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A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
Compreender em profundidade  
o processo de motivação.  
Por Paulo Alonso, página 2

PAÍS DO TURISMO 
DOS NÃO VACINADOS
Brasil criou uma quarentena de  
5 dias, sem acompanhamento.  
Por Bayard Boiteux, página 3

PREÇO DO GÁS PODE 
SUBIR 200%
Alerj se mobiliza contra reajuste, 
que ameaça empresas. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

EUA: dólar sobe e 
bolsas caem com 
dados do emprego

O dólar valorizou 0,39% con-
tra seis principais pares no final 
do pregão desta quinta-feira, após 
uma série de dados econômicos. 
Os pedidos de auxílio-desemprego 
iniciais, uma forma aproximada 
de medir as dispensas, registraram 
184 mil na semana encerrada em 4 
de dezembro, uma redução de 43 
mil em relação ao nível revisado da 
semana anterior, informou o De-
partamento do Trabalho. É o nível 
mais baixo desde 6 de setembro de 
1969, de acordo com o relatório.

Nas Bolsas de Valores, o índi-
ce Dow Jones ficou estável, mas o 
S&P 500 caiu 0,72%, e o Nasdaq 
desabou 1,71%. Os EUA divul-
gam nesta sexta-feira o Índice de 
Preços ao Consumidor (CPI).

Na China, o CPI, principal in-
dicador da inflação, subiu 2,3% 
ano sobre ano em novembro, se-
gundo dados do National Bure-
au of  Statistics divulgados nesta 
quinta-feira, maior ritmo desde 
agosto de 2020.

Projeto suspende 
procedimentos 
administrativos

O Governo do Rio de Janeiro 
solicitou a prorrogação dos prazos 
da Lei 160, sobre a suspensão de 
procedimentos administrativos em 
decorrência da pandemia. O pedi-
do, feito pela Rio Indústria, bene-
ficia micro e pequenos empreen-
dedores e poderá ser votado pela 
Alerj ainda esse ano. Para o presi-
dente da Rio Indústria, Sérgio Du-
arte, micros e pequenas empresas 
serão as mais beneficiadas.

Sai o touro, chega a vaca

Aumento da Selic só é bom para 
os bancos, alerta especialista
Alta não controla inflação e atinge economia

A elevação da taxa básica 
de juros, a Selic, anuncia-
da nessa quarta-feira pelo 

Banco Central (BC), de 7,75% pa-
ra 9,25% ao ano, afetará os juros 
do cartão de crédito, cheque espe-
cial, empréstimos, financiamentos 
imobiliários e a correção do saldo 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

Segundo a coordenadora na-
cional da Auditoria Cidadã, 
Maria Lucia Fattorelli, “a fal-
sa justificativa usada pelo Ban-
co Central para aumentar juros 
está mais que descartada: subir 
juros não serve para controlar a 
inflação que existe no Brasil. As 
verdadeiras causas não são en-
frentadas porque são parte do 
projeto que nos submete à con-
dição de colônia”, disparou em 
seu perfil no Twitter.

Em vídeo, Fattorelli explica 
que quando a taxa Selic sobe, as 
famílias e empresas são altamente 
oneradas, pois a taxa impacta em 
todas as outras: “Os empréstimos 
ficam caríssimos, e os bancos lu-
cram com isso, pois já cobram 

Câmara aprova 
regras para 
negociação de 
criptomoedas

A Câmara dos Deputados apro-
vou projeto de lei (PL 2303/15) 
que prevê a regulamentação, por 
órgão do Governo Federal, da 
prestação de serviços de ativos 
virtuais. A proposta, aprovada na 
forma do substitutivo do relator, 
deputado Expedito Netto (PSD-
-RO), será enviada ao Senado. O 
autor é o deputado Aureo Ribeiro 
(Solidariedade-RJ).

Serão consideradas presta-
doras de serviços de ativos vir-
tuais as pessoas jurídicas que 
executam serviços como troca, 
em nome de terceiros, de mo-
edas virtuais por moeda nacio-
nal ou estrangeira; troca en-
tre um ou mais ativos virtuais; 
transferências deles; custódia 
ou administração, mesmo que 
de instrumentos de controle; e 
participação em serviços finan-
ceiros e prestação de serviços 
relacionados à oferta por um 
emissor ou venda de ativos vir-
tuais.

O projeto considera ativo vir-
tual a representação digital de 
valor que pode ser negociada ou 
transferida por meios eletrônicos 
e utilizada para realização de pa-
gamentos ou com propósito de 
investimento.

Ficam de fora as moedas tra-
dicionais (nacionais ou estran-
geiras), as moedas estrangeiras 
(recursos em reais mantidos em 
meio eletrônico que permitem ao 
usuário realizar pagamentos por 
cartões ou telefone celular), pon-
tos e recompensas de programas 
de fidelidade, e valores mobiliá-
rios e ativos financeiros sob regu-
lamentação já existente.

“O texto, que agora seguirá para 
o Senado Federal, vem em muito 
boa hora, pois o mercado de crip-
toativos é absolutamente carente 
de regulamentação, o que cria um 
ambiente de agravado risco e inse-
gurança jurídica para os fornecedo-
res de serviços digitais, tomadores 
e até entusiastas. É extremamen-
te importante o equilíbrio entre 
a regulamentação para proteger 
o mercado e a liberdade para que 
o segmento de criptoativos possa 
continuar crescendo e prosperan-
do diariamente como vem fazendo 
nos últimos anos”, comentou Vic-
tor Jorge, sócio do escritório Jorge 
Advogados Associados.

“A Receita Federal já reconhe-
ce mais de R$ 127 bilhões sendo 
transacionados no Brasil, e a fal-
ta de regulamentação provocou 
a possibilidade de fraudes”, disse 
Aureo Ribeiro.

taxas exorbitantes. Quando a taxa 
de juros está baixa, ela alimenta a 
economia porque o custo do di-
nheiro fica barato, o encorajamen-
to ao empréstimo é elevado, e o 
dinheiro circula na economia de 
forma saudável.”

Fattorelli afirma que é bom 
para todo o mundo: “Para as 
pessoas, para as empresas e pa-
ra o governo. É o chamado ciclo 
virtuoso da economia. E agora, 
em plena pandemia, o BC dispa-
rou a elevação das taxas de juros. 
Quando acontece o contrário, 
chama-se ciclo vicioso, porque a 
empresa desiste de fazer inves-
timentos, desiste de contratar e 
entra em dificuldades. Inúmeras 
vezes essa empresa quebra, au-

menta o desemprego como vi-
mos em 2020”, destaca.

A economista também frisa que 
“em 2020, apesar de o BC ter li-
berado trilhões para os bancos, 
R$ 1,2 trilhão em liquidez, mais 
R$ 1 trilhão e tanto em capital e 
mais R$ 3 trilhões em outros me-
canismos, os bancos não empres-
taram. Pelo contrário, aplicaram 
nas chamadas operações compro-
missadas. Só passaram a empres-
tar quando o governo aprovou 
os programas como o Pronampe 
e outros às custas do orçamento 
federal. Foram emitidos títulos da 
dívida para dar garantia aos ban-
cos para emprestarem. Só os ban-
cos ganham com as taxas de juros 
altíssimas”.

Preocupado, de um lado, com 
a escalada da inflação e, de outro, 
com o baixo ritmo de crescimen-
to da economia brasileira, o presi-
dente da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecção 

(Abit), Fernando Valente Pimen-
tel, alertou para a necessidade de 
que o ciclo de aumentos da Selic 
seja “paralisado” após o último 
ajuste feito pelo Copom, quarta-
-feira. Página 8

Setor têxtil defende pausa nos juros

O Touro de Ouro saiu, re-
tirado pela Prefeitura de 
São Paulo, e quem chegou 

nesta quinta-feira, em frente ao prédio 
da Bolsa de Valores (B3), no Centro, 
foi uma vaca magra amarela, escultura 
da artista cearense Márcia Pinheiro.

A obra faz parte de exposição, 
iniciada em 2014, de cunho social, 
e objetiva chamar a atenção das 
pessoas para a seca que atinge a 
região Nordeste do Brasil. Para a 
deputada estadual do Rio Tainá de 
Paula (PCdoB), em seu perfil no 

Twitter, “a Vaca Magra, da Márcia 
Pinheiro, representa mais o Brasil 
da B3 e de Bolsonaro que aquele 
touro cafona que queria imitar a 
bolsa de Nova York”.

No final do dia, a vaca foi reti-
rada, após ordem da polícia.

Twitter
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Por Nichollas Alem

Recentemente, um 
autor queria au-
torizar alguns de 

seus textos para um site e 
tinha dúvidas de como fa-
zer isso. Sem consultar um 
advogado, preparou um 
“Termo de Compromisso”, 
com uma previsão mais ou 
menos assim: “O SITE se 
compromete a respeitar os 
direitos patrimoniais e mo-
rais do AUTOR, nos ter-
mos da Lei  9.610/98.” Será 
que isso é suficiente para 
regularizar a relação das 
partes? Infelizmente, não. 
E termos mal redigidos ou 
mal adaptados são muito 
comuns no meio criativo.

Uma redação ruim en-
volvendo direitos autorais 
pode trazer diversos pro-
blemas de interpretação e 
de efeitos jurídicos indese-
jados. Isso ocorre porque 
a Lei, além de estabelecer 
certos parâmetros para a 
transferência dos direitos 
patrimoniais do autor, tam-

bém dá algumas “soluções” 
quando as partes “se esque-
cem” de trazer certas pre-
visões. Logo, pode ser que 
o contrato assinado não re-
presente aquilo que foi efe-
tivamente combinado.

Neste artigo, queremos 
mencionar os tópicos im-
portantes que uma cláusu-
la envolvendo esse tipo de 
operação deve ter. Vamos 
lá:

– Operação: Há duas 
operações comuns envol-
vendo direitos patrimoniais 
de autor: o licenciamento e 
a cessão. O licenciamento 
é uma forma de autoriza-
ção e normalmente serve 
para escopos de uso defi-
nidos, temporários e não 
exclusivos. A cessão, por 
outro lado, é uma forma 
de transferência da titulari-
dade dos direitos, servindo 
normalmente para casos 
de exclusividade. O cessio-
nário (aquele que recebe) 
efetivamente vira o novo 
“dono” (titular) dos direitos 
cedidos durante o prazo e 

para aquelas modalidades 
de aproveitamento previs-
tas no contrato. Existem 
outras diferenças técnicas e 
conceituais de ambas, mas 
não trataremos disso agora.

– Total ou parcial: Esta-
mos falando de toda a obra 
ou de partes desta? A ope-
ração também pode tratar 
de um elemento específico 
da obra, por exemplo, um 
personagem.

– Localidade / Terri-
tório: Qual o território que 
a obra poderá ser utilizada 
ou explorada? Neste caso, 
devemos observar que usos 
na internet podem ser aces-
sados em qualquer lugar do 
mundo, de modo que a deli-
mitação de território precisa 
ser feita com mais cuidados 
se for o caso.

– Tempo: Por quanto 
tempo a obra pode ser usa-
da? Mesmo a cessão, que 
possui uma “natureza mais 
definitiva” da transferência 
de direitos, pode ser tempo-
rária.

– Mídias: Em quais mí-
dias a obra pode ser publi-
cada, distribuída e explora-
da (TV aberta, cinema, sites, 
mídia impressa, publicações 
etc.)?

– Modalidades e for-
mas de utilização: O que 
o licenciado ou cessionário 
pode fazer com a obra? Pu-
blicar, reproduzir, fazer tira-
gens, editar, traduzir, adap-
tar etc.?

– Finalidades: Para 
quais finalidades aquela 
obra está sendo cedida e/
ou licenciada? Publicação 
em um site, adaptação para 
um filme, uma exibição gra-
tuita etc.?

– Condições: As partes 
podem definir certas con-
dições específicas para via-
bilizar o licenciamento e/
ou a cessão. Por exemplo, o 

crédito pelo uso deve estar 
inserido de uma maneira A 
ou B…

– Revogável ou irre-
vogável: O autor pode se 
arrepender ou cancelar o 
licenciamento ou cessão? 
Existe algum acontecimen-
to que pode fazer com que 
o licenciamento/a cessão 
sejam cancelados?

– Quantidade de usos/
tiragem: O licenciamento 
ou cessão possui alguma li-
mitação de quantidade? Por 
exemplo, o autor pode au-
torizar a edição de seu livro 
para uma tiragem de 1.000 
exemplares.

– Onerosa ou gratuita: 
Por fim, o licenciamento 
ou cessão ocorre a título 
gratuito ou mediante algum 
pagamento? Qual a forma 
desse pagamento? Qual o 
prazo e condições?

É claro que cada uma 
dessas questões pode ter di-
versos dobramentos especí-
ficos e peculiaridades, que 
podemos tratar em outra 
ocasião. Nossa intenção era 

apenas sugerir um guia para 
que os profissionais criati-
vos possam consultar ao se 
deparar com uma cláusula 
dessa natureza.

