dizer que seu 
projeto é diferente e traba-
lhar muito. É preciso mos-
trar, acreditar e conquistar.

Se tivesse um cronogra-
ma fixo para ser seguido 
passo a passo seria fácil, mas 
não é como uma receita de 
bolo. Atuo com mais de 100 
startups e converso com os 
meus clientes sempre com 
foco em mostrar o melhor 
caminho para que tenham 
mais oportunidade de con-
quista, sendo eles diferentes 
entre si. O primeiro passo 
é realizar o MVP (produto 
viável mínimo) da empresa, 
para mostrar que a sua ideia 

tem potencial no setor e 
realmente resolve uma dor 
genuína do mercado.

O segundo passo é ter 
um time bom o suficiente 
para passar segurança pa-
ra o investidor, com todas 
as respostas para possíveis 
perguntas e prospecção 
futura. Depois, é interes-
sante ter uma apresentação 
impactante da startup, que 
converse com toda a comu-
nicação do negócio, ou seja, 
o site, as redes sociais e as 
apresentações devem ter o 
mesmo padrão visual.

Estando minimamente 
estruturado, é importan-
te mostrar que tem 100% 
de entendimento do pró-
prio negócio, analisando 
e sabendo o mercado que 
está inserido, e, principal-
mente, mostrar que você 

é apaixonado por aquilo 
que está fazendo, e está 
resolvendo. O investidor 
gosta de sentir segurança, 
e também observa se toda 
equipe é capacitada e es-
tá pronta para resolver o 
problema específico.

As startups brasileiras 
bateram o recorde em cap-
tação de investimentos no 
ano passado e, impulsiona-
do pela alta demanda por 
ferramentas digitais, o setor 
somou US$ 3,5 bilhões em 
aportes, montante 17% su-
perior aos US$ 2,97 bilhões 
levantados em 2019. O mer-
cado de startups também 
bateu recorde ano passa-
do em número de rodadas, 
com a maioria dos aportes 
concentrada em startups 
nos estágios iniciais (Anjo, 
Pré-Seed e Seed), e M&As 

(fusões e aquisições), que 
dispararam 154% em rela-
ção a 2019.

Já os dados em 2021 são 
ainda melhores: no primei-
ro semestre de 2021, as 
empresas brasileiras já re-
ceberam US$ 5,2 bilhões, 
segundo o Inside Venture 
Capital, relatório da empre-
sa de inovação Distrito. Na 
comparação apenas com o 
primeiro semestre de 2020, 
a alta é de 299% e repre-
senta um recorde histórico, 
superando em 45% o visto 
ao longo de todo o ano de 
2020. Diante dos dados, sa-
bemos que oportunidades 
existem, mas não acredite 
que é apenas porque você 
merece. Faça a diferença! E 
aí, vai encarar?

Renato Gil é cofundador da 2Simple.
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Culpado!

Então fica combinado assim:
– A culpa pela gasolina a R$ 7 é do Lula

– A culpa pela pandemia é da China
– A culpa pela demora na vacinação é da CPI
– A culpa pela economia ruim é dos governadores
– A culpa pelo dólar a quase R$ 6 é do Biden
– A culpa pela crise entre os Três Poderes é da Febraban
– A culpa pela falta de energia é de São Pedro
– A culpa pela inflação em disparada… é de São Pedro 

também
– A culpa pelos filhos 0X se instalarem em luxuosas 

mansões em Brasília… bem isso não é culpa, é mérito dos 
meninos! Não, não, a culpa é do Lulinha.

Papel dos consultores

Cabe aos consultores, e muito à entidade que os rep-
resenta (ABCO), tornarem compreensíveis os serviços 
de consultoria, ensina Luiz Affonso Romano, diretor do 
Laboratório da Consultoria:

– a importância da definição do real problema, que as-
segura 50% de sucesso;

– esclarecer que os serviços têm prazo (início, meio e fim);
– que há muita parceria para formar equipes multidis-

ciplinares, com saberes interconectados, para ajudar a 
solucionar problemas sistêmicos;

– que devem incitar a participação efetiva dos clientes 
na elaboração do diagnóstico;

– cumprir com rigor o cronograma (etapas, relatórios 
parciais…); e

– que o reconhecimento e o sucesso se apoiam na 
competência, experiência, de não estar de passagem pela 
consultoria, na visibilidade constante, todavia comedida, e 
no comprometimento ético do consultor.

“O resto é papel de intermediários, atravessadores e 
turistas”, ironiza o consultor.

Justiça

Foram necessários R$ 72 milhões, 1 ano e 2 dias para a 
Igreja Universal ir à justiça questionar a origem da grana 
doada pelo dublê de pastor, garçom e milionário, atualmente 
batendo ponto em Bangu; 2 dias foi a partir da prisão do 
acusado de operar bilionário esquema de pirâmide.

Rápidas

Fábio Queiróz, presidente da Asserj, participará do Digi-
talks Expo 2021, que será realizado até quinta-feira. Também 
integram o painel Caio Lira, da Ambev, e Fernando Morales, 
da Alelo, falando sobre tecnologias e mudanças de consumo 
*** Assim que retornar do home office, a agência de propa-
ganda Artplan terá novo endereço em Brasília, no edifício 
Vega Luxury Desing Offices ***Os impactos do Decreto 
8.393/2015, que altera o IPI, foram avaliados em artigo 
do professor Carlos Eduardo Navarro que integra o livro 
Compêndio de Contabilidade e Direito Tributário, volume III (Lu-
men Juris). Mais em lumenjuris.com.br/direito-financeiro-e-
tributario/compendio-de-contabilidade-e-direito-tributario-
volume-ii-direito-tributario-2021-2919/p *** Na próxima 
sexta-feira, a CEO da Dados Legais, Luiza Leite, participará 
do painel “Como as startups podem aumentar a eficiência de 
serviços públicos e a segurança das Cidades Inteligentes?”, 
durante a Connected Smart Cities: evento.connectedsmartci-
ties.com.br/evento-nacional *** A Editora Almedina lançou 
Liber Amicorum Teresa Ancona Lopez – Estudos sobre Responsabi-
lidade Civil, coordenada por José Fernando Simão e Tiago 
Pavinatto. O livro tem base nos estudos da jurista Teresa 
Ancona Lopez, professora de Direito da USP.
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Peso do teto de gastos e calote: Orçamento 
sem parcelamento de precatórios
Auxílio Brasil igual ao Bolsa Família em valor e quantidade atendida

Sem a aprovação da 
proposta de emenda 
à Constituição (PEC) 

que permite o parcelamen-
to dos precatórios, o gover-
no enviou o projeto da Lei 
Orçamentária Anual (Ploa) 
de 2022 sem a divisão dos 
débitos em várias parcelas. 
Como parte do programa 
Auxílio Brasil depende da 
PEC, a proposta não pre-
vê a ampliação das famílias 
atualmente atendidas pelo 
Bolsa Família.

Em relação aos precató-
rios (dívidas do governo re-
conhecidas definitivamente 
pela Justiça), o projeto pre-
vê o pagamento integral do 
débito de R$ 89,116 bilhões 
no próximo ano. Desse to-
tal, R$ 29,828 bilhões cor-
respondem a dívidas da Pre-
vidência Social, R$ 13,709 
bilhões a débitos relacio-
nados ao funcionalismo 
público, R$ 1,635 bilhão a 
precatórios da Lei Orgânica 
de Assistência Social (Loas) 
e R$ 200 milhões de dívidas 
relativas ao abono salarial e 
ao seguro desemprego. O 
restante corresponde a ou-
tros débitos com julgamen-
to final pela Justiça.

O valor pode mudar du-
rante a tramitação do Or-
çamento caso prevaleça o 
acordo proposto na semana 
passada pelo presidente do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Luiz Fux. Após 
conversas entre a equipe 
econômica; os presidentes 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, e do Senado, 
Rodrigo Pacheco; e repre-
sentantes do Tribunal de 
Contas da União (TCU) e 
o ministro do STF Gilmar 
Mendes, foi apresentada 
uma sugestão de travar os 
precatórios pelo valor de 
2016, corrigi-los pela in-
flação e deixar o excedente 
para 2023.

Só muda o nome

Segundo a Agência Brasil, 
como os valores definitivos 
do Programa Auxílio Brasil 
dependerão do espaço no 
teto de gastos aberto pelo 
adiamento dos precatórios, 
o Ploa 2022 encaminhou a 
proposta com a estrutura 
e os valores atuais do Bol-
sa Família. O texto destina 
R$ 34,669 bilhões ao Auxí-
lio Brasil, sem alteração em 
relação à verba para o Bolsa 
Família neste ano. Pelo vis-
to, as mudanças nos progra-
mas de auxílio ficarão res-
tritas à mudança de nomes, 
isso porque, além o custo 
ser o mesmo o número de 
famílias atendidas permane-
ce em 14,7 milhões. Caso se 
concretize a promessa  do 
governo de ampliar o con-
tingente para 16 milhões no 
novo programa, os valores 
pagos serão menores.

Da verba para o Auxílio 
Brasil, estão destinados R$ 
34,214 bilhões para as três 
modalidades de benefício 
básico (composição fami-
liar, superação da extrema 
pobreza e benefício com-
pensatório de transição). O 
restante se divide da seguin-
te forma: auxílio inclusão 
produtiva rural (R$ 187,5 
milhões), auxílio criança 
cidadã – primeira infância 
(R$ 137,5 milhões), auxílio 
inclusão produtiva urbana 
(R$ 85,9 milhões), auxílio 
esporte escolar (R$ 22 mi-
lhões) e bolsa de iniciação 
científica júnior (R$ 22 mi-
lhões).