Por fim, como faríamos 
uma autorização para o ca-
so acima? Uma sugestão: 
“O AUTOR licencia o SI-
TE a publicar os textos de 
sua autoria, relacionados na 
cláusula seguinte, a título 
total, revogável, não exclu-
sivo e gratuito, pelo prazo 
de [xx] anos, no site ‘xxxxx’. 
Fica vedada qualquer forma 
de alteração, transformação, 
supressão, inserção ou edi-
ção dos textos. Por se tratar 
de publicação na internet, 
os textos poderão ser aces-
sados no mundo. A licença 
não autoriza quaisquer ou-
tros usos que não previstos 
expressamente nesta cláu-
sula, que deverão ser pre-
viamente autorizados pelo 
AUTOR.”

Nichollas Alem é advogado na BSA, 

membro da Associação Brasileira de 

Propriedade Intelectual (ABPI).

Por Paulo Alonso

Compreender em 
profundidade o 
processo de mo-

tivação é uma ferramenta 
decisiva para a eficácia dos 
líderes organizacionais, 
educativos ou políticos. 
Essa compreensão ajudará 
certamente a criar relações 
positivas com quem nos 
rodeia; a enfrentar os pro-
blemas; o desenvolvimento 
das atividades e ainda aper-
feiçoar competências e ha-
bilidades.

O Modelo MCA – Mo-
tivação Complexa da Ação 
– proporciona a todos 
aqueles que se esforçam em 
ajudar e a desenvolver pes-
soas um instrumento para 
uma ação desenvolvedora 
da complexidade humana. 
Na realidade, articula emo-
ções e motivação, fazendo 
da inteligência emocional 
uma arma de autocontro-
le do comportamento in-
dividual e/ou coletivo. E 
é justamente esse o tema 

abordado no livro A fórmu-
la da motivação, editado pela 
Autografia e recém-lançado 
pelo escritor Artur Parreira.

Em quatro capítulos, o 
autor relembra as teorias 
clássicas que abriram ca-
minho à compreensão dos 
processos motivacionais, 
aborda modelos aplicados 
de trabalho, apresenta o 
Modelo MCA, que se baseia 
na inteligência emocional e 
na motivação complexa da 
ação, observa de que forma 
esse modelo deve ser apli-
cado ao comportamento 
individual e coletivo, cria 
contextos motivacionais e 
encerra sua obra com um 
capítulo dos mais interes-
santes no qual discute as di-
ficuldades de se motivar um 
profissional em um mundo 
mergulhado em mudanças 
das mais profundas, diante 
do quadro internacional e 
da pandemia.

O livro apresenta um 
questionário de padrões 
motivacionais desenhado 
de acordo com o Mode-

lo MCM. Nele, é solicita-
do que o leitor compare 
sempre duas alternativas e, 
após, decida qual delas tem 
sido para ele mais impor-
tante no dia a dia da sua 
existência. São 55 pergun-
tas que aguçam certamen-
te a curiosidade do leitor, 
obrigando-o a pensar bas-
tante sobre as alternativas 
expostas e sobretudo so-
bre o seu juízo de valor 
acerca de cada uma delas. 
Um belo exercício.

O questionário serve, 
na realidade, para uma be-
la reflexão pessoal, na qual 
são avaliadas as preferên-
cias do leitor, levando a 
uma reflexão sobre o que 
cada uma delas contribui 
para o que realmente que-
remos para as nossas vi-
das, seja do lado pessoal, 
seja do profissional. Esse 
questionário ajuda o leitor 
a se conhecer melhor e a 
construir com os objetos 
e pessoas do seu contexto, 
do seu círculo, as relações 
que para si sejam mais ou 

menos valiosas, sabendo 
que essas relações, com 
sua frequência e intensi-
dade emocional, vão con-
figurar um estilo de vida e 
até, pelo contágio emocio-
nal, os valores que defen-
derá mais visceralmente.

A narrativa da obra e a li-

nha de raciocínio adotadas 
pelo autor são impactantes, 
pela atualidade do tema e, 
sobretudo, pelo questioná-
rio produzido, que nos faz 
mergulhar em nós mesmos 
e, em nosso interior, refletir 
sobre nossas ações, nossos 
desejos e sobretudo nossa 
relação com o próximo, seja 
um amigo ou um colega de 
trabalho.

O teste ajuda na constru-
ção de melhores contextos 
familiares, sociais e de tra-
balho, que sejam mais sau-

dáveis e desenvolvedores 
de pessoas, analisando as 
falhas existentes e tentando 
substituí-las por estrutu-
ras e processos geradores 
de emoções positivas. Em 
lugar do medo, descontra-
ção e tranquilidade; em vez 
de situações geradoras de 
raiva, condições que des-
pertem simpatia e aceita-
ção, mesmo em momentos 
discordantes; ambientes de 
alegria e satisfação, e não 
de depressão, sonolência 
ou tristeza; momentos de 
atração e esperança, e não 
de recusa, nojo ou até de-
sespero.

Como se trata de um au-
tor pesquisador, ao final do 
livro ele solicita aos leitores 
que lhe enviem os resulta-
dos obtidos com as even-
tuais aplicações do questio-
nário para o seu e-mail. A 
partir dessas informações, 
Artur Parreira já terá condi-
ções de escrever mais uma 
obra, dando continuidade a 
esse tratado dos mais valio-
sos e colaborativos.

Doutor em Ciências da 
Saúde no Trabalho, pela 
Universidade do Porto, e 
mestre em Psicoterapias 
Comportamentais Cogniti-
vas, pela Universidade Lu-
sófona, o escritor português 
Artur Parreira vem, ao lon-
go da sua trajetória docente 
e de pesquisador, estudando 
temas relevantes, como as 
competências de liderança 
e os fatores de sustentabi-
lidade da qualidade de vida 
na sociedade, a emergência 
de sociedades baseadas no 
conhecimento e o papel da 
informação e do poder na 
utilização da inteligência ar-
tificial em contextos educa-
cionais e socioeconômicos. 
O resultado desses estudos 
e pesquisas podem ser en-
contrados nesta obra, uma 
verdadeira fórmula de mo-
tivação para quem quer que 
seja.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Artur Parreira e a inteligência emocional

Direito autoral: cláusula de cessão ou licenciamento de direitos
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Socorro! Brasil, país 
do turismo dos não 
vacinados?

Parece piada, mas não é. O Brasil está aceitando a entra-
da de turistas do mundo inteiro, sem vacina e sem exigir 
PCR. Criou uma quarentena de 5 dias, sem nenhuma forma 
de acompanhamento. A Anvisa sugere justamente o con-
trário...

Epidemia de influenza
A epidemia que assola o Rio mostra despreparo e fal-

ta de planejamento das autoridades de Saúde. Falta vacina, 
atendimento na rede pública, e medidas de flexibilização 
das máscaras contribuíram também para o aumento do nú-
mero de casos.

Assistência técnica nota 10
A assistência técnica prestada pela Nespresso é um 

exemplo. Resolve a maior parte dos problemas por 
WhatsApp, enviando filmetes para auxiliar o consumidor. 
No Rio e São Paulo, caso haja necessidade de retirar a 
máquina para conserto, emprestam uma outra.

Deu no ‘New York Times’
A Toca do Baiacu, um pé sujo badalado e conhecido na 

Rua do Ouvidor, foi matéria do jornal norte-americano. A 
reportagem intitulada “Samba, cachaça e ovos coloridos: 
pé sujos são a essência do Rio” traz a retomada do Rio, 
como foco, através dos botequins.

O idioma ‘brasileiro’  
 Portugal

Nossa maneira de falar virou moda em Portugal. Várias 
expressões usadas no Brasil fazem parte agora do dia a 
dia português, inclusive com sotaque brasileiro, até nas 
crianças. Estudo sociológico interessante.

Ingresso Bienal  
fora da realidade

O ingresso da Bienal Rio para adulto custa R$ 44. Não há 
como incentivar a leitura e democratizar o acesso ao livro 
assim. Fora que são pouquíssimos os stands tematizados, a 
maior parte é apenas de venda de livros.

Sem eficácia
Ninguém aguenta mais os assistentes virtuais, que ligam 

15 vezes por dia, para celulares, de vários números, para 
cobrar ou vender produtos. Mesmo bloqueados, encontram 
maneiras de insistir. Caso de defesa do consumidor!

Pensamento da semana
“Sempre que paro para pensar, um turbilhão de ideias 

me invade e causa um brainstorming. Ele merece ser 
compreendido, pois traz reflexões sobre a vida, a morte, 
os amigos e os amores. Vem silencioso e devagar, me faz 
pensar e viver hoje, amanhã e me recordar que ontem já 
não me pertence, e junto com ele muito ficou para trás. 
Um sussurro de razão lembra minha força da emoção e vai 
trilhando as vozes da mutação. Volto a razão de que pensar 
me faz cantar com timidez a recordação da proteção da 
minha felicidade.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 COOPROSPA - COOPERATIVA DE

CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Diretor Presidente da COOPROSPA - COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 43.117.453/0001-05, inscrição Estadual nº
12.182.660, NIRE 33.4.0005821-6, com sede na Rodovia RJ 140, número
1.560, loja 20, Campo Redondo, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP 28942-246,
convida a presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 19/12/2021 com primeira
chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última
chamada as 10:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, onde uma cópia deste edital também será
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital,
quais sejam: (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição
e posse para cargos vacantes e (3) Alteração do Artigo 33 do Estatuto
Social . São Pedro da Aldeia/RJ, 10 de dezembro de 2021.

Diretor Presidente Julio Cesar Silva Vianna - CPF nº 035.564.017-11.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 COOPERZN - COOPERATIVA DE

CONSUMO E DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS DO ESTADO DE SAO PAULO

O Diretor Presidente da COOPERZN - COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DO
ESTADO DE SAO PAULO, CNPJ 42.150.361/0001-64, inscrição Estadual
nº 131.292.290.119, NIRE 35.4.0019352-2, com sede na Avenida
Cantareira 5.034, sala 01-A, Tucuruvi, São Paulo/SP, CEP 02.340-002,
convida a presença de todo o quadro societário composto de (20)
vinte cooperantes para comparecer em sua sede no dia 19/12/2021
com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e
terceira e última chamada as 10:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, onde uma cópia
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social,
para deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os
assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) Alteração do Artigo
33 do Estatuto Social . São Paulo/SP, 10 de dezembro de 2021.

Diretor Presidente Diego de Melo Falcão - CPF nº 303.971.418-08.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ENGEQUIP-RJ METAL MECANICA E CONSTRUCOES LTDA-CNPJ:
10.977.915/0001-05, torna público que requereu à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação-SMDEIS,
através do processo nº 26/510.692/2018, Licença Ambiental Municipal
de Operação-LMO, para Serviços de usinagem, tornearia e solda,
localizada a rua Castro Tavares,45. Manguinhos- Rio de Janeiro-RJ.

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.
CNPJ: 03.279.285/0016-16
AUDITORIA AMBIENTAL

A ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.. torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, em 18/08/2021 Relatório de Auditoria Ambiental 
do ano de 2020 para realizar as atividades de armazenamento temporário, 
tratamento, beneficiamento e preparo de blends de resíduos da construção 
civil e resíduos industriais perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II), 
com vistas à reciclagem, compostagem, co-processamento, incineração 
e disposição em aterro; de armazenamento temporário e pré-tratamento 
de efluentes líquidos; e de conversão térmica de biomassa em escala de 
laboratório e informa que este estará à disposição para consulta na Estrada 
Municipal Adam Blumer, 5942 - Galpão - Jardim Esmeralda - Magé, no 
período 15/12/2021 a 30/12/2021, no horário das 09h às 17h. Informa, ainda, 
que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico  www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/202558/2003).

EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/ME nº 16.366.249/0001-55

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação. 
Ficam os Senhores Acionistas da EXPRESSO 2222 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, que se realizará no próximo 20 de dezembro de 2021, às 10 
horas, na sede social da Sociedade, na Avenida Afrânio de Melo Franco, nº 
290, sala 101-A, Leblon, nesta Cidade, CEP 22.430-060, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I - Tomar as contas dos administradores e 
deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2020; II - Deliberar sobre a destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31.12.2020; III - Deliberar sobre a remuneração dos 
administradores para o exercício; IV - Deliberar sobre a eleição do Conse-
lho Fiscal para o presente exercício social. Aos acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de 
procuração com 72 horas de antecedência da realização da Assembleia, 
para comprovação da legitimidade da representação exercida. Diretoria.

Selic alta leva poupança 
para a regra antiga
O aumento da ta-

xa Selic obriga o 
cálculo do rendi-

mento da poupança a voltar 
para a regra antiga. De acor-
do com a legislação, quanto 
a Selic é igual ou inferior a 
8,5% ao ano, a remuneração 
dos depósitos de poupança 
é composta pela TR mais 
70% da taxa Selic mensali-
zada. Com a Selic acima de 
8,5% ao ano, a poupança 
volta a render TR mais 0,5% 
ao mês (6,17% ao ano).

Segundo o diretor Execu-
tivo de Estudos e Pesquisas 
Econômicas da Associação 
Nacional de Executivos 
(Anefac), Miguel José Ri-
beiro de Oliveira, com uma 
aplicação no valor de R$ 10 
mil pelo prazo de 12 meses, 

o investidor acumula ren-
dimento de R$ 680, totali-
zando R$ 10.680 ao final 
desse período. De acordo 
com Oliveira, a poupança 
ganha em rendimentos dos 
fundos de renda fixa, prin-
cipalmente nas aplicações 
de baixo valor, porque há 
cobrança de taxas de ad-
ministração mais altas. Nos 
investimentos em poupan-
ça, não há cobrança de taxa 
de administração. “Assim, a 
caderneta de poupança vai 
continuar sendo uma exce-
lente opção de investimen-
to, principalmente sobre os 
fundos cujas taxas de admi-
nistração sejam superiores a 
1% ao ano”, explica a Ane-
fac.

Apesar do aumento do 

rendimento, a poupança 
ainda perde para a inflação. 
A expectativa de analistas 
de mercado é que o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (IPCA) fi-
que acima 10%. Além dis-
so, não é só a poupança 
que perde para a inflação. 
“Com inflação acima de 
10% no ano, todos os in-
vestimentos de renda fixa, 
variável, poupança, CDB 
perdem para inflação, mas 
o Banco Central sinalizou 
que vai continuar subindo 
a Selic. À medida que as 
taxas vão subindo, os in-
vestimentos tendem a vol-
tar a ganhar da inflação”, 
disse Oliveira.

Em comunicado após a 
reunião, o Comitê de Polí-

tica Monetária (Copom) do 
Banco Central (BC) infor-
mou que “o ciclo de aper-
to monetário (aumento da 
Selic)” deve avançar “sig-
nificativamente em territó-
rio contracionista”, ou se-
ja, com mais altas de juros. 
“O Comitê irá perseverar 
em sua estratégia até que se 
consolide não apenas o pro-
cesso de desinflação como 
também a ancoragem das 
expectativas em torno de 
suas metas [de inflação]”. 
Ou seja, o BC continua com 
a falácia de que a alta da Se-
lic serve para controlar a in-
flação. “Para a próxima reu-
nião, o comitê antevê outro 
ajuste da mesma magnitude 
(1,5 ponto percentual)”, in-
formou o comitê.

FGTS: Empresa que 
atrasou entrega da guia 
não será multada

A Câmara dos De-
putados aprovou 
nesta quinta-feira 

o Projeto de Lei 4157/19, 
que anistia as infrações e 
anula as multas aplicadas 
a empresas por atraso na 
entrega, à Receita Federal, 
da Guia de Recolhimento 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Infor-
mações à Previdência Social 
(GFIP). A matéria será en-
viada à sanção presidencial.

Os deputados aprovaram 
um substitutivo do Senado 
ao texto da Câmara, apro-
vado em 2018, seguindo 
parecer favorável do rela-
tor, deputado Lucas Vergilio 
(Solidariedade-GO). O pro-
jeto, de autoria do deputado 
Laercio Oliveira (PP-SE), co-
meçou a tramitar com o nú-
mero 7512/14. O texto que 
irá à sanção anula todos os 
débitos tributários desse tipo 
até a publicação da futura lei, 

independentemente de esta-
rem ou não constituídos ou 
inscritos em dívida ativa.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, a medida 
não implica a devolução de 
quantias pagas e será aplica-
da apenas aos casos em que 
não houve obrigatoriedade 
de recolhimentos ao FG-
TS. A exigência de entrega 
desse tipo de guia é prevista 
em duas normas: a Lei do 
FGTS e a Lei Orgânica da 
Seguridade Social. Nesta 
última está prevista a mul-
ta pela não apresentação do 
documento.

Com a aprovação do 
substitutivo, a anistia abran-
ge as multas aplicadas até a 
data em que a futura lei for 
publicada. A versão aprova-
da inicialmente pela Câma-
ra dos Deputados restringia 
a anistia e a anulação das 
multas ao período de 2009 
a 2013.

Indústria cai em  
cinco dos 15 locais 
pesquisados em outubro

Com a queda de 0,6% 
na indústria nacional em 
outubro, na série com 
ajuste sazonal, cinco dos 
15 locais pesquisados pe-
lo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas 
(IBGE), divulgados nesta 
quinta-feira, apresentaram 
taxas negativas. As perdas 
mais acentuadas foram 
em Santa Catarina (menos 
4,7%), Pará (menos 4,2%) 
e Minas Gerais (menos 
3,9). São Paulo (menos 
3,1%) e Espírito Santo 
(menos 1%) completaram 
o conjunto de locais com 
resultados negativos. Já 
o Nordeste (5,1%), Ma-
to Grosso (4,8%) e Ceará 
(4,1%) tiveram as expan-
sões mais elevadas.

Em relação à média 
móvel trimestral, oito dos 
quinze locais pesquisados 
apontaram taxas negativas 
no trimestre terminado 

em outubro, com destaque 
para Minas Gerais (menos 
2%), São Paulo (menos 
1,7%), Santa Catarina (me-
nos 1,4%) e Goiás (me-
nos1%). No acumulado 
do ano, houve alta em dez 
dos 15 locais pesquisados, 
com destaque para Santa 
Catarina (13,8%), Minas 
Gerais (12%) e Paraná 
(11,2%). Já no acumulado 
dos últimos 12 meses, dez 
dos 15 locais pesquisados 
também assinalaram taxas 
positivas em outubro de 
2021.

Segundo o IBGE, no re-
cuo de 0,6% da atividade 
industrial em outubro, na 
série com ajuste sazonal, 
cinco dos 15 locais pes-
quisados mostraram que-
da. Santa Catarina (menos 
4,7%), Pará (menos 4,2%) e 
Minas Gerais (menos 3,9%) 
tiveram as quedas mais 
acentuadas. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020/2021

COM PREVISÃO DE GASTOS PARA 2022
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Município de
Teresópolis, RJ - SINDIPROVENTER, CNPJ nº 14.856.063/0001-59,
Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50 com sede na Av Lúcio Meira
nº 330 Sala 105, Teresópolis – RJ, Várzea, CEP 25953-001, CONVOCA
todos seus associados da ativa e aposentados em pleno gozo dos
seus direitos sindicais, para comparecer em Assembleia Geral Ordinária
na sede deste sindicato no dia 19 de dezembro de 2021 com primeira
chamada as 17:00hs, segunda chamada as 18:00hs e terceira e última
chamada as 19:00hs para deliberar e votar a seguinte pauta: (1)
prestação de contas do exercício de 2020/2021 com previsão dos
gastos para o período de 2022. Teresópolis, 10 de dezembro de 2021.
Tiago Portella Scofano - CPF n° 087.502.447-52 - Diretor Presidente.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - SINDILOJASRIO - CNPJ 33.649.542/0001-49

Edital de convocação de AGO - O presidente do SindilojasRio convoca os
integrantes da Diretoria do SindilojasRio para a Assembleia Geral Ordinária
- AGO, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2021, na sede do
SindilojasRio, situada na Rua da Quitanda, nº 3, 11º andar, Centro, RJ,
sendo a primeira convocação às dez e meia hora com mais da metade em
condições de votar e, não havendo quórum estatutário, às onze horas da
manhã, em segunda e última convocação com qualquer número de
presentes para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: 1. Previsão
Orçamentária de 2022 e 2.  Retificativo do Orçamento de 2021. Não será
admitida a representação. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2021.

Aldo Carlos de Moura Gonçalves - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOTELEIRO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através de seu presidente, convoca toda
sua categoria, das áreas inorganizadas, ou seja, os municípios que não
tenham representação sindical por sindicatos locais, para Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na Av. Beira
Mar, 262 - sala 103 – centro – Rio de Janeiro – RJ, no dia 13 de dezembro
de 2021, às 11:00h em primeira convocação e às 11:30 h, em segunda
e última convocação, para serem discutidos os seguintes pontos de
pauta: 1º - Apreciar, discutir e deliberar pauta de reivindicação de
Campanha Salarial para o exercício 2021/2023 com a FEDERACAO
NACIONAL DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMILARES, CNPJ n.
33.792.235/0001-12; 2º - Fixação e aprovação da Contribuição
Assistencial a ser incluída na Pauta de reivindicações; 3º - Autorizar o
presidente da entidade a assinar Acordos Coletivos de Trabalho e
Ajuizar Dissídios Coletivos. Rio de Janeiro/RJ, 09 de dezembro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO – Presidente

DE MILLUS S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação. São 
convidados os Srs. Acionistas da De Millus S.A. Indústria e Comércio a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 20 
de dezembro de 2021, às 14:00 horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 
1672, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos 
acionistas. Em Assembleia Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação 
de Lucros; c) Eleição da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse dos 
acionistas presentes. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Criação 
de Reserva de Investimentos; b) Destinação e pagamento de dividendos; 
c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Janeiro, 
09 de dezembro de 2021. Guilherme Colonna Rosman - Diretor Presidente.

MACIFE S.A. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ Nº 33.034.208/0001-80 - NIRE 33.300.108.81-5

Edital de Convocação da Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. 
Ficam convidados os Srs. Acionistas da MACIFE S.A. Materiais de Cons-
trução, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na 
sede da empresa na Av. Presidente Vargas, 509 - 3º andar - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, no dia 16 de dezembro de 2021, às 12:00 horas, em primeira 
convocação e às 12:30 horas, em segunda convocação, a fim de deliberarem 
sobre os seguintes assuntos: Na AGE: Reforma do Estatuto Social e Assuntos 
Gerais de Interesse da Companhia. Na AGO: Deliberação sobre o Relatório 
da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31/12/2020 e destinação do Resultado do Exercício.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021
Isabela Romina Albernas Diniz - Diretora

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação. São convidados 
os Srs. Acionistas da Chantal Participações Societárias S.A a se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 20 de dezembro de 
2021, às 12:00 horas, em sua sede social à Av. Apiaí, 134, Penha, nesta cidade, a 
fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos acionistas. Em Assembleia 
Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria; d) Outros 
assuntos de interesse dos acionistas presentes. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: a) Criação de Reserva de Investimentos; b) Destinação e pagamento de 
dividendos c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Ja-
neiro, 09 de dezembro de 2021. Laura Juanita Wacheleski - Diretora - Presidente.

Alerj

  Sergio Fernandes (PDT)

Alerj

  Célia Jordão

Alerj se mobiliza  
contra reajuste no  
preço do gás natural
Com lucro líquido de R$ 31,1 bilhões no terceiro tri-

mestre deste ano, a Petrobras quer reajustar em 200% 
o preço do gás natural no Estado do Rio de Janeiro. A in-
formação está mobilizando deputados estaduais em uma 
campanha para barrar ou, ao menos, reduzir o reajuste. O 
presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), é um 
dos mais insatisfeitos. Segundo ele, esse reajuste vai signi-
ficar o fechamento de muitas empresas e o aumento do 
desemprego, que já está nas alturas no estado.

Projeto pede Abono-Fundeb  
para professores

A Alerj vai discutir a con-
cessão do Abono-Fundeb 
aos professores da rede es-
tadual de ensino no exercí-
cio de 2021. Proposto pelo 
deputado Sergio Fernandes 
(PDT), o projeto de lei au-
toriza o Governo do Esta-
do a pagar uma bonificação 
com os valores não utiliza-
dos no Fundo de Manuten-
ção e Desenvolvimento da 
Educação Básica.

Deputado pede  
fiscalização nos reboques

O deputado federal Márcio Labre (PSL-RJ) está cobran-
do do Tribunal de Contas do Município e da Prefeitura 
do Rio uma prestação de contas do serviço de reboque de 
veículos na capital fluminense. Ele quer saber os valores 
arrecadados e se estão sendo cumpridas as exigências da 
legislação em relação aos investimentos dos recursos de-
correntes dos reboques. O parlamentar diz ter em mãos 
muitas reclamações de motoristas que tiveram seus carros 
rebocados para o pátio público mesmo estando estaciona-
dos em locais sem sinalização de proibição.

Sancionada Lei da  
Primeira Infância

O governador Cláudio 
Castro sancionou a Lei 
9.503/2021 que cria a Po-
lítica Pública pela Primeira 
Infância no Estado do Rio 
de Janeiro. De autoria da 
deputada Célia Jordão (Pa-
triota), a Lei define diretri-
zes e competências para 
adoção de políticas públi-
cas em âmbito estadual 
voltadas para os primeiros 
anos de vida da criança, 
assegurando seu desenvolvimento integral.

Hospital em Queimados  
será retomado

A Comissão de Saúde da Alerj acompanha os entendimen-
tos entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Queimados, 
na Baixada Fluminense, para a construção do Hospital Geral 
Regional de Queimados. O projeto é de 1990, e as obras estão 
paradas há três décadas. Membros da comissão conseguiram 
reunir o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, e 
representantes do município para o reinício das obras. Ficou 
acordado que a unidade será de média complexidade e, depois 
de construída com recursos estaduais, o gerenciamento será 
de responsabilidade da prefeitura.