Sem ‘shutdown’

O projeto do Orçamento 
de 2022 não prevê a para-
lisação da máquina pública 
caso o governo não consiga 
parcelar os R$ 89,1 bilhões 
de precatórios. Gastos obri-

gatórios, como salários do 
funcionalismo e aposen-
tadorias, foram mantidos. 
O texto também não pre-
vê qualquer possibilidade 
de shutdown (interrupção 
de serviços públicos por 
falta de recursos). Nas úl-
timas semanas, o ministro 
da Economia, Paulo Gue-
des, afirmou que existia o 
risco de faltar dinheiro pa-
ra o pagamento de salários 
no serviço público caso os 
precatórios não fossem par-
celados.

As despesas obrigató-
rias foram estimadas em 
R$ 1,548 trilhão, o equiva-
lente a 94% das despesas 
totais de R$ 1,621 trilhão 
previstas para o próximo 
ano. Em troca, as despesas 
discricionárias (não obri-
gatórias, mas necessárias 
para a manutenção da má-
quina pública) ficaram em 
R$ 98,619 bilhões, com 
queda de cerca de R$ 500 
milhões em relação ao va-
lor de R$ 99,156 bilhões 
previsto para 2021.

Investindo menos

O maior aperto veio nos 
investimentos, que deverão 
totalizar R$ 23,75 bilhões 
em 2022, contra R$ 28,66 
bilhões propostos no Orça-
mento de 2021. “Em con-
sequência da redução da 
capacidade de ampliação 
das despesas discricionárias, 
é claro que fica reduzida a 
nossa margem para novos 
investimentos, mas a pro-
posta buscou preservar o 
conjunto de investimentos 
já em andamento”, justi-
ficou o secretário do Or-
çamento Federal, Ariosto 
Culau.

Para compensar a queda 
no nível de investimentos, 
o PLOA deu prioridade a 
obras em andamento, que 

receberão 10,3% das despe-
sas discricionárias em pro-
jetos. Isso equivalerá a R$ 
10,147 bilhões no próximo 
ano.

Gastos eleitorais

O Ploa de 2022 destina 
R$ 2,128 bilhões ao fundo 
eleitoral, que será usado 
pelos partidos na campa-
nha eleitoral do próximo 
ano, informou o secretário 
de Orçamento Federal do 
Ministério da Economia, 
Ariosto Culau.  Pelo pro-
jeto, a quantia fica prati-
camente igual à de 2020, 
quando o fundo eleitoral 
para as eleições municipais 
ficou em R$ 2 bilhões. No 
entanto, o valor deverá ser 
negociado com os parla-
mentares durante a tramita-
ção do PLOA no Congres-
so.

Na semana passada, o 
presidente Jair Bolsona-
ro vetou o artigo de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2022 que re-
servava R$ 5,7 bilhões para 
o fundo eleitoral. O Con-
gresso Nacional ainda pode 
derrubar o veto.

Criado em 2017, o Fun-
do Especial de Financia-
mento de Campanhas é 
formado com recursos do 
Orçamento e substitui o 
financiamento privado de 
campanhas eleitorais. O fi-
nanciamento público pas-
sou a vigorar após Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
declarar inconstitucionais 
as doações de empresas a 
candidatos.

Cabe ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) definir 
um piso para o fundo a ca-
da eleição, com base em pa-
râmetros previstos em lei. 
No entanto, o Congresso 
pode elevar o valor durante 
a tramitação do Orçamento.

Avaliação de desempenho é que garantirá estabilidade?

O parecer da Pro-
posta de Emen-
da à Consti-

tuição (PEC 32/20) que 
estabelece a reforma ad-
ministrativa foi protoco-
lado nesta terça-feira, na 
Câmara dos Deputados. 
Segundo o presidente da 
Casa, deputado Arthur Li-
ra (PP-AL), a matéria deve 
ser votada entre os dias 14 
e 15 de setembro na co-
missão especial.  Ele afir-
mou que o texto não atin-
ge os direitos adquiridos 
dos atuais servidores pú-
blicos. A estabilidade no 
emprego também incluirá 
os futuros servidores.

“Nenhum direito adqui-
rido (será) violado por parte 
da proposta de reforma ad-
ministrativa dos servidores 
atuais, pelo contrário. Se-
gundo o próprio relator vai 
informar, dará os caminhos 
a essa estabilidade ou alguns 

direitos permanecerão mes-
mo para os novos entran-
tes”, disse.

“Vamos dar um Estado 
mais leve, mais moder-
no e que realmente possa 
mensurar o serviço pú-
blico dos brasileiros. Não 
vamos fazer verificação 
de funcionário, mas, sim, 
do serviço público”, argu-
mentou Lira.

Avaliação de desempenho

A leitura do parecer em 
plenário será feita nesta 
quarta-feira, às 9h30. De 
acordo com o relator da 
proposta, deputado Ar-
thur Maia (DEM-BA), será 
concedido um período de 
vista coletivo a todos os 
partidos para que seja pos-
sível a votação do parecer 
na comissão especial. Ain-
da de acordo com o rela-
tor, não deve haver obs-

trução para esta votação.
Mesmo ressaltando a es-

tabilidade dos servidores, 
a proposta mostra pontos 
polêmicos. Segundo Maia, 
o princípio será adotado 
de acordo com a atuação 
do servidor na avaliação 
de desempenho. Ainda 
sem divulgar o parecer, 
Arthur Maia disse ter apre-
sentado mecanismos que 
blindem servidores públi-
cos de eventuais persegui-
ções políticas. Além disso, 
um dispositivo permitirá 
ao usuário dar opinião so-
bre a qualidade do serviço 
prestado.

As formas de entrada 
no setor público também 
estarão contempladas no 
parecer de Arthur Maia. 
De acordo com o deputa-
do, o relatório prevê ape-
nas concurso público ou 
contrato temporário. No 
caso do concurso, a avalia-

ção do estágio probatório, 
que é o período de expe-
riência, não seria mais fei-
ta apenas ao final dos três 
primeiros anos, mas com 
seis avaliações semestrais. 
Já os contratos temporá-
rios podem durar até 10 
anos, também com avalia-
ções, e só poderão ser en-
cerrados antes do prazo se 
o desempenho do servidor 
for ruim.

Arthur Maia explicou 
que o concurso público 
será a forma exclusiva de 
ingresso das chamadas 
“carreiras exclusivas de 
Estado”, como policiais, 
fiscal de tributos, diploma-
tas e as carreiras jurídicas, 
como procurador e advo-
gado público. Já os con-
tratos temporários podem 
ser firmados para carreiras 
não exclusivas de Estado, 
como médicos e professo-
res.
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‘Mission Zero’

Há dez anos na coluna Empresa-Cidadã: “O Monte 
da Sustentabilidade”:

Tão atual quanto se fosse hoje, Ray Anderson (28 de 
julho de 1934–8 de agosto de 2011) foi a carismática 
liderança na busca da sustentabilidade da empresa por ele 
fundada, a Interface Inc. Provocado pelo pessoal engajado 
na força de vendas da empresa, Anderson aceitou o 
desafio de atingir, até 2020, o ponto mais alto no “Monte 
da Sustentabilidade”.

Assim foi como ele denominou o objetivo da pegada 
ecológica zero da Interface, maior produtora mundial 
de carpetes modulares. Após a sua morte, o desafio 
foi rebatizado como “Mission Zero”. Realizações da 
caminhada vitoriosa de Ray Anderson foram aqui 
discutidas pela primeira vez, na edição da coluna 
Empresa-Cidadã de 31 de agosto de 2011 (“O Monte da 
sustentabilidade”).

Há vinte anos na  
coluna (28/8/2001)

“O céu se ganha com favores.
Se fosse com merecimento, você ficaria de fora
e seu cachorro estaria lá dentro.”
Mark Twain (1835-1910), com pseudônimo de Samuel 

Laughorne Clemens.

Estudo realizado pelo Conselho Nacional de Auto-Reg-
ulamentação Publicitária (Conar) mostra que, em 2000, 
foram instaurados 229 processos, dos quais 39% resul-
taram em retirada dos anúncios da mídia. No primeiro 
semestre de 2001, foram instaurados 162 processos, dos 
quais 44,6% resultaram em suspensão da propaganda e 
22,3% em alteração. Questionou-se a apresentação ver-
dadeira do produto ou serviço em 40,8% dos casos, em 
16,4% questionou-se a adequação às leis e em 12,8% a 
omissão de advertência importante. Numa demonstração 
do muito que ainda há por avançar, verificou-se que, na 
iniciativa de abertura dos processos, apenas 3,7% coube a 
consumidores.

Ray Anderson foi generoso na divulgação dos avanços 
conquistados pela Interface, com o propósito declarado 
de permitir que o aprendizado fosse replicado por outros, 
no que ele chamava de “ripple” (ondulações, como as 
geradas por uma pedrinha atirada no espelho d’água de 
um lago). Ele morreu antes de ver o desafio de chegar a 
2020 no ponto mais alto do Monte da Sustentabilidade. 
No entanto, deixou lições de consciência ética valorizadas 
por sua liderança carismática.

Do 25º Relatório de Sustentabilidade do grupo, 
extraímos o seguinte. “Em 1994, inspirados por nossos 
clientes, decidimos eliminar nosso impacto negativo 
no meio ambiente. Hoje, estamos orgulhosos de ter 
cumprido nosso compromisso da Mission Zero®, em 
parte por nos tornarmos o primeiro fabricante global 
de pisos a vender todos os produtos neutros em carbo-
no ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ao longo do 
caminho, aprendemos algumas coisas sobre modelos 
de negócios, resolvendo desafios materiais e sonhando 
alto”.

“Nossa busca pela sustentabilidade começou em 1994, 
quando ousamos imaginar um negócio sem impacto 
ambiental. Revolucionamos a fabricação de carpetes 
modulares, transformando nossos produtos de piso e a 
Indústria para sempre.”

“Como empresa, vivemos zero todos os dias. Desde a 
produção dos nossos produtos até o relacionamento que 
mantemos com nossos clientes, a forma como trabalha-
mos é orientada por nossa missão de ajudar a restaurar 
a saúde do planeta. A jornada para práticas de negócios 
mais sustentáveis é contínua, assim como nosso com-
promisso em administrar nossos negócios de uma forma 
que crie um clima adequado para a vida. Ao longo do 
caminho, aprendemos algumas coisas sobre modelos de 
negócios, resolvendo desafios materiais e sonhando alto.

Dar aulas aos filhos e falta de 
Internet foram desafios para EAD
As dificuldades de 

pais ou responsá-
veis para orientar e 

apoiar os alunos nas ativida-
des escolares estão entre os 
principais desafios enfren-
tados pelas escolas para a 
realização de atividades pe-
dagógicas durante a pande-
mia. É o que apontam 93% 
dos gestores escolares do 
Brasil, segundo a pesquisa 
TIC Educação 2020 (Edi-
ção Covid-19 – Metodo-
logia Adaptada). Os dados 
ainda indicam que a falta de 
dispositivos, como compu-
tadores e celulares, e o aces-
so à Internet nos domicílios 
dos alunos estão entre os 
desafios mais citados pelos 
gestores escolares (86%).

A pesquisa do Comitê 
Gestor da Internet no Bra-
sil (CGI.br) é conduzida 
pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvol-
vimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br) do 
Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br), e foi divulgada 
nesta terça-feira. A meto-
dologia utilizada nessa edi-
ção teve que ser adaptada 
às limitações impostas pela 
pandemia, e foi realizada 
por meio de entrevistas te-

lefônicas com gestores de 
escolas públicas (munici-
pais, estaduais e federais) e 
de escolas particulares em 
áreas urbanas e rurais.

Em 65% do total de ins-
tituições escolares o atendi-
mento a alunos em condição 
de vulnerabilidade social foi 
também citado como um 
dos desafios enfrentados 
durante este período. Este 
percentual foi ainda maior 
entre as escolas localizadas 
na região Norte (73%), en-
tre as escolas municipais 
(77%) e estaduais (74%), e 
entre aquelas localizadas em 
áreas rurais (73%).

“Os dados desta edição 
da pesquisa mostram cla-
ramente que escolas, edu-
cadores, pais e alunos bus-
caram formas de se adaptar 
ao novo cenário, enfrentan-
do problemas de infraestru-
tura e conectividade para 
seguir com as atividades 
pedagógicas durante a pan-
demia”, pondera Alexandre 
Barbosa, gerente do Cetic.
br|NIC.br.

Panorama

A pesquisa traz, entre 
outros pontos, um panora-
ma de como as escolas se 

adaptaram ao ensino remo-
to. Para impedir que as ati-
vidades pedagógicas fossem 
paralisadas durante a pan-
demia, 93% das instituições 
de ensino afirmaram imple-
mentar estratégias de agen-
damento, para que os pais 
e responsáveis pudessem 
retirar atividades e mate-
riais pedagógicos impressos 
na escola, enquanto 91% 
disseram ter criado grupos 
em aplicativos ou redes so-
ciais, como WhatsApp ou 
Facebook, para se comuni-
car com os alunos ou pais e 
responsáveis.

Em 62% das escolas, a 
parceria com líderes comu-
nitários para comunicação 
com as famílias, e o envio 
de materiais didáticos aos 
alunos foram medidas ado-
tadas. Tal estratégia é citada 
em maior proporção por 
escolas rurais (71%) e en-
tre as escolas localizadas 
em municípios do interior 
(63%).

A proporção de escolas 
urbanas que possuem perfil 
ou página em redes sociais 
foi de 82%. Já entre as es-
colas localizadas em áreas 
rurais este percentual foi de 
29%, medido pela primeira 
vez pela TIC Educação.

Outro recurso digital 
bastante utilizado pelas es-
colas para atividades peda-
gógicas durante esse perío-
do foram as aulas em vídeo 
gravadas e disponibilizadas 
aos alunos, conforme 79% 
das escolas. O uso deste 
recurso apresentou meno-
res proporções em escolas 
das regiões Norte (49%) e 
Nordeste (77%), em escolas 
localizadas em áreas rurais 
(59%), entre as escolas mu-
nicipais (70%) e entre as es-
colas menores, com até 50 
alunos matriculados (63%).

O uso de ambientes ou 
plataformas virtuais de 
aprendizagem como recur-
so de apoio à continuidade 
das atividades pedagógicas 
durante a pandemia foi bas-
tante citado por escolas es-
taduais (80%) e particulares 
(75%), percentual esse que 
entre as escolas municipais 
foi de 42%. Escolas loca-
lizadas em áreas urbanas 
(70%) também apresenta-
ram proporções mais altas 
de uso destes recursos. De 
acordo com a edição 2019 
da pesquisa, 28% das ins-
tituições escolares urbanas 
possuíam ambiente ou pla-
taforma virtual de aprendi-
zagem.

Apenas 52% das escolas localizadas  
em áreas rurais tem internet

Segundo a TIC Edu-
cação 2020, 82% das 

escolas possuem acesso à 
Internet, percentual que so-
be a 98% entre as escolas 
localizadas em áreas urba-
nas e fica em 52% entre as 
escolas localizadas em áreas 
rurais. Por dependência ad-
ministrativa, as escolas par-
ticulares (98%) e estaduais 
(94%) apresentam maiores 
proporções em comparação 
com as escolas municipais 
(71%). Escolas com menor 
número de alunos matricu-
lados também apresentam 
menores proporções de 
acesso à rede: 69% entre 
aquelas que possuem de 
51 a 150 matrículas e 55% 
entre as escolas com até 50 
matrículas.

A pesquisa do Comitê 
Gestor da Internet no Bra-
sil (CGI.br) é conduzida 
pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvol-
vimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br) do 
Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br), e foi divulgada 
nesta terça-feira.

No que diz respeito à 
presença de dispositivos 
digitais, grande parte das 
escolas possuem compu-
tadores de mesa (91%) ou 
computadores portáteis 
(79%) em funcionamento. 
Já a presença de tablets nas 
escolas é menor: 21% das 
escolas contam com este 
tipo de dispositivo em fun-
cionamento. Tais dispositi-
vos estão menos presentes 
nas escolas localizadas em 
áreas rurais (76% delas pos-
suem computador de mesa 
e 65% possuem computa-
dor portátil, 37% não con-
tam com nenhum disposi-
tivo). Mais da metade das 
escolas receberam compu-
tadores novos nos últimos 
cinco anos (57%), sendo 
que em 23% das escolas os 
dispositivos foram atualiza-
dos há menos de um ano.

“O grande desafio é ga-
rantir a disponibilidade de 

dispositivos digitais para 
uso pedagógico, tanto no 
que diz respeito à presença 
de equipamentos quanto à 
quantidade e condição de 
conectividade desses dispo-
sitivos”, explica Alexandre 
Barbosa, gerente do Cetic.
br|NIC.br. Entre as escolas 
municipais, 46% não pos-
suem nenhum computador 
de mesa e 44% nenhum 
computador portátil para 
uso dos alunos, enquanto 
somente 22% delas pos-
suem mais de seis compu-
tadores de mesa disponíveis 
para uso pedagógico, e 6% 
mais de seis computadores 
portáteis.

“Além de exemplificar o 
cenário desafiador vivido 
pelas instituições escolares 
desde o início da pandemia 
no ano passado, os dados 
estatísticos da pesquisa TIC 
Educação são de extrema 
relevância para a elabora-
ção, por parte do poder 
público, de políticas de in-
formatização e inclusão di-

gital nas escolas brasileiras”, 
conclui Marcio Migon, co-
ordenador do CGI.br.

A pesquisa TIC Educa-
ção é realizada desde 2010, 
pelo Cetic.br, com o obje-
tivo de investigar o acesso, 
o uso e a apropriação das 
tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) nas 
escolas públicas e particu-
lares brasileiras de Ensino 
Fundamental e Médio. Em 
função das medidas sani-
tárias implementadas por 
conta da covid-19, a coleta 
de dados desta 11ª edição 
ocorreu por meio de uma 
metodologia adaptada. Re-
alizada entre os meses de 
setembro de 2020 e junho 
de 2021, a pesquisa reali-
zou entrevistas telefônicas 
com 3.678 gestores de es-
colas públicas (municipais, 
estaduais e federais) e parti-
culares. Ao todo, foram en-
trevistadas 2.009 escolas lo-
calizadas em áreas urbanas 
e 1.669 escolas localizadas 
em áreas rurais.



Três perguntas: o mercado de criptomoedas em agosto
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Rodrigo Batista, 
CEO da exchange 

Digitra.com, sobre o mer-
cado de criptomoedas em 
agosto. O bitcoin (BTC) 
fechou o mês sendo nego-
ciado por volta de US$ 47,2 
mil, apresentando uma alta 
de 11,84% comparado a 
julho, quando fechou sen-
do negociado a US$ 42,2 
mil. O ether (ETH), se-
gunda maior criptomoeda 
do mundo, fechou agosto 
sendo negociado por volta 
de US$ 3.400, apresentando 
uma alta de 30% compara-
do a julho, quando fechou 
o mês cotado a US$ 2.606.

A cota do HASH11, fun-
do de índice negociado na 
B3 que replica o Nasdaq 
Crypto Index, índice que 
busca refletir globalmente o 
movimento do mercado de 

criptoativos, fechou agosto 
sendo negociada por volta 
de R$ 45,50, apresentando 
uma alta de 45,27% compa-
rado a julho, quando fechou 
cotado a R$ 31,32.

Como foi o mercado de 
criptomoedas em agosto 
de 2021?

Acredito que no mar de 
boas notícias que foi este 
mês, a variação da moeda 
digital Solana foi o grande 
destaque. Ela saiu de cerca 
de US$ 25, no primeiro dia 
do mês, para US$ 125 no úl-
timo dia, apresentando uma 
variação de 400% no preço. 
Parte do motivo dessa alta 
repentina foi a percepção 
de que a Solana é uma boa 
alternativa à rede ethereum 
na construção de jogos e 
aplicativos que usam cripto-
moedas e ativos digitais.