Eletros faturam 7% mais em 2021  
apesar da falta de componentes

A indústria eletroe-
letrônica encerrou 
2021 com fatura-

mento de R$ 214,2 bilhões, 
com crescimento real (des-
contada a inflação do setor) 
de 7% na comparação com 
2020. Este resultado tam-
bém é 6% maior do que o 
obtido em 2019, segundo a 
Associação Brasileira da In-
dústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee).

“Apesar das dificuldades 
remanescentes da pande-
mia e das instabilidades do 
cenário econômico, conse-
guimos voltar aos níveis de 
2019, com crescimento no 
faturamento e na produção 
do setor”, afirma o presi-
dente executivo da Abinee, 
Humberto Barbato. Entre 
os principais problemas 
enfrentados pela indústria 
eletroeletrônica em 2021 
estão as dificuldades na 
aquisição de matérias-pri-
mas e componentes, princi-
palmente semicondutores; 

os gargalos logísticos, com 
o aumento expressivo dos 
preços dos fretes e a alta do 
dólar.

Outro destaque foi o 
aumento de 8% no nível 
de emprego do setor, que 
passou de 247 mil em de-
zembro de 2020 para 266 
mil pessoas no final deste 
ano, o que corresponde à 
geração de 19 mil vagas nas 
associadas da Abinee. “Nos 
últimos dois anos foram 
gerados 32 mil empregos, 
o que demonstra a recupe-
ração do setor, que vem au-
mentando consecutivamen-
te suas vagas de emprego 
em todos os meses do ano”, 
observou Barbato.

A produção industrial de 
bens eletroeletrônicos apre-
sentou alta de 3% em 2021 
em relação ao ano passado. 
Já a utilização da capacidade 
instalada aumentou de 78% 
para 80% este ano, ultra-
passando a média dos últi-
mos nove anos. “Conforme 

prevíamos no final do ano 
passado, quando estávamos 
confiantes de que 2021 nos 
faria retomar os investimen-
tos e os planos de expansão, 
tivemos um ano bom, com 
desafios superados e tantos 
outros que ainda temos pela 
frente”, salienta o presiden-
te do Conselho de Admi-
nistração da Abinee, Irineu 
Govêa.

As exportações do se-
tor cresceram 26% em 
2021, passando de US$ 4,5 
bilhões para US$ 5,6 bi-
lhões, voltando aos níveis 
de 2019 (US$ 5,6 bilhões). 
Já as importações aumen-
taram 26%, de US$ 31,4 
bilhões, em 2020, para 
US$ 39,4 bilhões este ano. 
Na comparação com 2019, 
o crescimento também foi 
expressivo, de 23%. Com 
isso, o déficit da balança 
comercial atingiu US$ 33,8 
bilhões, total 26% superior 
ao apresentado em 2020. 
Para 2022, os empresários 

do setor têm expectativas 
favoráveis. A mais recente 
Sondagem realizada com 
os associados da Abinee 
indicou que 65% das em-
presas projetam cresci-
mento nas vendas/enco-
mendas no próximo ano; 
29%, estabilidade e apenas 
6%, queda. 

O levantamento tam-
bém identificou que 74% 
das empresas pretendem 
ampliar os investimentos 
no próximo ano. O setor 
eletroeletrônico espera um 
crescimento real (descon-
tada a inflação) de 2% no 
faturamento, que deve al-
cançar R$ 233,3 bilhões em 
2022. A Abinee também 
projeta elevação de 2% na 
produção e aumento de 2% 
no nível de emprego, que 
deve passar de 266 mil para 
272 mil trabalhadores. As 
exportações devem crescer 
5% (US$ 5,9 bilhões) e as 
importações, 7% (US$ 42,2 
bilhões).

Ações por falta de pagamento de 
condomínio cai 14,3% em SP

Um levantamento 
do Secovi-SP re-
alizado junto ao 

Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJSP) 
revela que, em novembro 
deste ano, foram protoco-
ladas na capital paulista 573 
ações por falta de pagamen-
to da taxa condominial, o 

que representa redução de 
14,3% frente às 669 ações 
ajuizadas no mês anterior. 
Comparadas às 721 ações 
ajuizadas em novembro de 
2020, o recuo foi de 20,5%.

Para a advogada Moira 
Toledo, diretora executiva 
da vice-presidência de Ad-
ministração Imobiliária e 

Condomínios do Secovi-SP, 
os números confirmam a 
diminuição da inadimplên-
cia e a desjudicialização das 
cobranças neste ano, o que 
é muito salutar para o mer-
cado. De janeiro a novem-
bro deste ano, ingressaram 
7,73 mil ações, o que repre-
senta uma queda de 14% 

comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2020 (9 mil ações). 
No acumulado dos últimos 
12 meses, de dezembro de 
2020 a novembro de 2021, 
foram protocoladas 8,33 
mil ações, um recuo de 
15,6% na comparação com 
o período anterior, que re-
gistrou 9,87mil ações.

Vendas de apartamentos de R$ 15 mi crescem 129% 

De acordo com uma 
pesquisa da Brain, 
consultoria espe-

cializada no mercado imo-
biliário, os dados revelam 
que os lançamentos do seg-
mento de luxo e superluxo 
em São Paulo, de janeiro a 
setembro de 2021, soma-
ram 4,21 mil unidades – um 
aumento de 129% em rela-
ção ao ano anterior.

Segundo Rafael Scode-
lario, especialista em aqui-
sição de imóveis de luxo e 
CEO da Escodelar Inte-
ligência Imobiliária, esses 
apartamentos apresentam 
características distintas: “a 
área dos imóveis corres-
ponde em média a mais de 
200 metros quadrados, há 
acabamento acústico, ba-
nheiro em todos os quartos 

e no mínimo quatro vagas 
de garagem”, explica.

“As opções estão dispo-
níveis nos bairros com os 
maiores Índices de Desen-
volvimento Humano (IDH) 
da cidade de São Paulo, co-
mo Jardins, Vila Nova Con-
ceição e Moema. Em regi-
ões como essas, é possível 
encontrar uma variedade de 
opções de lazer, comércio e 

proximidade com centros 
corporativos como a Vila 
Olímpia e a Faria Lima”, 
pontua Rafael Scodelario.

A pesquisa da Brain 
aponta que os valores finais 
superam R$ 15 milhões. 
Atualmente, São Paulo tem 
hoje 13 empreendimentos 
que cobram mais de R$ 60 
mil pelo metro quadrado de 
um apartamento. 
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Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/2020 (Em MR$)
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
 Caixa e equivalente de caixa 3 6.224 10.312
 Contas a receber de clientes 4 9.076 13.669
 Contas a receber - Partes relacionadas 15 47 254
 Estoques 5 2.374 6.576
 Despesas antecipadas 548 1.128
 Outros créditos 6 3.189 266
Total do ativo circulante 21.458 32.205
Não circulante
 Créditos a recuperar 6 1.109 -
 Depósitos judiciais 14 640 667
 Contas a receber - Partes relacionadas 15 750 750
 Mútuos - Partes relacionadas 15 - 7.354
 Impostos diferidos 7 9.483 1.627
 Investimentos 1 1
 Imobilizado 8 89.080 94.612
 Intangível 228 343
Total do ativo não circulante 101.291 105.354
Total do ativo 122.749 137.559

Passivo Nota 2020 2019
Circulante
 Fornecedores 9 2.875 3.122
 Fornecedores - Partes relacionadas 15 2.770 2.416
 Salários e encargos sociais 10 3.791 7.800
 Adiantamento de clientes 13 13.367 14.291
 Impostos a recolher 11 1.022 2.350
 IR e CS a pagar 7 - 1.665
 Outras contas a pagar 12 3.598 3.184
 Dividendos a pagar 16(b) 6.592 6.592
Total passivo circulante 34.015 41.420
Não circulante
 Mútuos - Partes relacionadas 15 7.806 -
 Fornecedores - Partes relacionadas 15 4.927 4.927
 Provisão para contingências 14 338 355
 Adiantamento de clientes 13 675 -
Total do passivo não circulante 13.746 5.282
Patrimônio líquido
 Capital social 16(a) 78.837 78.837
 Reserva de capital 16(b) 111 111
 Reserva de reavaliação 16(b) 278 278
 Reserva de lucro 16(b) 11.631 1.120
 Prejuízo acumulado 16(b) (15.869) -
    Dividendo adicional proposto 16(b) - 10.511
Total patrimônio líquido 74.988 90.857
Total do passivo e patrimônio líquido 122.749 137.559

Demonstração dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 (Em MR$)
Nota 2020 2019

 Receita operacional líquida 17 70.483 155.735
 Custos de serviços e produtos vendidos 18 (37.333) (62.786)
Lucro bruto 33.150 92.949
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 18 (53.638) (63.927)
 Com vendas 18 (4.822) (6.564)
 Outras receitas, líquidas 18 1.098 14
Resultado antes do resultado financeiro e impostos (24.212) 22.472
	 Receitas	financeiras 19 643 198
	 Despesas	financeiras 19 (156) (209)
Resultado financeiro, líquido 487 (11)
Resultado antes do IR e contribuição social (23.725) 22.461
IR e contribuição social 7 7.856 (7.709)
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (15.869) 14.752
Demonstração dos resultados abrangentes Exercícios findos em 31/12/2020 

(Em MR$)
2020 2019

(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (15.869) 14.752
Resultado abrangente do exercício (15.869) 14.752

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em MR$)
Capital 
social

Reserva 
de capital

Reserva 
de lucros

Ajuste de  
avaliação patrimonial

Dividendo 
 adicional

Lucros (Prejuízos) 
acumulados

Total do  
patrimônio líquido

Em 31/12/2018 78.837 111 5.828 278 - - 85.054
 Lucro líquido do exercício - - - - - 14.752 14.752
 Reserva de lucros - - 738 - - (738) -
 Dividendos propostos - - - - - (3.503) (3.503)
 Dividendos adicionais propostos - - (5.446) - 10.511 (10.511) (5.446)
Em 31/12/2019 78.837 111 1.120 278 10.511 - 90.857
 Prejuízo do exercício - - - - - (15.869) (15.869)
 Reserva de lucros                       16(b) - - 10.511 - (10.511) - -
Em 31/12/2020 78.837 111 11.631 278 - (15.869) (74.988)

Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/2020  
(Em MR$)

2020 2019
Fluxo de caixa - atividades operacionais
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (15.869) 14.752
Ajustes por:
 Depreciação e amortização 13.508 14.187
 Juros, variação cambial e outras atualizações (297) (18)
 Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras 3.891 (392)
 Baixa de imobilizado e intangível - (1)
Variações de ativos e passivos:
 Contas a receber 4.739 1.616
 Estoques 247 882
 Depósitos judiciais (56) 102
 Outros créditos e despesas antecipadas (3.455) 1.466
 Fornecedores (246) 114
 Salários e encargos sociais (4.009) 566
 Impostos a recolher (10.849) (982)
 Adiantamento de clientes (249) 5.952
 Transações com partes relacionadas 562 (153)
 Outras contas a pagar 399 322
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (11.684) 38.413
Fluxo de caixa - atividades de investimento
 Venda de ativo imobilizado e intangível - 3
 Aquisição de ativo imobilizado e intangível (7.861) (6.014)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (7.861) (6.012)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
	 Recebimento	de	empréstimos	e	financiamentos	-	
Partes relacionadas 15.457 5.020
 Pagamento de dividendos - (32.591)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 15.457 (27.571)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (4.088) 4.831
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 10.312 5.481
	 No	fim	do	exercício 6.224 10.312
 (4.088) 4.831