Um grande marco atingi-
do neste mês foi a negocia-

ção total de US$ 2 bilhões 
em NFTs (Non-fungible 
Token) na OpenSea, maior 
plataforma de negociação 
desse tipo de token.

Uma mudança relevan-
te foi o fato da exchange 
Binance passar a exigir ca-
dastro completo de todos 
os clientes. É o mundo dos 
ativos digitais evoluindo a 
passos largos.

Como você tem visto a 
discussão sobre a regula-
mentação do mercado de 
criptomoedas no Brasil e 
no mundo, e sobre a dis-
cussão promovida pelo 
Banco Central para im-
plantação do real digital? 
Na sua opinião, pode ha-
ver convergência entre as 
duas discussões?

A discussão da regula-
mentação de criptomoedas 
nos maiores mercados do 
mundo é inevitável, assim 

como o seu resultado: a 
criação de regras específicas 
para ele.

Nos EUA, o Tesouro 
americano encontra dificul-
dades para definir em que 
ponto fazer a regulação. Por 
exemplo, mesmo após de-
finirem que os corretores 
(brokers) seriam os respon-
sáveis por controlar os flu-
xos de ativos digitais, veio a 
dúvida do que seriam esses 
corretores, dado todos os 
usos possíveis da tecnolo-
gia.

No Brasil, a discussão 
regulatória está mais atra-
sada, mas, em compensa-
ção, os reguladores locais 
estão ouvindo o mercado e 
trabalhando com questões 
mais práticas. Um exemplo 
é o Banco Central, que já 
fala publicamente sobre o 
lançamento de uma moe-
da digital própria. Recen-
temente, ele aceitou a em-

presa nTokens, que criou a 
stablecoin Real Virtual, co-
mo uma das empresas par-
ticipantes do Laboratório 
de Inovações Financeiras e 
Tecnológicas (LIFT).

Possivelmente, regras 
diferentes implementadas 
por governos diferentes 
tendem a ficar mais próxi-
mas no médio prazo. Leis 
mais coordenadas são in-
centivadas por órgãos in-
ternacionais como o BIS 
(Bank for International 
Settlements, considerado 
o banco central dos ban-
cos centrais). O BIS hoje 
mantém a discussão entre 
diversos países para que 
todos cheguem a soluções 
comuns para o uso de mo-
edas digitais.

Como você avalia a 
atualização da ethereum 
feita no início de agosto 
(EIP 1559)? Na sua opi-

nião, quais são as pers-
pectivas da ethereum 2.0, 
prevista para entrar em 
operação em dezembro 
de 2021, mais tardar iní-
cio de 2022?

Neste ano, o ethereum 
passa por grandes evolu-
ções que basicamente al-
mejam a diminuição das 
taxas, tornando a blo-
ckchain mais escalável e 
facilitando o desenvolvi-
mento de aplicações que 
usam a tecnologia. Essas 
alterações chegam em boa 
hora para os entusiastas da 
rede, porque vários con-
correntes da ethereum es-
tão ganhando espaço rapi-
damente, como a própria 
Solana. Se os planos da 
comunidade ethereum de-
rem certo, possivelmente a 
moeda deve se consolidar 
como a segunda força no 
mudo das criptomoedas, 
atrás apenas do bitcoin.

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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OPÇÃO JCA TURISMO E FRETAMENTO LTDA.
CNPJ nº 00.091.382/0001-06

 Carlos de Oliveira Lacerda - Diretor Executivo 
Andre Luiz Ribeiro Constantino - Contador - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando demonstrada de outra forma)
Balanços Patrimoniais

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 139 2.815
Contas a Receber
. Clientes 8.900 7.763
. Partes relacionadas 5.388 1.007
Impostos a recuperar 4.348 1.130
Outras contas circulantes ativas 276 260
Total do Circulante 19.051 12.975
Não circulante
. Contas a receber 22 -
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 34 26
. Depósitos judiciais 80 81
Imobilizado 11.161 11.127
Direito de Uso 101 151
Total do Não Circulante 11.398 11.385
Total do Ativo 30.449 24.360

Demonstrações do Resultado
2020 2019

Receita Operacional Líquida 29.594 33.097
Custo dos serviços prestados (16.517) (20.470)
Lucro bruto 13.077 12.626
Receitas (Despesas) operacionais
Despesas administrativas (3.644) (5.242)
Despesas comerciais (1.774) (5.092)
Outras receitas operacionais 554 2.085
Total das despesas operacionais (4.864) (8.249)
Lucro operacional, exceto resultado financeiro 8.213 4.378
Resultado financeiro, líquido 54 56
Lucro antes dos impostos 8.267 4.434
Impostos de renda e cont. social correntes (2.818) (2.469)
Impostos de renda e cont. social diferidos (57) 67
Lucro líquido do exercício 5.392 2.032
Lucro líquido por cotas (R$) 5,80 2,19

Demonstrações do Resultado Abrangente
2020 2019

Lucro líquido do exercício 5.392 2.032
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 5.392 2.032

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reserva 
de lucros

Lucros  
Acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 6.296 7.235 - 13.531
Lucro líquido do exercício - - 2.032 2.032
Destinação do lucro:
Lucros distribuídos - - (2.000) (2.000)
Constituição da reserva de lucros - 32 (32) -
Saldos em 31/12/2019 6.296 7.267 - 13.563
Lucro líquido do exercício - - 5.392 5.392
Destinação do lucro:
Constituição da reserva de lucros - 5.392 (5.392) -
Lucros distribuídos - (12.659) - (12.659)
Saldos em 31/12/2020 6.296 - - 6.296

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2020 2019
Lucro líquido do exercício 5.392 2.032
Amortização IFRS 16 216 131
Juros Arrendamento IFRS 16 3 5
Depreciação 2.586 3.200
Imposto de renda e contr. social – Diferidos 57 (67)
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros 23 67
Provisão para perdas créditos 125 3.022
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 14 56
Lucro Líquido do Exercício Ajustado 8.416 8.446
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (1.261) (3.037)
Partes relacionadas (4.381) -
Impostos e contribuições a recuperar (3.218) (100)
Despesas antecipadas (16) 35
Depósitos judiciais 1 (1)
Outros créditos a receber (22) (1.053)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (155) 94
Salários e encargos (143) 370
Impostos a recolher (156) 38
Imposto de renda e contribuição social 2.252 578
Partes relacionadas 339 267
Passivos contingentes - 67
Outros passivos (443) (1.256)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.213 4.448
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado (2.620) (52)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos (2.620) (52)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
Amortização de arrendamentos IFRS 16 (221) (136)
Amortização de empréstimos e financiamentos (1.048) (1.958)
Dividendos pagos - (2.000)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de financiamentos (1.269) (4.094)
Redução (Aumento) Líquida(o) de Caixa e Equivalente de Caixa (2.676) 302
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.815 2.513
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 139 2.815
Redução(Aumento) Líquida(o) de Caixa e Equivalente de Caixa (2.676) 302

Passivo 2020 2019
Circulante
Fornecedores a pagar
. Nacionais- terceiros 265 420
. Partes relacionadas 1.018 679

1.283 1.099
Empréstimos e financiamentos 88 1.113
Salários, encargos e obrigações sociais 1.473 1.616
Passivo de arrendamento – Partes relacionadas 101 98
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 100 255
Imposto de renda e contribuição social 2.831 578
Dividendos a pagar 12.659 -
Outros Passivos 695 1.261
Total do Circulante 19.230 6.020
Não circulante
Empréstimos e financiamentos - 23
Passivo de arrendamento – Partes relacionadas 1 55
Provisão para contingências 99 76
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 4.687 4.623
Outros passivos 136 -
Total do Não Circulante 4.923 4.777
Patrimônio líquido
Capital social 6.296 6.296
Reserva de lucros - 7.267
Total do Patrimônio Líquido 6.296 13.563
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 30.449 24.360

As demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão a disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Interesses setoriais podem afetar PEC da reforma tributária
Agronegócio vem pleiteando a completa desoneração da tributação nas exportações

Reforma tributária 
sempre foi um te-
ma espinhoso no 

Brasil e nesse governo não 
poderia ser diferente. Esta 
semana o mercado aguarda 
a apresentação do relató-
rio da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
110/2019, que deveria ter 
sido divulgado na semana 
passada. O relator da pro-
posta, que trata da reforma 
do sistema tributário nacio-
nal, é o senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA). 

Para tentar entender o 
emaranhado que envolve 
essa PEC, a reportagem do 
Monitor Mercantil foi ou-
vir a opinião do advogado 
Eduardo Natal, especialista 
em Direito Tributário, So-
cietário e Sucessões. mem-
bro da Academia Brasileira 
de Direito Tributário (AB-
DT) e da International Bar 
Association (IBA) e Sócio 
do escritório Natal & Mans-
sur.

“Existem os interesses 
setoriais, que podem afetar 
muito a proposta mediante 
a inclusão de regras especi-
ficas capazes de desonerar 
determinadas atividades. 
Exemplo disso é o setor 
do agronegócio que vem 
pleiteando a completa de-
soneração da tributação nas 
exportações”, alerta Natal 
(veja a entrevista completa 
abaixo).

Do que jeito que a PEC 
foi costurada, o que de 
efetivamente positivo ela 
pode trazer?

- Após o frustrante en-
cerramento das atividades 
da Comissão Mista de Re-
forma Tributária no iní-

cio deste ano, o senador 
Roberto Rocha, relator da 
PEC 110/2019, reativou o 
debate no Senado em mea-
dos desse mês de agosto e 
agora pretende encaminhar 
um relatório à Casa no qual 
serão explicitados impor-
tantes pontos para a condu-
ção da chamada “reforma 
mãe”.

Segundo o Senador, o 
Governo Federal parece 
ter desistido de uma re-
forma tributária ampla ao 
colocar seus esforços em 
projetos pontuais de alte-
ração do Imposto de Ren-
da e da criação da CBS. En-
tretanto, as propostas de 
Reforma Tributária mais 
abrangentes, como a PEC 
110/19 e a PEC 45/19, es-
tariam muito mais madu-
ras na opinião de muitos 
especialistas, congressistas 
e representantes dos esta-
dos e municípios.