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ nº 33.374.984/0001-20

Notas Explicativas da Administração às DFs. em 31/12/2020 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)
1 Informações Gerais: 1.1 Contexto operacional: A Companhia Hotéis Palace, 
é uma “Sociedade Anônima”, domiciliada no Brasil, com sua sede localizada 
na Av. Nossa Senhora de Copacabana, 327, Copacabana/RJ. Em 31/12/20 e 
2019 os principais objetivos e atividades da Cia. são a exploração da ativida-
de hoteleira do Belmond Copacabana Palace Hotel que contém 241 quartos, 
03 restaurantes, 02 bares, 13 salões e teatro localizados nas suas depen-
dências, diretamente, ou por delegação a terceiros. A emissão destas Dfs. 
foi autorizada pela Diretoria da Cia. em 30/11/21. 1.2 Surto de Coronavírus: 
Em 31/12/19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro aler-
ta	de	uma	nova	doença,	depois	que	autoridades	chinesas	notificaram	casos	
de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 09/01/20, foi 
anunciado pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo de-
vido a um novo Coronavírus, o COVID 19, tipo semelhante ao da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars). No Brasil, com o rápido aumento da con-
tagem de casos de covid, foi promulgada a Lei Federal 13.979, de 06/02/20, 
que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019, e também o Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/20, que 
reconheceu,	para	os	fins	do	art.	65	da	Lei	Complementar	nº	101,	de	04/05/00,	
a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 
Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 
18/03/20, ocasionando a restrição da entrada de estrangeiros no país através 
das Portarias Interministeriais nº 47, de 26/03/20, 152, de 27/03/20, 201, de 
24/04/20, 203, de 28/04/20, 204, de 29/04/20, 255, de 22/05/20 e 340, de 
30/06/20 dentre outras. Esse evento acabou afetando fortemente a econo-
mia mundial e gerou impactos severos na operação e nos demonstrativos 
contábeis	e	financeiros	das	empresas	brasileiras	e	outras	espalhadas	pelo	
Mundo. A Administração vem mensurando mês a mês os efeitos econômicos 
decorrentes da propagação do Coronavírus (COVID-19) e das medidas go-
vernamentais tomadas para evitá-la e para a retomada das atividades com o 
início da vacinação da população brasileira e internacional. Foram tomadas 
também medidas internas para avaliação dos impactos nos negócios e ava-
liou as normas mencionadas no comunicado divulgado pelo Conselho Federal 
de Contabilidade emitido no dia 09/03/20 conforme destacado a seguir: • 
CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos; • CPC 24 - Evento 
Subsequente; • CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis; 
•	CPC	47	-	Receita	de	contrato	com	cliente;	e	•	CPC	48	-	Instrumentos	finan-
ceiros. A Administração, por meio de sua diretoria executiva, sua controladora 
e demais órgãos de governança, vem fazendo avaliação dos potenciais im-
pactos nos negócios da Cia. mês a mês, especialmente em razão das novas 
variantes do Coronavírus. Em linha com essa análise, a administração da Cia. 
evidenciou esforços no sentido de assegurar que todos os impactos negati-
vos decorrentes da pandemia do Coronavírus fossem e sejam devidamente 
identificados	e	 refletidos	nos	seus	demonstrativos	financeiros,	na	avaliação	
de	recuperabilidade	de	ativos,	e	na	suficiência	de	seus	ativos.	Os	impactos	
foram severos, contínuos e somente com o início da vacinação em massa é 
que houve um início de recuperação dos negócios e do turismo no Brasil e 
no mundo. Paralisação temporária e retomada das atividades provocada pela 
COVID-19: Em 10/04/20, a Administração optou por paralisar as atividades 
de hospedagem, restaurantes, bares, eventos e SPA seguindo as orientações 
da organização mundial de saúde, da Prefeitura da cidade e do Estado do 
RJ,	alinhada	às	práticas	definidas	pelo	Grupo	LVMH.	Em	20/08/20,	o	hotel	
foi reaberto parcialmente, mantendo até o presente momento a operação de 
forma parcial e respeitando as restrições de lotação e segurança sanitária 
recomendadas pelos entes públicos, seguindo ainda as chamadas “10 regras 
de ouro” recomendadas pela Prefeitura da Cidade do RJ. Após ter sido con-
cluída a implementação das medidas sanitárias e protocolos de segurança e 
higiene adotadas pelo Grupo LVMH para todos os seus hotéis, que atendem 
também	à	todas	as	exigências	sanitárias	definidas	pelas	autoridades	compe-
tentes e ainda com a atuação determinante da Direção da Cia. e das equipes 
de vendas e marketing, aos poucos as atividades regulares voltaram de forma 
gradual, com a permanência de restrições e adaptações operacionais para 
a continuidade dos negócios. Com a edição da Resolução Conjunta SES/
SMS RIO nº 871 DE 12/01/21, foram estabelecidas as medidas protetivas 
que respaldam, entre outros, no princípio da precaução, visando assegurar 
a adoção de medidas intervencionistas de proteção e defesa da saúde, de 
forma cautelar e preventiva, além da criação dos relatórios epidemiológicos 
semanais,	divididos	por	áreas	geográficas	e	estabelecendo	diferentes	níveis	
de alerta, divididos em: (1) risco moderado, (2) risco alto, e (3) risco muito 
alto, permitindo também, através dos decretos municipais emitidos de tempos 
em tempos, o estabelecimento das restrições e permissões, possibilitando, 
mesmo que de maneira precária, o reestabelecimento das atividades da Cia.. 
O movimento de turismo e atividade hoteleira na Cidade do RJ começa a dar 
sinais de recuperação gradual, o que proporcionou a reabertura cautelosa 
do hotel com a expectativa positiva em relação a reservas de quartos e a 
movimentação	dos	restaurantes.	Entretanto,	grande	 impacto	foi	 identificado	
nas operações de eventos e banquetes, que foram severamente atingidas 
pelas proibições, restrições e impossibilidade de realização de práticas es-
senciais, ocasionando cancelamentos, adiamentos de eventos. A autoridade 
municipal tem editado reiteradamente decretos municipais que estabelecem 
medidas de proteção a vida, de caráter excepcional e temporário destinadas 
ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e outras providências, persistin-
do restrições relevantes que ocasionam ou na impossibilidade de realização 
dos eventos com a consequente necessidade de adiamento dos mesmos. Há 
a expectativa de retomada gradual das atividades à medida em que haja a 
evolução da população vacinada e o reconhecimento mundial da diminuição 
dos casos de Covid-19 e da constatação da efetividade dos programas de va-
cinação mundial, ocasionando a diminuição das restrições e a liberação dos 
países, incluindo o Brasil, para o ingresso e saída de turistas. A seguir, tabela 
comparativa da ocupação do hotel para evidenciar os impactos da pandemia. 
Tabela Comparativa de Ocupação em 31/12/20 e 31/12/19: 

2020 2019
Quartos disponíveis 87.474 87.235
Quartos vendidos 20.516 49.559
(%) Ocupação 23 57
2 Políticas contábeis: 2.1 Base de preparação: As Dfs. foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo CPC, aprovados pelo CFC, 
e conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (Internacional 
Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB)) e interpretações “IFRIC”, e evidenciam todas as 
informações relevantes próprias das Dfs., e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As Dfs. 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor que, 
no	caso	de	ativos	e	passivos	financeiros	é	ajustado	para	refletir	a	mensura-
ção ao valor justo. A preparação de Dfs. requer o uso de certas estimativas 
contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da 
Cia. no processo de aplicação de suas políticas contábeis. Aquelas áreas que 
requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como 
as	áreas	nas	quais	premissas	e	estimativas	são	significativas	para	as	Dfs.,	
estão divulgadas a seguir. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
significativas:	A elaboração das Dfs. em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de receitas e 
despesas. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos 
negócios	e	definidas	com	base	nas	informações	disponíveis.	Mudanças	nos	
fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas 
e os resultados reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As estimativas e premissas 
são revisadas continuamente. Os principais julgamentos são apresentados a 
seguir: • Testes de recuperabilidade de ativos (teste de impairment): para de-
terminar os valores recuperáveis dos ativos não circulantes avaliados nos tes-
tes de recuperabilidade, é necessário estimar os valores justos de reposição, 
líquidos dos custos de venda, ou dos valores em uso. Para a avaliação do 
valor	recuperável	em	uso	é	necessário	adotar	premissas	relativas	aos	fluxos	
de caixa operacionais e outras premissas macroeconômicas tais como taxas 
de	desconto,	inflação,	câmbio,	outras;	•	Impostos diferidos ativos: para o reco-
nhecimento	dos	ativos	fiscais	diferidos	é	necessário	avaliar	o	lucro	tributável	
futuro,	utilizando-se	premissas	tais	como	taxas	de	desconto,	inflação,	câmbio,	
crescimento de mercado, outras; • Provisões para contingências: os litígios 
e as reclamações a que está exposta a Cia. são avaliados e monitorados 
pelo departamento jurídico. Em diversas situações, o departamento jurídico 
da Cia. é assessorado por consultores jurídicos especialistas externos que 
consubstanciam a posição da Administração na constituição ou não de suas 
provisões para demandas judiciais; • Imobilizado e intangível: a Administração 
revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente, ao encerra-
mento de cada exercício. Durante o exercício, a Administração concluiu que 
as vidas úteis dos bens do imobilizado e intangível eram adequadas, não sen-
do requeridos ajustes; • Perda estimada para créditos de liquidação duvido-
sa:	constituída	em	montante	considerado	suficiente	pela	Administração	para	
fazer face às eventuais perdas na realização das suas contas a receber, le-

vando em consideração as estatísticas de perdas históricas, e quando neces-
sário, uma avaliação individual das principais contas a receber inadimplentes 
com riscos eminentes de realização; 2.2 Conversão de moeda estrangeira: 
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas Dfs. 
da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico 
no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As Dfs. estão apresentadas em 
R$, que é a moeda funcional da Cia.. (b) Transações e saldos: As operações 
com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da ava-
liação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de 
câmbio	do	final	do	exercício,	 referentes	a	ativos	e	passivos	monetários	em	
moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado na 
rubrica	de	“Resultado	financeiro”.	Os	ganhos	e	as	perdas	cambiais	relacio-
nados caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do 
resultado	como	receita	ou	despesa	financeira.	Todos	os	outros	ganhos	e	per-
das cambiais são apresentados na demonstração do resultado como “Outros 
ganhos (perdas), líquidos”. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa são compostos por montantes em dinheiro, depósitos em con-
ta	corrente	bancária	e	aplicações	financeiras	de	liquidez	imediata	não	sujeitas	
a	alterações	de	valor	significativas.	Os	equivalentes	de	caixa	são	mantidos	
com	a	finalidade	de	atender	os	compromissos	de	caixa	de	curto	prazo	e,	não,	
para	investimento	ou	outros	fins.	2.4 Instrumentos	financeiros:	Classificação	
e	mensuração	de	ativos	e	passivos	financeiros:	O CPC 48 retém em grande 
parte	os	requerimentos	existentes	no	CPC	38	para	a	classificação	e	mensu-
ração	de	passivos	financeiros.	No	entanto,	ele	elimina	as	antigas	categorias	
do	CPC	38	para	ativos	financeiros:	mantidos	até	o	vencimento,	empréstimos	
e	recebíveis	e	disponíveis	para	venda.	A	classificação	dos	ativos	e	passivos	
financeiros	segundo	o	CPC	48	é	geralmente	baseada	no	modelo	de	negó-
cios	no	qual	um	ativo	financeiro	é	gerenciado	e	em	suas	características	de	
fluxos	de	caixa	contratuais.	Conforme	o	CPC	48,	no	reconhecimento	inicial,	
um	ativo	financeiro	é	classificado	como	mensurado:	a	custo	amortizado;	valor	
justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”) instrumento de 
dívida; VJORA - instrumento patrimonial; ou valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subse-
quente	dos	ativos	financeiros:
Ativos	financeiros	
mensurados a 
VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 
valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita 
de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos	financeiros	
mensurados a 
custo amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao 
custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 
O custo amortizado é reduzido por perdas por redução 
ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas 
cambiais e perdas são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no não reconhecimento é 
reconhecido também no resultado.

Instrumentos de 
dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando 
o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e 
perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidos 
no resultado.
No não reconhecimento, o resultado acumulado em ORA 
é	reclassificado	para	o	resultado.

Instrumentos 
patrimoniais ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao 
valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho 
no resultado a menos que os dividendos representem 
claramente uma recuperação de parte do custo do 
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos 
em	ORA	e	nunca	são	reclassificados	para	o	resultado.

Um	ativo	financeiro	é	mensurado	ao	custo	amortizado	se	atender	ambas	as	
condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido 
dentro	de	um	modelo	de	negócio	cujo	objetivo	seja	manter	ativos	financeiros	
para	receber	fluxos	de	caixa	contratuais;	e	•	Seus	termos	contratuais	geram,	
em	 datas	 específicas,	 fluxos	 de	 caixa	 que	 são	 relativos	 ao	 pagamento	 de	
principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é 
mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for desig-
nado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio 
cujo	objetivo	é	atingido	tanto	pelo	recebimento	de	fluxos	de	caixa	contratuais	
quanto	pela	venda	de	ativos	financeiros;	e	•	Seus	termos	contratuais	geram	
em	datas	específicas,	fluxos	de	caixa	que	são	apenas	pagamentos	de	prin-
cipal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de 
um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Cia. pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangen-
tes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os 
ativos	financeiros	não	classificados	como	mensurados	ao	custo	amortizado	
ou	VJORA,	conforme	descrito	acima,	são	classificados	como	VJR.	Isso	inclui	
todos	os	ativos	financeiros	derivativos.	No	reconhecimento	inicial,	a	Cia.	pode	
designar	de	forma	irrevogável	um	ativo	financeiro	que	de	outra	forma	atenda	
os requerimentos para ser mensurado ao custo amortizado ou como VJORA 
ou	como	VJR	se	isso	eliminar	ou	reduzir	significativamente	um	descasamento	
contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível no CPC 
48).	Um	ativo	financeiro	é	inicialmente	mensurado	pelo	valor	justo,	acrescido,	
para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são dire-
tamente	atribuíveis	à	sua	aquisição.	A	Cia.	mantém	instrumentos	financeiros	
derivativos unicamente com o propósito de se proteger de riscos de mercado. 
De	acordo	com	a	política	definida,	serão	objeto	de	hedge	as	operações	que	
possam	afetar	adversamente	o	resultado	ou	o	fluxo	de	caixa	da	Cia.	em	vir-
tude dos riscos envolvidos, sendo que ao realizar transações que contenham 
exposições indesejadas, a alta administração avaliará a necessidade de con-
tratar	 instrumentos	 financeiros	 com	o	 objetivo	 de	 proteção	 e	 de	mitigar	 os	
riscos aos quais está se expondo. A tabela a seguir apresenta as categorias 
de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de mensuração do 
CPC	48	para	cada	classe	de	ativos	e	ou	passivos	financeiros	da	Cia.:

CPC 38 CPC 48

Ativos Notas Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis
Caixa e 
equivalentes 
  de caixa 3

Empréstimos e 
recebíveis 6.224

Custo 
amortizado 6.224

Contas a receber 
de clientes 4 

Empréstimos e 
recebíveis 9.076

Custo 
amortizado 9.076

 Partes 
relacionadas 14

Empréstimos e 
recebíveis 797

Custo 
amortizado 797

Total ativos financeiros 16.097 16.097
CPC 38 CPC 48

Passivos Notas Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis

Fornecedores 8 Outros passivos 2.875
Custo 
amortizado 2.875

Contas a pagar 11 Outros passivos 3.598
Custo 
amortizado 3.598

Partes  
 relacionadas 14 Outros passivos 2.770

Custo 
amortizado 2.770

Total passivos 
financeiros 9.243 9.243
2.5 Estoques: Os estoques são reconhecidos pelo menor valor entre o valor 
de custo ou de realização. O custo é determinado pelo método da média pon-
derada e inclui os gastos incorridos na aquisição dos estoques, e custos de 
produção ou conversão. O valor realizável líquido corresponde ao preço de 
venda estimado dos estoques, deduzidos os custos estimados de conclusão 
e	as	despesas	de	venda.	Caso	seja	 identificado	a	necessidade	de	redução	
ao valor de realização uma provisão é constituída. 2.6 Depósitos judiciais: 
Existem situações em que a Cia. questiona a legitimidade de determinados 
passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, 
por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em 
questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracterização da 
liquidação do passivo. Nessas situações, não havendo a possibilidade de res-
gate dos depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para 
a Cia.. Tais depósitos são atualizados monetariamente e estão apresentados 
no ativo não circulante. 2.7 Imobilizado: A depreciação dos itens do ativo 
imobilizado é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada 
ativo pelo método linear. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobili-
zado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponí-
veis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que 
a	construção	é	finalizada	e	o	ativo	está	disponível	para	utilização.	Os	métodos	
de depreciação, as vidas uteis e os valores residuais serão revistos e cada 
encerramento	do	exercício	financeiro	e	eventuais	ajustes	são	reconhecidos	
como mudança de estimativas contábeis. As taxas de depreciação de acordo 
com as vidas úteis do ativo imobilizado estimadas para o período corrente e 

comparativo são os seguintes:
Grupo do ativo imobilizado % ao ano
Edifícios e construções 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Equipamentos de informática 20%
Móveis e utensílios 10%
Benfeitorias e Melhorias 10%
Veículos 20%
Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela di-
ferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos	no	resultado.	Os	juros	de	empréstimos	para	financiamento	de	pro-
jetos de construção, incorridos durante as fases de construção, são capitaliza-
dos	como	custos	do	projeto.	O	custo	histórico	dos	ativos	é	classificado	em	cate-
gorias	específicas	de	custo	com	base	em	suas	características	próprias.	Cada	
categoria	de	custo	representa	um	componente	com	vida	útil	específica.	As	vidas	
úteis são examinadas regularmente e, se houver mudanças relevantes nas esti-
mativas, estas serão alteradas prospectivamente. O reconhecimento do custo 
de substituição de uma peça de um item do imobilizado é incluído no valor con-
tábil do item se for provável que os benefícios econômicos futuros incorporados 
à	peça	fluirão	para	a	Cia.	e	se	o	custo	puder	ser	mensurado	com	segurança.	Os	
custos de manutenção rotineira do imobilizado são reconhecidos nas demons-
trações do resultado à medida que são incorridos. Despesas de depreciação 
são registradas em “Custo dos produtos vendidos”, e “Despesas comerciais, 
gerais e administrativas”, dependendo da função dos ativos não circulantes cor-
respondentes. 2.8 Ativos intangíveis: A Cia. possui ativos intangíveis de vida 
útil	 definida	 que	 compreendem	 basicamente	 softwares	 e	marcas	 e	 patentes.	
Ativos intangíveis são amortizados pelo método linear com base em suas vidas 
úteis, que variam de três a cinco anos. Despesas de amortização são registra-
das em “Custo dos produtos vendidos”, “Despesas comerciais, gerais e adminis-
trativas”, dependendo da função dos ativos não circulantes correspondentes. 
2.9 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (im-
pairment) e respectiva reversão: A Administração revisa, no mínimo anual-
mente, o valor contábil líquido dos ativos não circulantes com o objetivo de ava-
liar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tec-
nológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Sendo	tais	evidências	identificadas	e	tendo	o	valor	contábil	líquido	excedido	o	
valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor 
contábil	líquido	ao	valor	recuperável.	O	valor	recuperável	de	um	ativo	é	definido	
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estima-
tiva	do	valor	em	uso	do	ativo,	os	fluxos	de	caixa	futuros	estimados	são	descon-
tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impos-
tos	que	reflita	o	custo	médio	ponderado	de	capital	em	que	opera	a	unidade	ge-
radora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, 
com	base	em	contrato	de	venda	firme	em	uma	transação	em	bases	comutativas,	
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à 
venda	do	ativo,	ou,	quando	não	há	contrato	de	venda	firme,	com	base	no	preço	
de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. Adicionalmente, a Administração revisa se há indicação de 
que perda por desvalorização reconhecida em exercícios anteriores possa ter 
diminuído ou possa não mais existir. A Administração considera as seguintes 
indicações: (a) Se há indicações observáveis de que o valor do ativo tenha au-
mentado	 significativamente	 durante	 o	 exercício;	 (b)	 Mudanças	 significativas,	
com efeito favorável sobre a Cia., tenham ocorrido durante o exercício, ou ocor-
rerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou 
legal no qual ela opera ou no mercado para o qual o ativo é destinado; (c) As 
taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre inves-
timentos tenham diminuído durante o exercício, e essas diminuições possivel-
mente tenham afetado a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso 
do ativo e aumentado seu valor recuperável materialmente; (d) Mudanças signi-
ficativas,	com	efeito	favorável	sobre	a	entidade,	tenham	ocorrido	durante	o	exer-
cício, ou se espera que ocorram em futuro próximo, na extensão ou na maneira 
por meio da qual o ativo é utilizado ou se espera que seja utilizado. Essas mu-
danças incluem custos incorridos durante o exercício para melhorar ou aprimo-
rar o desempenho do ativo ou para reestruturar a operação à qual o ativo per-
tence; (e) Há evidência disponível advinda dos relatórios internos que indica que 
o desempenho econômico do ativo é ou será melhor do que o esperado. As 
principais premissas utilizadas para determinar o valor recuperável da unidade 
geradora	de	caixa	definidas	pela	Cia.	pelo	“valor	em	uso”	estão	detalhadas	na	
nota explicativa nº 7. 2.10 Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores 
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal	dos	negócios,	sendo	classificadas	como	passivos	circulantes	se	o	paga-
mento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhe-
cidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.11 Adiantamentos de Clientes: 
Adiantamentos de clientes representam depósitos efetuados por hóspedes e 
clientes	para	confirmação	de	reservas,	diárias	de	hospedagem	e	eventos	nos	
salões de confraternização. Esses saldos são revertidos quando do reconheci-
mento da receita ou da devolução ao depositante. 2.12 IR e contribuição social 
- corrente e diferido: As despesas com imposto de renda e contribuição social 
compõem os impostos correntes e diferidos. As despesas com imposto de renda 
e contribuição social são reconhecidas nas demonstrações do resultado, exceto 
no caso de se relacionarem aos itens reconhecidos diretamente no patrimônio, 
caso em que são reconhecidas no patrimônio. Os impostos correntes são im-
postos	a	recuperar	ou	a	pagar	para	as	autoridades	fiscais.	Os	impostos	corren-
tes e diferidos são mensurados considerando as alíquotas promulgadas, ou 
substancialmente	promulgadas,	na	data	do	balanço.	Ativos	e	passivos	fiscais	
diferidos são compensados se houver um direito legalmente executável de com-
pensação	de	ativos	e	passivos	fiscais	e	se	eles	se	referirem	ao	imposto	de	renda	
e à contribuição social cobrados da mesma entidade pela mesma autoridade 
fiscal.	Os	impostos	diferidos	passivos	são	gerados	por	diferenças	temporárias	
entre	os	valores	contábeis	dos	ativos	e	passivos	e	as	bases	fiscais.	O	ativo	fiscal	
diferido é reconhecido para as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e per-
das tributários não utilizados, na medida em que seja provável que lucros tribu-
táveis futuros estarão disponíveis para compensação de diferenças temporá-
rias.	Os	ativos	fiscais	diferidos	são	analisados	na	data	do	balanço	e	reduzidos	
na	medida	em	que	não	for	mais	provável	que	os	benefícios	fiscais	relacionados	
serão realizados. 2.13 Provisões para contingências: As provisões para 
ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: (i) a 
Cia. tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) 
como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recur-
sos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado 
com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabili-
dade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obri-
gações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade 
de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma clas-
se de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 
uma	 taxa	 antes	 dos	 efeitos	 tributários,	 a	 qual	 reflita	 as	 avaliações	 atuais	 de	
mercado	do	valor	do	dinheiro	no	tempo	e	dos	riscos	específicos	da	obrigação.	O	
aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido 
como	despesa	financeira.	A	despesa	relativa	à	constituição	de	qualquer	provi-
são é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembol-
so, na linha de outras receitas e despesas operacionais, pelo seu valor histórico 
de	principal,	e	no	resultado	financeiro	a	atualização	do	valor	histórico	de	princi-
pal até a data do balanço. A Cia. é parte em diversos processos judiciais e ad-
ministrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes 
a processos para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência / obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A 
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e 
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ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição	aplicável,	conclusões	de	inspeções	fiscais	ou	exposições	adicionais	
identificadas	 com	 base	 em	 novos	 assuntos	 ou	 decisões	 de	 tribunais.	 2.14 
Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmen-
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequen-
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valo-
res captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhe-
cida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos 
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos 
são	classificados	como	passivo	circulante,	a	menos	que	a	Cia.	tenha	um	direito	
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a 
data	do	balanço.	Os	custos	de	empréstimos	gerais	e	específicos	que	são	direta-
mente	atribuíveis	à	aquisição,	construção	ou	produção	de	um	ativo	qualificável,	
que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial 
para	 ficar	 pronto	 para	 seu	 uso	 ou	 venda	 pretendidos,	 são	 capitalizados	 como	
parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios 
econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados 
com	confiança.	Demais	custos	de	empréstimos	são	reconhecidos	como	despesa	
no período em que são incorridos. 2.15 Patrimônio líquido: Capital social: As 
ações	ordinárias	são	classificadas	no	patrimônio	líquido.	Quando	a	Cia.	compra	
ações do capital da Cia. (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer 
custos adicionais diretamente atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é dedu-
zido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Cia. até que as ações se-
jam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são subsequentemente ree-
mitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos adicionais da tran-
sação, diretamente atribuíveis e dos respectivos efeitos do imposto de renda e da 
contribuição social, é incluído no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da 
Cia.. 2.16 Reconhecimento de receita: A receita líquida representa o valor dos 
produtos e dos serviços vendidos pela Cia. em suas atividades normais, após 
deduções de vendas e impostos. A receita líquida de vendas de serviços e bens 
no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação 
recebida	ou	a	receber,	 líquida	de	devoluções,	descontos	comerciais	e	bonifica-
ções e é reconhecida quando todas as seguintes condições são satisfeitas: • São 
transferidos	ao	comprador	os	riscos	e	benefícios	significativos	relacionados	à	pro-
priedade dos produtos e serviços; • Não há envolvimento contínuo da Cia. na 
gestão dos produtos e serviços vendidos em grau normalmente associado à pro-
priedade nem controle efetivo sobre tais produtos e serviços; • O valor da receita 
pode	ser	mensurado	com	confiabilidade;	•	É	provável	que	os	benefícios	econômi-
cos sejam associados à transação; • Os custos incorridos ou a serem incorridos 
relacionados	à	transação	podem	ser	mensurados	com	confiabilidade.	A	receita	de	
venda de produtos e serviços é reconhecida quando os produtos e serviços são 
entregues e a titularidade legal é transferida, conforme orientação do CPC 47 - 
Receita de contrato com cliente. Caso seja provável que descontos serão conce-
didos	e	o	valor	possa	ser	mensurado	de	maneira	confiável,	então	o	desconto	é	
reconhecido como uma redução da receita líquida de vendas conforme essas são 
reconhecidas. 2.17 Adoção de novos pronunciamentos, alterações e inter-
pretações emitidos pelo CPC: (a) Normas, interpretações e alterações de 
normas existentes que estão em vigor para o exercício de 31/12/20: Como 
parte do compromisso de o CPC adotar no Brasil todas as alterações introduzidas 
pelo “International Accounting Standards Board - IASB” nas “International 
Financial Reporting Standards - IFRS”, certas alterações em determinados pro-
nunciamentos contábeis já foram divulgadas pelo IASB, editadas pelo CPC que 
entraram em vigor em 1º/01/20. Os principais pronunciamentos contábeis que 
sofreram	modificações	estão	descritos	a	seguir:
Norma O que mudou?