Tomando-se como parâ-
metro os mais recentes de-
bates sobre o tema, a ideia 
central seria a criação de um 
tributo similar ao IVA prati-
cado por muitos países par-
ticipantes da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), em que o tributo 
incidiria com uma alíquota 
sobre o valor agregado em 
cada etapa da cadeia mer-
cantil, incluindo todos as 
pessoas jurídicas e físicas 
participantes de cada elo da 
mencionada cadeia, inclusi-
ve em relação às etapas de 
produção.

Como isso funcionaria 
na prática?

- A princípio, a PEC 
110/19 propõe a unificação 

de 9 tributos em apenas 1 
tributo sobre o consumo. 
Isso se daria mediante a 
substituição dos seguintes 
tributos: IPI, IOF, PIS, Pa-
sep, Cofins, CIDE-Com-
bustíveis, Salário-Educação, 
ICMS, ISS.

Entretanto, existe um im-
passe em razão da possível 
perda de autonomia dos 
estados e dos municípios 
quanto à gestão da tributa-
ção e arrecadação dos tribu-
tos atualmente submetidos 
às suas competências. Tais 
entes entendem que, por 
exemplo, submeter a tribu-
tação do ICMS e do ISS, 
respectivamente as princi-
pais fontes de arrecadação 
dos Estados, Distrito Fede-
ral e dos Municípios, pode-
ria ferir a consagrada auto-
nomia política fixada pelo 
Pacto Federativo.

Em razão disso, o que 
parece estar se consolidan-
do é a ideia de um IVA Du-
al, em que a União ficaria 
com a competência para 
instituir e a capacidade para 
arrecadar uma parte no âm-
bito federal e os estados e 
municípios fariam parte de 
uma espécie de comitê pa-
ra gerir um outro IVA que 
viria a substituir o ICMS e 
o ISS. Entretanto, essa ideia 
ainda não goza de apoio in-
condicional no Congresso, 
principalmente em razão do 
lobby de representantes dos 
interesses dos municípios, 
que entendem que a perda 
de autonomia quanto à ar-
recadação do ISS retiraria a 
sua força no Pacto Federa-
tivo.

E outro tributo propos-
to, qual era o conceito?

Outro tributo proposto 
pela PEC 110/19 seria um 
imposto seletivo, de índo-
le arrecadatória, cobrado 
sobre operações com pe-
tróleo e seus derivados, 
combustíveis e lubrifican-
tes de qualquer origem, 
gás natural, cigarros e ou-
tros produtos do fumo, 
energia elétrica, serviços 
de telecomunicações a que 
se refere o art. 21, XI, da 
Constituição Federal, be-
bidas alcoólicas e não al-
coólicas, e veículos auto-
motores novos, terrestres, 
aquáticos e aéreos. Esse 
tributo procuraria exercer 
uma função extrafiscal, em 
que a graduação das alí-
quotas se daria conforme 
maior ou menor interesse 
econômico do país so-
bre determinada atividade 
econômica ou bem. 

Por fim, existem os inte-
resses setoriais, que podem 
afetar muito a proposta 
mediante a inclusão de re-
gras especificas capazes de 
desonerar determinadas ati-
vidades. Exemplo disso é o 
setor do agronegócio que 
vem pleiteando a completa 
desoneração da tributação 
nas exportações.

Pode-se resumir que a 
PEC 110/19 procura redu-
zir o número de tributos e 
trazer menor complexidade 
ao sistema tributário brasi-
leiro com a instituição de 
um tributo nos moldes do 
imposto sobre valor agre-
gado.

Com isso, a ideia é que 
tenhamos um sistema mais 
simples, menos regressivo e 
que permita a neutralidade 
fiscal e a melhor harmoni-

zação do nosso sistema tri-
butário em face dos demais 
atores internacionais. 

Que problemas pode-
riam ser destacados so-
bre a versão apresentada?

Um dos problemas é a 
falta de consenso quanto à 
possibilidade de se reduzir a 
competência tributária dos 
estados e dos municípios, 
pois estariam esses entes 
submetidos a regras estabe-
lecidas por um comitê ges-
tor ou algo similar.

Há também os riscos de 
uma reforma trazer em seu 
bojo alguns benefícios es-
pecíficos para setores que 
tenham uma maior influ-
ência durante o tramite da 
proposta. Podendo isso tra-
zer certo desequilíbrio em 
relação ao desenvolvimento 
dos diversos setores de pro-
dução.

Uma boa reforma deve-
ria abranger e harmonizar 
os quatro principais vetores 
de tributação: o patrimônio, 
a renda, o consumo e os en-
cargos sobre a folha salarial 

Quais avanços?
Um sistema mais simples, 

menos regressivo e que per-
mita a neutralidade fiscal e 
a melhor harmonização do 
nosso sistema tributário em 
face dos demais atores in-
ternacionais. 

O que precisaria ser mu-
dado e não foi proposto?

Ainda que esteja inserido 
por meio de uma emenda 
encaminhada pelo finado 
senador Major Olimpio, há 
necessidade de se readequar 
a tributação sobre a folha 
de salários. Essa proposta, 
entabulada pela Abat – As-
sociação Brasileira da Ad-

vocacia Tributária propõe, 
em resumo:

(i) sistema de redução 
e regressão seletiva de alí-
quotas das contribuições 
previdenciárias cobradas 
do empregador (empresas 
comerciais e industriais), 
através da criação da tabela 
de incidências previdenciá-
rias (TICP); (ii) instituição 
do aumento de base tribu-
tável, por meio da redução 
das diversas hipóteses ex-
cepcionadas pela Lei (pará-
grafo 9º. do art. 28 da Lei 
8.212/91), o que levará, 
também, a significativa re-
dução de litígios na matéria, 
na sua maioria instalados 
acerca do sentido e alcance 
do conceito de remunera-
ção, discutido há mais de 
25 anos na contramão das 
discussões dos países de-
senvolvidos sobre a tribu-
tação de novos modelos de 
relações de trabalho, cada 
vez mais informais; (iii) 
 aumento do rol de contri-
buintes, para passar a tri-
butar e inserir como agente 
contribuinte para o sistema, 
a pessoa jurídica que pro-
move relações de trabalhos 
e expressa capacidade con-
tributiva e que atualmente, 
todavia, está fora do siste-
ma de contribuição, na me-
dida em que não é empre-
gador, pois não reconhece 
que possui e empregados 
ou, mesmo, autônomos que 
lhe prestem serviços; (iv) e 
tributação favorecida, com 
alíquota única reduzido, pa-
ra empresas prestadoras de 
serviço, mantendo-se o re-
gime atual para Simples Na-
cional e o Microempresário 
Individual (MEI).
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BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Acionistas, convidados a 
comparecerem dia 09.09.2021, em nossa sede social, Av. Presidente 
Vargas, 463, 13º andar, às 10:00 horas, em AGE, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1) AProVAção, da AGE de 26 de agosto de 
2021 que deliberou o aumento do Capital Social, com alteração do artigo 
correspondente no Estatuto Social; 2) outros assuntos de interesse social. 
A Diretoria.

JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído
dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS em que
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. AZEVEDO PIO move em face de
BENELUCE MONTEIRO E MONTEIRO, na forma abaixo do processo
nº0446555-85.2012.8.19.0001. A Dra. ROSANA SIMEN RANGEL, Juíza
de Direito da 26ª Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por
este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados (MARIA THEREZA
BASSANO DA SILVA, RENATO BARROSO DA SILVA, HUGO BARROSO
DA SILVA, LYETTE FERNANDES DA SILVA, ROBERTO DIAS
BARROSO DA SILVA, EUNICE ARAUJO DA SILVA, ITALA REGINA SILVA
DE ALMEIDA, ANTONIO DE ALMEIDA, JORGE ANTONIO FERREIRA
DA SILVA e WILMA FULGÊNCIO DA SILVA) e a devedora BENELUCE
MONTEIRO E MONTEIRO que no dia 15 (quinze) de setembro de
2021 com início às 11h00min e término às 12h00min, será levado a
Leilão Público, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro
Público LEONARDO SCHULMANN e ou/sua Preposta GLACE DI
NAPOLI com escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala 812, Centro,
CEP 20010-170, leilão este que se realizará na forma online no
endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado
(DIREITO E AÇÃO) e avaliado às fls.190/235 e descrito como segue.
LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL: Situado na Rua Juparana, nº 04,
apto 203, Andaraí. Devidamente dimensionado e caracterizado no
10º Ofício de Registro de Imóveis, na matrícula 27686A e na inscrição
municipal de nº0586388-1 (IPTU). PRÉDIO: Integrante de Edifício cuja
construção data de 1952. O prédio é provido de escadas, com porteiro,
durante o dia. Sem área de lazer. APARTAMENTO 203: Unidade
residencial com área de 78 metros quadrados conforme se extrai do
IPTU, composta por sala, com piso de taco em madeira, três quartos
com piso de taco de madeira, um banheiro social com piso frio, uma
cozinha com piso frio, e área de serviço com banheiro. Pintura em
mau estado. Não possui vaga de garagem. DA REGIÃO: Encontra-se
servida de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública,
asfaltamento, rede de água e esgoto, transporte e comércio. Avalio o
imóvel acima em R$300.00,00 (Trezentos mil reais). Rio de Janeiro,
21 de outubro de 2020. Até a presente data localizamos débitos de
FUNESBOM no valor de R$484,78 (quatrocentos e oitenta e quatro
reais e setenta e oito centavos), IPTU no valor de R$7.714,11 (sete mil
reais, setecentos e quatorze mil reais e onze centavos) e débitos
condominiais de R$94.185,85 (noventa e quatro mil, cento e oitenta e
cinco reais e oitenta e cinco centavos). Sendo infrutífero o primeiro
leilão, será vendido no dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2021, no
mesmo local e hora, pela melhor oferta acima de 50%, de acordo
com o art.886, V, do CPC/2015. Para que os interessados tomem
conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local de
costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública, por
intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida no art.
887 do novo CPC/2015. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto
de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor
apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do
Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do
NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento
inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a
complementação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o
pagamento por cheque, o depósito será efetuado no dia útil seguinte
ao leilão, à disposição do juízo. O valor da comissão de leiloeiro
deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo
arrematante. Com o pagamento integral e prova do recolhimento
tributário (artigo 901, do NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação,
além de mandado de entrega do bem (se móvel for) e de imissão na
posse (sendo imóvel) imediatamente, em favor do arrematante. O
devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto
no artigo 826 do NCPC até o momento anterior à adjudicação ou da
alienação dos bens. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA
TAL POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos
902 e 903, do NCPC). A comissão do 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 ou credor que obste a consumação da alienação
em hasta pública, caberá o pagamento de comissão no equivalente
a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der
causa (no caso de acordo, tal valor será pró-rata), sem prejuízo da
reposição das despesas. A venda se dará livre e desembaraçada,
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos
que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-
rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência,
atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do
CTN. RJ, 27 de julho de 2021. Eu, _ Chefe de Serventia, mandei
digitar e subscrevo. (Ass.) ROSANA SIMEN RANGEL  _ Dra. Juíza.

OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº: 11.198.242/0001-58 - NIRE:  33300294694

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Acionistas da OSX CONSTRUÇÃO NAVAL S.A. – EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124 da Lei 
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada no dia 14 de setembro de 2021, às 09:00, na sede da 
Companhia, localizada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2403, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Alteração do Artigo 1º do Estatuto Social 
da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021. OSX CONSTRUÇÃO 
NAVAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PAULO ESTEVES DE 
FRIAS VILLAR - Presidente do Conselho de Administração

JUIZO DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL –
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (Art. 879 - II; 881 - §1º e 882 - §2º e 3º do
CPC, bem como da RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único),
extraído dos autos da Ação de Despejo por falta de Pagamento c/
c Cobrança proposta por NAYLZA  SEGADE SABA em face de
ESPÓLIO DE CONSUELO RODRIGUES DE PINHO e MARIO JORGE
RODRIGUES DE PINHO - Processo nº. 0140553-
12.2011.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA. MARIA
CRISTINA BARROS GUTIERREZ SLAIBI - Juíza de Direito Titular
da Vara acima, FAZ  SABER aos interessados de que no dia 08/09/
2021 e 14/09/2021 a partir das 13:30 horas, a ser  realizado através
da Plataforma de Leilões On-line – www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
presencial na  sede do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro,
situado na Av. Erasmo Braga nº 227 – Sala 1008,  Centro/RJ, pelo
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o  imóvel situado na AV. NOSSA SENHORA
DE COPACABANA, Nº 400 - APARTAMENTO 504, COPACABANA/
RJ. AVALIAÇÃO R$ 1.220.000,00 (Um milhão duzentos e vinte mil
reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

Banco de Construção da China concedeu 
mais empréstimos no primeiro semestre
O Banco de Cons-

trução da China 
(BCC), um dos 

maiores bancos comerciais 
estatais do país, teve seus 
empréstimos inclusivos 
atingindo 1,71 trilhão de 
iuanes (US$ 264,3 bilhões) 
no final de junho, 288,38 
bilhões de iuanes a mais que 
no final do ano passado.

O BCC aumentou a 
oferta de crédito nas áreas 
importantes como finan-
ças inclusivas, manufatura 
avançada, indústrias emer-
gentes estratégicas e finan-

ças ecológicas, disse Wang 
Jiang, chefe do banco, em 
uma coletiva de imprensa 
na segunda-feira.

Os lucros líquidos do 
banco aumentaram 10,92% 
ano a ano para 154,11 bi-
lhões de yuans nos primei-
ros seis meses do ano. A 
receita líquida dos juros 
cresceu 5,18% ante o ano 
passado, enquanto a receita 
líquida de taxas e comissões 
aumentou 6,82%.

O balanço de emprésti-
mos inadimplentes foi de 
276,98 bilhões de yuans, 

16,25 bilhões de yuans a 
mais que no final do ano 
passado. A taxa de em-
préstimo inadimplente 
foi de 1,53%, 0,03 ponto 
percentual a menos em re-
lação ao final do ano pas-
sado.

O BCC é um dos quatro 
maiores bancos da  Repú-
blia Popular da China (jun-
tamente com o Banco In-
dustrial e Comercial da 
China, o Bank of   China 
e o Banco Agrícola da 
China), que são também 
os maiores do mundo. É 

também o segundo maior 
do mundo, em volume de 
ativos. 

O BCC tem aproxima-
damente 13 629 agências 
domésticas. Além disso, 
mantém sucursais no exte-
rior (Barelona, Frankfurt, 
Luxemburgo, Hong Kong, 
Johannesburg, New York, 
Seul, Singapura, Tóquio, 
Melbourne, Kuala Lumpur, 
Sydney e Auckland) e uma 
subsidiária em Londrres. O 
volume total de ativos atin-
giu USD 3 400,25 bilhões 
em 2018.

Futuro de Mobilidade 
Aérea Urbana  
começará pelo RJ

A Eve Urban Air 
Mobility, uma em-
presa da Embraer, 

está cooperando com par-
ceiros estratégicos e entida-
des governamentais para o 
desenvolvimento no Brasil 
de um novo conceito de 
operações (Conops) para o 
mercado futuro de Mobili-
dade Aérea Urbana (UAM), 
iniciando pelo Rio de Janei-
ro. 

O objetivo é que o co-
nhecimento adquirido seja 
convertido em um docu-
mento com dados e análi-
ses referentes aos aspectos 
de todos os pilares ope-
racionais. Conduzida sob 
a coordenação da Eve, a 
iniciativa reúne a Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e o Departamento 
de Controle do Espaço Aé-
reo (Decea) em uma fren-
te de trabalho que avalia 
como a infraestrutura e as 
soluções de gerenciamento 
do tráfego aéreo existentes 
podem permitir operações 
de UAM, ao mesmo tempo 
em que se preparam para o 
crescimento por meio de 
novas tecnologias em de-
senvolvimento.

Colaboram com esse pro-
jeto os parceiros de negó-
cios da Eve como a Helisul 
Aviação, um dos maiores 
operadores de helicóptero da 
América Latina; Skyports, es-
pecializada em design, cons-
trução e operação de verti-
portos; Flapper, plataforma 
independente para voos sob 
demanda; EDP, uma das 
maiores empresas do setor 
de energia, além do Beacon, 
plataforma da EmbraerX 
que conecta o ecossistema 
de serviços de manutenção 
aeronáutica e Atech, respon-
sável pelo desenvolvimento, 
implantação e suporte dos 
sistemas de controle e gestão 
do fluxo do tráfego aéreo (ci-
vil e militar), do Grupo Em-
braer. 

Nas atividades que vão 
introduzir e acelerar de for-
ma segura o crescimento do 
mercado de UAM no Brasil 
também estão envolvidas 
a concessionária do Aero-
porto Internacional Tom 
Jobim, RIOgaleão; a Uni-
versal Aviation, uma das 
maiores empresas de apoio 
aeroportuário e a Associa-
ção Brasileira de Aviação 
Geral (Abag). 

“Queremos explorar 
conceitos novos e práticos 
para facilitar a introdução 
segura da indústria de mo-
bilidade aérea urbana no 

Brasil. Nessa etapa inicial 
vamos descrever as princi-
pais características e requi-
sitos do ecossistema, com 
a perspectiva dos usuários, 
parceiros, entidades e ór-
gão governamentais envol-
vidos”, disse André Stein, 
CEO da Eve.

“A partir da evolução 
do conceito conceberemos 
uma descrição sobre como 
viabilizar o propósito de de-
mocratizar a mobilidade aé-
rea urbana de forma segura, 
econômica e acessível.” Es-
sa primeira simulação acon-
tecerá até o final do ano no 
Rio de Janeiro. Helicópteros 
convencionais serão usados 
para simular a aeronave elé-
trica de pouso e decolagem 
vertical (eVTOL), também 
conhecida no mercado co-
mo EVA (Electrical Vertical 
Aircraft ou aeronave verti-
cal elétrica). A aeronave de 
Eve será totalmente elétrica 
e foi projetada com foco 
nos usuários, para propor-
cionar um transporte efi-
ciente e confortável, com 
baixo ruído e zero emissões 
de carbono. 

O desenvolvimento de 
soluções inovadoras que 
garantam acesso seguro e 
equitativo ao espaço aé-
reo urbano para um am-
plo espectro de aeronaves, 
incluindo helicópteros 
convencionais, aeronaves 
de asa fixa e futuramente 
a EVA, vem se tornan-
do realidade por meio da 
atuação colaborativa de 
especialistas que buscam 
potencializar a experiência 
e capacidade operacional 
na oferta de viagens aéreas 
urbanas. 

O grupo de trabalho li-
derado pela Eve Urban Air 
Mobility começou a traba-
lhar no mês de agosto de 
2021 em um conceito de 
operação (Conops), para 
integrar a mobilidade aé-
rea urbana ao espaço aéreo 
brasileiro, tendo início pela 
cidade do Rio de Janeiro. 
Colaboram com a inicia-
tiva inovadora mais de 50 
pessoas de instituições co-
mo Anac, Decea, Helisul, 
Skyports, Flapper, EDP, 
Beacon, Atech, RioGaleão, 
Universal Aviation e Abag. 
O Conops reúne especialis-
tas ligados ao ecossistema 
de mobilidade para mapear 
os processos de operação e 
serviços, com o objetivo de 
identificar as necessidades 
dos usuários, da comunida-
de e demais partes interes-
sadas.