Alterações 
no CPC 
15(R1)

Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser 
considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades 
e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de 
recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam 
significativamente	 para	 a	 capacidade	 de	 gerar	 output	 -	 saída	
de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode 
existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e 
processos necessários para criar outputs - saída de recursos. 

Alterações 
no CPC 38, 
CPC 40(R1) 
e CPC 48

Reforma da taxa de juros de referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 
fornecem isenções que se aplicam a todas as relações de 
proteção diretamente afetadas pela reforma de referência 
da taxa de juros. Uma relação de proteção é diretamente 
afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período 
ou	 o	 valor	 dos	 fluxos	 de	 caixa	 baseados	 na	 taxa	 de	 juros	 de	
referência do item objeto de hedge ou do instrumento de hedge.

Alterações 
no CPC 
26(R1) e 
CPC 23

Definição de material
As	 alterações	 fornecem	 uma	 nova	 definição	 de	 material	 que	
afirma,	 "a	 informação	 é	 material	 se	 sua	 omissão,	 distorção	
ou	 obscuridade	 pode	 influenciar,	 de	modo	 razoável,	 decisões	
que os usuários primários das demonstrações contábeis de 
propósito geral tomam como base nessas demonstrações 
contábeis,	 que	 fornecem	 informações	 financeiras	 sobre	
relatório	 específico	 da	 entidade".	 As	 alterações	 esclarecem	
que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude 
de informação, individualmente ou em combinação com 
outras informações, no contexto das Dfs.. Uma informação 
distorcida é material se poderia ser razoavelmente esperado 
que	 influencie	 as	 decisões	 tomadas	 pelos	 usuários	 primários.

Revisão no 
CPC 00(R2)

Estrutura conceitual para relatório financeiro
Fornece	definições	atualizadas	e	critérios	de	reconhecimento	
para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos 
importantes.

Alterações 
no CPC 
06(R2)

Benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para 
arrendatários em contratos de arrendamento
As alterações preveem concessão aos arrendatários na 
aplicação	das	orientações	do	CPC	06	(R2)	sobre	a	modificação	
do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios 
relacionados como consequência direta da pandemia 
Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode 
optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 
concedido	 pelo	 arrendador	 é	 uma	 modificação	 do	 contrato	
de	 arrendamento.	 O	 arrendatário	 que	 fizer	 essa	 opção	 deve	
contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento 
resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento 
relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria 
a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não 
fosse	 uma	 modificação	 do	 contrato	 de	 arrendamento.

Nenhuma	das	alterações	acima	indicadas	teve	impacto	significativo	nas	Dfs.	
individuais e consolidadas da Cia.. A Cia. decidiu não adotar antecipadamente 
nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, 
mas ainda não estejam vigentes.
3 Caixa e equivalentes de caixa: 2020 2019
Caixa e bancos 6.168 9.204
Aplicações	financeiras	(i)	 56 1.108
 6.224 10.312

(i)	Referente	à	aplicação	em	Certificados	de	Depósitos	Bancários	(‘CDB”)	com	
liquidação diária, vencimento em 2 anos e percentual de juros até 96% da 
variação	do	Certificado	de	Depósito	Interbancário	(“CDI’).
4 Contas a receber de clientes: 2020 2019
Clientes 9.089 12.940
Receita a faturar (i) 147 1.033
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (ii) (159) (304)
 9.076 13.669
(i) Reconhecimento de receita a faturar proveniente dos fornecimentos de ser-
viços	e	mercadorias.	Trata-se	de	serviços	prestados	no	final	do	exercício	em	
31 de dezembro, até o fechamento do mês, pendentes de faturamento. (ii) A 
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) é calculada 
de acordo com a expectativa futura de recebimento das duplicatas a receber 
e leva em consideração as garantias reais recebidas. O impacto referente à 
provisão	da	PECLD	no	resultado	do	exercício	findo	em	31/12/20	foi	credor	de	
R$ 145 (credor de R$ 76 em 31/12/19), sendo reconhecido esses impactos em 
despesas comerciais e administrativas. A seguir é demonstrada a composição 
dos saldos vencidos e a vencer de clientes:

Saldo vencido e com perda por 
redução ao valor recuperável

2020 A vencer 
0 - 90 
dias

90 -180 
dias

> 180 
dias

Contas a receber 9.234 147 8.576 282 229
PECLD (159) - (10) - (149)
 9.075 147 8.566 282 80
A movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa está 
demonstrada a seguir:

Em R$ mil
Saldo em 31/12/18 (380)
 Constituição de provisão  (52)
 Reversão de provisão 104
Saldo em 31/12/19 (304)
 Constituição de provisão (100)
 Reversão de provisão 245
Saldo em 31/12/20 159
5 Estoques: 2020 2019
Alimentos 607 447
Bebidas 1.273 1.310
Roupas 3.548 3.825
Vidros 278 379
Outros 773 765
Provisão para perda de estoques (i) (4.105) (150)
Total 2.374 6.576
(i) Em 30/11/20, a administração decidiu pela constituição de provisão para 
perda para os itens de estoques de vidros, guarnições de cama, mesa e banho 
e uniformes que estavam em operação, em função do seu respectivo desgas-
te. A movimentação da provisão para baixa de materiais operacionais em uso 
está demonstrada a seguir:
Saldo em 31/12/18 (303)
 Constituição de provisão (150)
 Reversão de provisão 303
Saldo em 31/12/19 (150)
 Constituição de provisão (4.105)
 Reversão de provisão 150
Saldo em 31/12/20 (4.105)
6 Outros créditos: 2020 2019
Circulante
Adiantamento de funcionários 57 231
Adiantamento de terceiros 48 16
Impostos a recuperar (i) 3.065 -
Outros créditos 19 19
Total 3.189 266
(i) A composição de impostos a recuperar se dá pelos pagamentos anteci-
pados de IRPJ e CSLL no 1º trimestre de 2020, como a Cia. apura seu im-
posto	pelo	Lucro	Real,	a	mesma	ao	final	do	ano	citado	não	teve	lucro,	 logo	
transformando	suas	estimativas	pagas	em	crédito	fiscal	para	compensação	de	
impostos futuros.

2020 2019
Não Circulante
Precatório ICMS (i) 1.109 -
Total 1.109 -
(i) Este valor refere-se a Crédito Tributário de Precatório de ICMS sobre for-
necimento de água.
7 IR e contribuição social: (a) Resultado do exercício: 2020 2019
Resultado antes do IR e contribuição social (23.725) 22.461
 IR e CS a taxa nominal (34%) - (7.637)
Diferenças permanentes - (72)
IR e contribuição social do exercício - (7.709)
IR e contribuição social corrente - (7.772)
IR e contribuição social diferido 7.856 63
IR e contribuição social do exercício 7.856 (7.709)
Constituição diferido 2020 2019
Diferença de adições e exclusões temporárias 663 65
Variação cambial regime de caixa (99) (2)
Prejuízo	fiscal	e	CSL 7.292 -
IR e contribuição social diferido 7.856 63
A alíquota estatutária combinada de imposto de renda no Brasil é 34%, com-
posta por 25% de IRPJ e 9% de CSLL. (b) Ativo - IR e contribuição social 
diferido: Os valores de IRPJ e CSLL diferidos são provenientes de diferenças 
temporárias	e	de	prejuízos	fiscais	acumulados.	Esses	créditos	estão	mantidos	
no ativo não circulante, conforme práticas contábeis adotadas no Brasil. Os 
valores estão demonstrados a seguir:

2020 2019 
IRPJ 6.933 1.196
CSLL 2.550 431

9.483 1.627
As provisões para IRPJ e CSLL foram constituídas com base nos lucros tri-
butáveis	ajustados	pela	 legislação	específica.	Com	base	em	estudo	 técnico	
de geração de lucros tributários futuros e estimativas da Administração, para 
o exercício de 31/12/20, a Cia. estima a realização tributos diferidos ativos 
dentro	de	3	anos,	portanto,	a	classificação	contábil	do	mesmo	se	dá	em	sua	
totalidade no ativo não circulante. (c) Passivo - IR e contribuição social a 
recolher:

2020 2019 
IRPJ - 1.181
CSLL - 484

  - 1.665
Em	31/12/20,	o	prejuízo	fiscal	e	base	de	cálculo	negativa	de	contribuição	so-
cial acumulada totalizam R$ 21.288 e R$ 21.890, sem prazo de prescrição 
para	fins	de	compensação,	limitada	a	30%	do	lucro	tributável	do	exercício	que	
houver compensação. Em 2019 a Cia. não possuía saldo de prejuízo Fiscal e 
base negativa de contribuição social.

8 Imobilizado Terre-
nos

Edifícios, construções 
 e benfeitorias

Máquinas e  
equipamentos

Móveis e  
utensílios e outros

Louças e 
 prataria (i)

Obras em andamento e  
adiantamento a fornecedores Total

Custo:
 Em 31/12/18 443 162.940 36.440 40.867 4.751 467 245.908
 Adições - 2.666 1.513 775 704 1.084 6.742
 Baixas - (8) (475) (114) (1) (778) (1.376)
 Transferências - 50 (197) (1) 148 - -
Em 31/12/19 443 165.648 37.281 41.527 5.602 773 251.274
 Adições - 999 902 193 71 5.962 8.127
 Baixas - (452) (65) (12) (5.673) (265) (6.467)
 Transferências - - - - - - -
Em 31/12/20 443 166.195 38.118 41.708 - 6.470 252.934
Depreciação:
 Em 31/12/18 - (88.232) (22.889) (29.606) (2.487) - (143.214)
 Despesa de depreciação no  
 exercício - (8.114) (2.518) (2.661) (752) - (14.045)
 Baixas - 8 475 113 1 - 597
 Transferências - (9) 70 1 (62) - -
 Em 31/12/19 - (96.347) (24.862) (32.153) (3.300) - (156.662)
 Despesa de depreciação no  
 exercício -  (6.546) (2.372) (1.829) (1.437) - (12.184)
 Baixas - 183 62 10 4.737 - 4.992
 Transferências - - - - - - -
 Em 31/12/20 - (102.710) (27.172) (33.972) - - (163.854)
Valor residual líquido:
Em 31/12/20 443 63.485 10.946 7.736 - 6.470 89.080
Em 31/12/19 443 69.301 12.419 9.374 2.302 773 94.612
(i) Em 30/11/20, a baixa dos itens de louças foi efetuada em função de revi-
são da padronização dos itens de hotelaria do grupo Belmond. Os itens que 
compõem	este	grupo,	passaram	a	ser	classificados	como	despesa	operacio-
nal direta de cada departamento.  Impairment de ativos não financeiros: A 
Administração analisou o valor de uso determinado junto com as principais 
premissas	financeiras	e	operacionais	utilizadas	na	preparação	dessas	Dfs.	fin-
do	em	31/12/20	não	identificando	a	necessidade	de	registrar	ajustes	no	valor	
residual do ativo imobilizado. 9 Fornecedores:

2020 2019
Mercadorias 1.755 2.416
Serviços 1.120 706
 2.875 3.122
10 Salários e encargos sociais: 2020 2019
Salários 799 3.259
Encargos sociais 1.046 1.175
Obrigações sociais 1.814 3.328
Outras obrigações sociais 132 38

3.791 7.800
11 Impostos a recolher: 2020 2019
Impostos sobre serviços de qualquer natureza (“ISSQN”) 305 822
Contribuição para o Financiamento da 
 Seguridade Social (“COFINS”)     258 687
Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) 280 416
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (“ICMS”) 104 265
Programa de Integração social (“PIS”) 56 149
Contribuições sociais retidas na fonte (“CSRF”) 19 11

1.022 2.350
12 Outras contas a pagar: 2020 2019
Comissões (i) 216 502
Serviços públicos (ii) 769 1.350
Outras contas a pagar (iii) 2.613 1.332

3.598 3.184
(i) Se refere a comissões a agências de viagens; (ii) Se refere as contas a pagar 
com fornecedores de serviços de energia elétrica, água, gás e telefonia; e (iii) 
Demais contas a pagar, onde substancial parte do valor se refere a despesas 

realizadas no mês corrente cujo fornecedor não efetuou o faturamento dos cus-
tos e despesas no período de pacote e evento do Réveillon e demais eventos.
13 Adiantamentos de clientes: 2020 2019
Circulante
Hospedagem 11.786 10.079
Eventos 1.032 2.440
Outros adiantamentos (Clube Piscina, SPA, etc.) 549 1.772