Intermediário deve alertar sobre liquidação compulsória

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
(CVM) divulgou 

Ofício Circular com reco-
mendações para intermedi-
ários sobre medidas a serem 
adotadas para realização de 
liquidação compulsória de 
posições abertas detidas 
pelos clientes, em especial 
em mercados de liquidação 
futura.

Segundo a autarquia, o 
documento, elaborado pela 
Superintendência de Rela-
ções com o Mercado e In-
termediários (SMI/CVM), 
tem como motivação o au-
mento significativo, nos úl-

timos anos, de investidores 
(pessoa física) em mercados 
de liquidação futura (com 
destaque em minicontratos 
futuros de dólar norte-ame-
ricano e Ibovespa), bem 
como de casos e reclama-
ções relativas às liquidações 
compulsórias efetuadas pe-
los intermediários.

“É muito importante lem-
brar o principal objetivo dos 
ofícios circulares da CVM é 
orientar nossos regulados a 
atuarem conforme exigên-
cias das normas da autarquia, 
garantindo que o mercado 
de capitais funcione de for-
ma íntegra e correta. Com 

isso, também protegemos os 
investidores, objetivo estra-
tégico e missão da institui-
ção”, explicou Francisco José 
Bastos, Superintendente da 
SMI/CVM.

Redução dos recursos

“Ao identificar, em de-
terminado momento do 
pregão, redução de recursos 
aportados como garantias 
em nome do cliente, ou 
mesmo alteração nos pre-
ços dos ativos, o intermedi-
ário deve impedir aumento 
de posições acima das ga-
rantias alocadas em nome 

do cliente ou encerrar ou 
reduzir posições detidas 
pelo cliente, de forma com-
pulsória”, orienta a CVM. 

“O intermediário deve 
sempre disponibilizar infor-
mações claras, completas, 
precisas e facilmente acessí-
veis a respeito de patrimônio, 
riscos e garantias do investi-
dor. Dessa forma, ela contri-
bui para a gestão patrimonial 
cuidadosa também por parte 
do investidor, permitindo 
que ele monitore os riscos 
provenientes de suas posi-
ções abertas em mercados 
de liquidação futura”. Sugere 
Bastos.
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Gás Natural do Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 02.239.154/0001-66

RELATÓRIO ANUAL DA GÁS NATURAL DO BRASIL S.A. EMPRESA NÃO REGULADA DO GRUPO NATURGY NO BRASIL

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(Em reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Missão, Visão e Valores
A Missão da Companhia é atender as necessidades energéticas da socie-
dade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos de qualidade 
respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas uma rentabilidade 
crescente e sustentável e aos nossos empregados a possibilidade de desen-
volver suas competências profissionais. 
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo cresci-
mento, com presença multinacional, que se distingue por proporcionar uma 
qualidade de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade susten-
tável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades de desenvol-
vimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma contribuição 
positiva à sociedade, atuando com um compromisso de cidadania global. 
Os Valores que guiam a forma de agir da Companhia são: • Orientação ao 
cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e satisfazer as necessi-
dades de nossos clientes. Queremos proporcionar-lhes um serviço excelente 
e ser capazes de dar-lhes uma resposta imediata e eficaz. • Compromisso 
com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos coletivos e indi-
viduais e tomamos decisões em função de seu impacto na consecução dos 
objetivos de nossa Visão, assegurando o cumprimento dos compromissos 
adquiridos. • Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um 
horizonte estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social, 
tanto a curto como a longo prazo. • Interesse pelas pessoas: Promovemos 
um entorno de trabalho respeitoso com os nossos empregados, colaborando 
para sua formação e desenvolvimento profissional. Propiciamos a diversida-
de de opiniões, perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas 
organizações. • Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabili-

dade social corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimen-
tos, capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lu-
cros à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para 
conhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que 
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo. • Integridade: To-
das as pessoas do grupo devem se comportar com honestidade, retidão, 
dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento da confiança da so-
ciedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá com transparência e 
responsabilidade ante todas as partes interessadas. 
A companhia
A Gás Natural do Brasil S.A. (GNB), foi criada em 1997 com a finalidade 
de participar no capital de outras empresas, prestar serviços de assessoria 
energética, elaborar estudos de viabilidade e de mercado, além da parti-
cipação em projetos e programas de termogeração e termoeletricidade. A 
manutenção da empresa no Brasil reflete o interesse do Grupo em ampliar 
sua estratégia de atuar visando potencializar o desenvolvimento de redes 
de distribuição de gás natural no país, inclusive podendo realizar futuros 
investimentos através dela. 
Sumário Financeiro
Conta de Resultados (R$ mil) 2020 2019 Variação (R$) Variação (%)
Receita líquida dos serviços 0 0 0 0
Lajida (Ebitda) (91) (81) (10) 12,35%
Prejuízo líquido do exercício (83) (97) 14 -14,43%

Conta de Resultados (R$ mil) 2020 2019 Variação (R$) Variação (%)
LAJIDA 2020 2019 Variação (R$) Variação (%)
Lajida (R$ mil) (91) (81) (10) 12,35%
Prejuízo líquido do exercício (83) (97) 14 -14,43%
Resultado Financeiro (8) 16 (24) -150,00%

Acionistas
Em 31/12/2020 o capital social da GNB estava representado por 10.000 
ações todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de propriedade 
dos seguintes acionistas:

Acionista
Quantidade de 

Ações Ordinárias
Percentual 

Capital
GAS NATURAL SERVIÇOS S.A. 1 0,01%

Naturgy Distribución Latinoamérica S.A. 9.999 99,99%

Total de Ações 10.000 100%

Diretoria Executiva (Não possui Conselho de Administração Instalado) 

Katia Brito Repsold 
Diretor-Presidente

Mário José Nevares Cadengue 
 Diretor-Geral

Ativo 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalente de caixa (Nota 4) 199 260
Contas a receber com partes relacionadas (Nota 5) 89 113

288 373
Não circulante
Impostos e contribuições a recuperar (Nota 6) 10 36
Contas a receber por partes relacionadas (Nota 5) 195 25
Adiantamentos - 40
Investimentos (Nota 7) 12 16

217 117
Total do ativo 505 490
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante
Contas a pagar (Nota 8) 11 8
Obrigações trabalhistas a pagar 109 15
Tributos a recolher 21 20

141 43
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 10) 6.901 6.901
Reserva de capital - 10
Prejuízo acumulado (6.537) (6.464)

364 447
Total do passivo e do patrimônio líquido 505 490
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Outras receitas - 18
Despesas gerais e administrativas (Nota 11) (88) (92)
Outras despesas, líquidas (3) (7)
Prejuízo antes do resultado financeiro (91) (81)
Receitas financeiras 18 6
Despesas financeiras (10) (22)
Resultado financeiro, líquido (Nota 12) 8 (16)
Prejuízo do exercício (83) (97)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Prejuízo do exercício (83) (97)
Total do resultado abrangente do exercício (83) (97)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
Social

Reserva 
de capital

Prejuízo 
acumulado Total

Em 31 de dezembro de 2018 6.901 10 (6.367) 544
Prejuízo do exercício - - (97) (97)
Em 31 de dezembro de 2019 6.901 10 (6.464) 447
Prejuízo do exercício - - (83) (83)
Absorção do prejuízo - (10) 10 -
Em 31 de dezembro de 2020 6.901 - (6.537) 364
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (83) (97)

(83) (97)
Variações nos ativos e passivos
Despesas antecipadas - 15
Adiantamentos 40 (84)
Impostos e contribuições a recuperar 26 7
Contas a pagar (15) (26)
Obrigações trabalhistas a pagar 95 (84)
Tributos a recolher 18 -
Contas a receber com partes relacionadas (146) (63)
Outros ativos 4 -
Caixa aplicado nas atividades operacionais (61) (332)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (61) (332)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 260 592
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 199 260
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações gerais: A Gás Natural do Brasil S.A. (“Companhia” ou “GNB”) 
tem sede no Rio de Janeiro e é controlada pela empresa espanhola Naturgy 
Distribución Latinoamérica S.A. É uma sociedade anônima de capital fechado 
que tem como finalidade participação no capital de outras empresas, prestação 
de serviços de assessoria energética, elaboração de estudos de viabilidade e de 
mercado, prestação de todo e qualquer tipo de serviço de consultoria e assesso-
ria financeira a terceiros e participação em projetos e programas de Termo gera-
ção e Termoeletricidade. As operações da Companhia estão praticamente para-
lisadas, entretanto, a Administração estuda e avalia regularmente oportunidades 
de negócios no contexto dos objetivos do Naturgy Energy Group (“Grupo”). A 
Administração avaliou se a atual situação de restrições à atividade econômica 
causada pela pandemia da Covid-19 poderia ter um impacto direto sobre as 
operações da Companhia. Como a Companhia não apresentou receitas opera-
cionais, não houve impactos significativos em suas operações. Como conclu-
são, e enquanto continuarmos observando ativamente a evolução da situação 
relacionada a Covid-19, não vemos qualquer razão para acreditar que ela possa 
ter um impacto material adverso sobre as operações ou resultados financeiros 
da Companhia. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada 
pela Administração da Companhia em 30 de julho de 2021. 2. Resumo das 
principais políticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, sal-
vo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação: As demonstrações finan-
ceiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e 
determinados ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. As de-
monstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil às pequenas e médias empre-
sas (NBC TG 1000 (R1)). A preparação de demonstrações financeiras requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e, também o exercício de julgamen-
to por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das po-
líticas contábeis. A Companhia não possui áreas que requerem maior nível de 
julgamento e que possuem maior complexidade, nas quais premissas e estima-
tivas são significativas para as demonstrações financeiras. 2.2. Moeda funcio-
nal: Os itens incluídos nas informações anuais são mensurados usando a moe-
da do principal ambiente econômico, no qual a companhia atua (“a moeda fun-
cional”). As informações anuais da Companhia estão apresentadas em R$, que 
é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Companhia. As 
operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional 
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avalia-
ção, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio 
do final do ano, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangei-
ras, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.3. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e valores 
depositados em conta correntes, que são prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa sem mudança de valor. 2.4. Instrumentos finan-
ceiros: A Companhia adota integralmente a seção 11 do Pronunciamento Téc-
nico CPC PME para definir os aspectos de reconhecimento, reversão, mensura-
ção e divulgação de instrumentos financeiros básicos. Por não possuir instru-
mentos financeiros complexos, a seção 12 não é aplicável. Instrumentos finan-
ceiros básicos incluem caixa e equivalente de caixa, aplicações financeiras, 
contas a receber de clientes e outros créditos, assim como empréstimos e finan-
ciamentos, fornecedores, adiantamento de clientes e outras contas a pagar. Ins-
trumentos financeiros básicos são reconhecidos inicialmente pelo custo da ope-
ração acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo 
por meio do resultado, de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. 
Posteriormente ao reconhecimento inicial, esses instrumentos financeiros bási-
cos são mensurados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de 
juros, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável. Se um ativo ou 
passivo financeiro atender ao conceito de transação financeira, nos termos da 
seção 11 do Pronunciamento Técnico PME, é avaliado com base no valor pre-
sente dos pagamentos futuros, descontados pela taxa de juros de mercado para 
instrumento de dívida semelhante. A Companhia reconhece os instrumentos fi-
nanceiros básicos na data em que foram originados. Todos os outros ativos fi-
nanceiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Com-
panhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A 
Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direi-
tos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
uma transação na qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios da titulari-
dade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada 
ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um 
ativo ou passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, 
a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simul-
taneamente. 2.5. Investimento em coligada: Coligada é uma entidade sobre a 
qual o Grupo exerce influência significativa. Influência significativa é o poder de 
participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma inves-

Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da Gás Natural do Brasil S.A. 
Rio de Janeiro-RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Gás 
Natural do Brasil S.A. (“Companhia” ou “GNB”), que compreendem o balanço pa-
trimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Compa-
nhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 
1000 (R1)). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. So-
mos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 

tida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Com 
base no método da equivalência patrimonial, o investimento em uma coligada é 
reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é ajustado 
para fins de reconhecimento das variações na participação do Companhia no 
patrimônio líquido da coligada a partir da data de aquisição. A demonstração do 
resultado reflete a participação do Grupo nos resultados operacionais da coliga-
da. Eventual variação em outros resultados abrangentes das investidas é apre-
sentada como parte de outros resultados abrangentes do Companhia. Adicional-
mente, quando houver variação reconhecida diretamente no patrimônio da coli-
gada, a Companhia reconhecerá sua participação em quaisquer variações, 
quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ga-
nhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre a Companhia 
e a coligada são eliminados em proporção à participação na coligada. A soma 
da participação da Companhia nos resultados de uma coligada apresentada na 
demonstração do resultado, representando o resultado após os tributos e as 
participações de não controladores nas controladas da coligada. As demonstra-
ções financeiras da coligada são elaboradas para o mesmo período de divulga-
ção que as da Companhia. Quando necessário, são feitos ajustes para que as 
políticas contábeis fiquem alinhadas com as da Companhia. Após a aplicação do 
método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário 
reconhecer perda adicional sobre o valor recuperável do investimento da Com-
panhia em sua coligada. A Companhia determina, em cada data de reporte, se 
há evidência objetiva de que o investimento na coligada sofreu perda por redu-
ção ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia calcula o montante da 
perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recupe-
rável da coligada e o valor contábil, e reconhece a perda em “Participação em 
lucros de coligada”, na demonstração do resultado. Ao perder influência signifi-
cativa sobre a coligada, a Companhia mensura e reconhece qualquer investi-
mento retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor contábil da coligada, 
no momento da perda de influência significativa, e o valor justo do investimento 
retido e dos resultados da alienação são reconhecidos no resultado. 2.6. De-
mais ativos circulantes e não circulantes: São apresentados ao valor de cus-
to ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas. 2.7. Contas a pagar: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apre-
sentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas 
ao valor da fatura correspondente. 2.8. Imposto de renda e contribuição so-
cial corrente: As despesas de imposto de renda e contribuição social do perío-
do compreendem os impostos correntes e diferido. Os impostos sobre a renda 
são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líqui-
do. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O en-
cargo de imposto de renda e contribuição social corrente e diferido é calculado 
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, 
na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as posições assu-
midas pela Companhia nas apurações de impostos de renda com relação às 
situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpreta-
ções. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estima-
dos de pagamento às autoridades fiscais. 2.9. Capital social: As ações ordiná-
rias não resgatáveis são classificadas como patrimônio líquido. 2.10. Apuração 
de resultado: As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de com-
petência, observado o critério “pro rata temporis” para as despesas e receitas de 
natureza financeira. 3. Gestão de risco financeiro: 3.1. Fatores de risco fi-
nanceiro: A gestão de risco é realizada pelo departamento financeiro, segundo 
as políticas aprovadas pela Administração. A Administração estabelece princí-
pios, para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, como 
risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos finan-
ceiros derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa. A 
Companhia está exposta apenas ao risco de crédito e ao risco de liquidez. a) 
Risco de crédito: O risco de crédito é aplicável às contas de caixa e equivalentes 
de caixa. Esse risco de crédito é minimizado, pois a Companhia somente opera 
com instituições de primeira linha. b) Risco de liquidez: É o risco de a Companhia 
não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos fi-
nanceiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos. A previsão de fluxo de caixa é realizada 
pelo departamento financeiro. Este departamento monitora as previsões contí-
nuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha 
caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Esse risco é mini-
mizado, pois caso seja necessário, receberá recursos de seus acionistas para 
reverter a situação de baixa liquidez. 3.2. Estimativa do valor justo: Pressu-

põe-se que os saldos dos recebíveis no ativo e dos outros passivos financeiros, 
menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2020 2019
Caixa e contas correntes bancárias 199 260

199 260
5. Transações com partes relacionadas Ativo Outras receitas Despesas
Companhia Distribuidora de Gás do
 Rio de Janeiro - CEG (a) - - 26
Global Power Generation S.A.U (b) 21 - -
Guimarania I Solar Energia SPE S.A. (b) 63 - -
Guimarania II Solar Energia SPE S.A (b) 62 - -
Sertão I Solar Energia SPE S.A. (b) 62 - -
Sobral I Solar Energia SPE S.A. (b) 62 - -
Em 31 de dezembro de 2020 284 - 26
Em 31 de dezembro de 2019 138 18 27
(a) Refere-se a reembolso pelo uso parcial das dependências da CEG.
(b) Refere-se a reembolso de gasto com funcionário próprio cedido.
6. Impostos e contribuições a recuperar 2020 2019
Imposto de renda 8 25
Contribuição social 2 11

10 36
7. Investimentos: Representado por participação de 0,02% na Gás Natural 
Serviços S.A. (GNS), correspondente a 100.000 ações ordinárias, sendo as 
demais ações detidas pela Naturgy Distribución Latinoamérica S.A., inte-
grante do Grupo Naturgy sediado na Espanha. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020 foi registrado uma perda por equivalência patrimonial no 
montante de R$ 5, e ganho por equivalência patrimonial no valor de R$ 1 em 
31 de dezembro de 2019. 
8. Contas a pagar 2020 2019
Fornecedores de serviços 3 4
Provisões diversas 8 4

11 8
9. Imposto de renda e contribuição social: As despesas de imposto de ren-
da e de contribuição social relacionadas ao exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2020 estão reconciliadas, às alíquotas nominais, como segue:

2020 2019
Imposto 

de 
renda

Contri- 
buição 
social

Imposto 
de 

renda

Contri- 
buição 
social

Prejuízo do exercício (83) (83) (97) (97)
IR e CS (15% e 9%) 12 7 24 9
IR e CS diferido ativo não constituído 
sobre prejuízo fiscal e base negativa (12) (7) (25) (9)
Incentivo fiscal (PAT) - - 1 -
Despesa de imposto de renda
 e contribuição social -   

                   
-   -   -   

A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2020, prejuízo fiscal e base negativa 
de contribuição social, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros 
nas condições estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, no 
montante de R$6.864  (R$6.781 em 2019). Não foram constituídos créditos dife-
ridos sobre esse montante em decorrência da falta de perspectiva de realização. 
10. Capital social: O capital social totalmente subscrito e integralizado no mon-
tante de R$6.901 está dividido em 10.000 ações, sem valor nominal, todas ordi-
nárias nominativas, sendo a controladora a Naturgy Distribución Latinoamérica 
S.A. Todo o capital está registrado no Banco Central do Brasil. Em 2020 e 2019 
não houve alterações do capital social da Companhia. Nos termos do Estatuto 
Social, aos titulares de ações será atribuído, em cada exercício, um dividendo mí-
nimo de 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos da lei societária. 
Em virtude do prejuízo acumulado, não foram calculados dividendos.

Quantidade de ações 
Ordinárias

Residentes no exterior:
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A. 9.999
Residentes no país:
Gás Natural Serviços S.A. 1

10.000
11. Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Utilidades, materiais e serviços (18) (26)
Serviço de terceiros (4) (5)
Serviços legais (5) (4)
Aluguéis (26) (27)
Propaganda e publicidade (35) (30)

(88) (92)
12. Resultado financeiro, líquido 2020 2019
Receitas financeiras

 Atualizações monetárias ativas 18 6
18 6

Despesas financeiras
Tarifas bancárias (4) (5)
IOF (2) (3)
Atualizações monetárias passivas (4) (14)

(10) (22)
Resultado financeiro 8 (16)

Emerson de Pontes Sales
Contador - CRC-110288/O-9 RJ

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Admi-
nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não te-
nha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As dis-
torções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obti-
vemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 

do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas inten-
cionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das 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 audi-
toria 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 conti-
nuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que even-
tualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
30 de julho de 2021. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-
-2SP015199/O-6; Felipe Sant’ Anna Vergete - Contador CRC RJ 106.842/O-6.
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