13.367 14.291
2020 2019

Não Circulante 
Hospedagem 675 -

675 -
(i) Refere-se a adiantamento de clientes cuja a realização da receita se dará com 
prazo superior a 12 meses. 14 Provisões para contingências: A Administração 
da Cia. acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas 
Dfs., a provisão para riscos tributários, cíveis, comerciais e outros, bem como 
para riscos trabalhistas, constituída de acordo com as práticas contábeis adota-
das	no	Brasil	é	suficiente	para	cobrir	eventuais	perdas	com	processos	administra-
tivos e judiciais, conforme apresentado a seguir: O saldo da provisão de acordo 
com os processos é apresentado líquido dos depósitos judiciais conforme abaixo: 
Processos com risco de perda provável: O saldo da provisão de acordo com 
os processos é apresentado líquido dos depósitos judiciais conforme abaixo:

2020 2019

Natureza jurídica
Depósitos 

judiciais Provisões
Provisão 

líquida
Provisão 

líquida
Fiscais - 192 192 192
Trabalhistas (164) 310 146 163
 (164) 502 338 355
A movimentação no saldo de provisões para contingências dos exercícios de 
2019 e 2020 avaliadas como perdas prováveis estão apresentadas a seguir:
Natureza jurídica 2019 Adições Baixas Depósitos judiciais 2020
Fiscais 192 - - - 192
Trabalhistas 163 181 (34) (164) 146
Outros - - - - -
 355 181 (34) (164) 338

A movimentação no saldo de depósitos judiciais remanescentes é apresenta-
da como segue:

2019 Adições Baixas Contingências 2020
Fiscais 192 - - - 192
Trabalhistas 420 173 (40) (164) 389
Outros 55 10 (6) - 59
Total 667 183 (46) (164) 640
Processos com risco de perda possível: A Cia., possui ainda, outros pro-
cessos	de	natureza	cível	e	fiscal	que	não	estão	provisionadas,	pois	envolvem	
risco	de	perda	classificado	pela	Administração	e	por	seus	assessores	legais	
como possíveis ou remotos.  Em 31/12/20 estas ações somam o montante de 
R$ 1.197 e (R$ 922 em 31/12/19), respectivamente. 15 Partes relacionadas: 
(i) Ativo circulante: 
Contas a receber - partes relacionadas: 2020 2019
Belmond Ltd. - 82
Belmond Management Ltd. 47 148
Belmond La Samanna - 19
Belmond Maroma - 5
Total 47 254
(ii) Ativo não circulante: Contas a receber - partes relacionadas

2020 2019
Belmond Ltd. 750 750
Total 750 750
(iii) Mútuo a receber - partes relacionadas

2020 2019
Belmond Brasil Hotéis S.A. - 7.354
Total - 7.354
O valor de R$ 7.354 disponibilizado para a parte relacionada Belmond Brasil 
Hotéis S.A., referente ao saldo de 31/12/19, foi integralmente recebido em 2020.
Passivo circulante: Fornecedores - partes relacionadas
 2020 2019
Signature Boutique Ltda. 2.770 2.416
Total 2.770 2.416
Passivo não circulante: Fornecedores - partes relacionadas

2020 2019
Belmond UK Ltd. 4.927 4.927
Total 4.927 4.927
Mútuo passivo – partes relacionadas

2020 2019
Belmond Dollar Treasury Ltd. 7.806 -
Total 7.806 -
(i)	Se	refere	a	contrato	firmado	junto	a	parte	relacionada	em	05/08/20,	em	mo-
eda estrangeira (dólar americano) registrado pela moeda original e convertido 
pela taxa de câmbio de fechamento na data do balanço. O vencimento deste 
contrato de mútuo ocorre em 5/08/27 e o contrato é atualizado pela LIBOR + 
spread de 0,75%. Reconhecimento nas demonstrações do resultado do 
exercício: Em 31/12/20, foram reconhecidos na linha de receita operacional 
líquida das demonstrações de resultado do exercício o montante de R$ 377 
(R$ 571 em 31/12/19) referente a reembolso de despesas com viagens dos 
diretores regionais solicitadas pelo Grupo da Cia. e salários, encargos e des-
pesas com empresa colaboradora da parte comercial diretamente ligada ao 
Grupo no Reino Unido, Londres. O seu respectivo custo foi reconhecido na 
linha de custos dos serviços e mercadorias das demonstrações de resultado 
do exercício em 31/12/20 pelo montante de R$ 377 (R$ 571 em 31/12/19). 
Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em 31/12/20, foram 
considerados como pessoal-chave da Administração os diretores estatutários. 
A remuneração paga foi de R$ 3.947 (R$ 3.111 em 31/12/19). Os benefícios 
de curto prazo incluem salários, férias, prêmio, encargos sociais e benefícios 
indiretos que incluem alimentação, assistência médica, entre outros. 16 Patri-
mônio líquido: (a) Capital social: Em 31/12/20 e 2019, o capital social era 
de R$ 78.837, composto por 2.860.810 ações ordinárias sem valor nominal.

Participação societária - Ações
2020 2019

Acionistas
Participação 

% Quantidade
Participa-

ção %
Quantida-

de
Belmond	Interfin	Ltd. 87,42 2.500.863 87,42 2.500.863
Belmond Brasil Hotéis 
S.A. 8,98 256.774 8,98 256.774
Belmond Brasil Serv. 
Hoteleiros 1,98 56.699 1,98 56.699
Outros 1,62 46.474 1,62 46.474

100 2.860.810 100 2.860.810
A Cia. não possui instrumentos conversíveis em ação que devam ser conside-
rados para o cálculo do resultado por ação diluído. (b) Dividendos:

2020 2019
Lucro líquido do exercício (15.869) 14.752
Constituição da reserva legal - (738)
Base de cálculo do dividendo - 14.014
Dividendo mínimo obrigatório 25% 25%
Valor do dividendo mínimo obrigatório (i) - 3.503
Dividendos adicionais aprovados - 5.446
Dividendos de exercícios anteriores não resgatados 6.592 30.234
Pagamento de Dividendos - (32.591)
Total de dividendos provisionados em 31 de 
dezembro - 6.592
Dividendo adicional proposto a ser aprovado em 
assembleia (i) - 10.511
Total previsto de dividendos com o adicional 6.592 17.103
Os dividendos declarados em exercícios anteriores e não reclamados pelos 
acionistas no prazo de 3 anos após a data que foram colocados à disposição 
dos acionistas prescrevem em favor da Cia. (art. 287, II da Lei 6.404/76). (i) A 
AGO de acionistas realizada em 28/12/20 aprovou a distribuição dos dividen-
dos mínimos obrigatórios na forma da legislação em vigor e o saldo remanes-
cente do lucro líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/19 no valor de 
R$ 10.511 foi transferido para a conta de Reserva de Investimentos, conforme 
discutido e aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes à referido 
AGO. 17 Receita operacional líquida: A conciliação entre a receita bruta 
e a receita líquida de vendas é como segue: 2020 2019
Receita bruta de serviços 54.487 114.633
Receita bruta de mercadorias 19.640 49.635
(-) Descontos e abatimentos (726) (2.121)
(-) Impostos sobre vendas (2.918) (6.412)
Receita operacional líquida 70.483 155.735
18 Custos e despesas por natureza: A Cia. apresenta a demonstração do 
resultado	utilizando	a	classificação	das	suas	despesas	e	custos	com	base	em	
sua função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com 
sua natureza:

2020 2019
Custos produtos vendidas 7.109 15.596
Custos serviços prestados 30.224 47.190
Depreciação e amortização 13.508 14.187
Serviços públicos 7.882 10.168
Impostos e taxas diversas 3.689 6.287
Serviços de terceiros 2.786 3.394
Despesas com dirigentes 3.947 3.111
Despesas com pessoal 8.826 12.033
Comissões 3.093 6.468
Manutenção 3.505 4.237
Despesas comerciais diversas 4.822 6.564
Outros 5.304 4.028
Total 94.695 133.263
Custo de serviços e produtos vendidos 37.333 62.786
Despesas gerais e administrativas 53.638 63.927
Despesas com vendas 4.822 6.564
Outras receitas (despesas), líquidas (1.098) (14)
Total 94.695 133.263
19 Resultado financeiro, líquido: 2020 2019
Despesas de juros (47) (60)
Imposto sobre operações Financeiras (36) (61)
Variações cambiais (29) (88)

2020 2019
Outras	despesas	financeiras (44) -
Despesas financeiras (156) (209)
Receita	de	aplicações	financeiras	 54 83
Juros recebidos 3 24
Variações cambiais 542 91
Outras	receitas	financeiras	 44 -
Receitas financeiras 643 198
Resultado financeiro, líquido 487 (11)
20 Seguros: A	Cia.	possui	cobertura	de	seguros	com	a	finalidade	de	cobrir	
possíveis prejuízos relacionados com as suas operações determinada pela 
Administração considerando a natureza e o seu nível de risco.

Seguro Cobertura
Limite de 
cobertura 

Final de 
vigência

Riscos Nomeados e 
Operacionais

Danos Materiais, Lucros 
Cessantes, além de edifícios, 
máquinas, móveis, utensílios, 
instalações, mercadorias 
e matérias primas, que 
constituam partes integrantes 
do estabelecimento segurado, 
conforme	especificado	na	Apólice	
de Seguros.

1.431.152 30/06/21

Responsabilidade 
Civil Geral

Responsabilidade Civil 
Estabelecimentos Comerciais 
e/ou Industriais (Cobertura 
Ampla - (Produtos e Operações 
Completadas em Território 
Nacional, Responsabilidade Civil 
Empregador e Danos Morais 
Riscos	Não	Profissionais),	
conforme	especificado	na	Apólice	
de Seguros.

27.265 30/06/21

Responsabilidade 
Civil de Diretores 
e Administradores 
(D&O)

Responsabilidade Civil, incluindo 
custos de defesa de diretores 
estatutários e as pessoas 
físicas que ocupam cargos 
de administração e sejam 
responsáveis pela tomada 
de decisões que impactem 
a situação administrativa, 
financeira,	operacional	ou	jurídica	
da entidade.
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BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1  –  Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2021
Data, Hora e Local: Em 16 de novembro de 2021, às 13:30 horas, na sede social do Banco Modal S.A. (“Companhia”), 
localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 
01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da 
presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”), que participaram por 
meio de videoconferência, em observância ao artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. Composição 
da Mesa: Diniz Ferreira Baptista - Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
as seguintes matérias: I  - Aprovar o aditamento e  ratificação do Programa de Recompra de Units da Companhia, 
originalmente aprovado na reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2021 (“Programa de 
Recompra”), nos termos do inciso viii do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; II - Aprovar a assinatura de um 
contrato de compra e venda pela Companhia da totalidade das quotas de emissão da Galapos Consultoria e 
Participações Ltda. (“Galapos”), nos termos do inciso xix do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, sujeito às 
condições suspensivas previstas no mencionado contrato; III - Aprovar a proposta de declaração e pagamento de 
Juros sobre o Capital Próprio aos acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto 
Social da Companhia, a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício social de 2021; e 
IV - autorizar a Diretoria Executiva e a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos 
os atos necessários à implementação das deliberações que forem aprovadas, bem como a ratificação dos demais 
atos já praticados pela Diretoria Executiva da Companhia relacionados a tais temas. Deliberações: Após discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, aprovaram: I - O aditamento e ratificação do Programa de Recompra, nos termos do inciso viii do artigo 19 
do Estatuto Social da Companhia, conforme as definições abaixo e o comunicado anexo a esta ata: (a) Objetivo do 
Programa de Recompra: O Programa de Recompra tem como objetivos: I. a aquisição de Units de emissão da 
Companhia (representativas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia), 
respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis, para: (A) permanência em tesouraria, (B) posterior 
cancelamento; (C) recolocação das Units no mercado; e/ou (D) eventual alienação em operações de aquisição de 
participação societária que a Companhia venha a realizar no futuro, devendo tais alienações serem objeto de 
aprovação específica, conforme exigido nos termos da regulamentação aplicável; e II. A alienação, através de dação 
em pagamento, de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da 
Companhia, que atualmente já se encontram em tesouraria, representativas de aproximadamente 1,25% do capital 
social da Companhia, aos quotistas da Galapos Consultoria e Participações Ltda. (“Galapos”), em contrapartida à 
aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas da Galapos, nos termos do contrato de compra e venda aprovado 
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 16 de novembro de 2021 (“Contrato”) e sujeito às condições 
suspensivas previstas no Contrato, bem como ao fechamento da referida operação e aos demais termos e condições 
do Programa de Recompra. (b) Quantidades de ações em circulação e em tesouraria: Nesta data, a Companhia 
possui 97.697.927 (noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e sete) ações 
ordinárias e 195.395.849 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e 
nove) ações preferenciais de emissão da Companhia em circulação (“Ações em Circulação”). A Companhia possui em 
tesouraria nesta data 6.273.400 (seis milhões, duzentos e setenta e três mil e quatrocentos) Units, representativas de 
6.273.400 (seis milhões, duzentos e setenta e três mil e quatrocentos) ações ordinárias e 12.546.800 (doze milhões, 
quinhentos e quarenta e seis mil e oitocentos) ações preferenciais de emissão da Companhia. (c) Quantidade de 
ações que poderão ser adquiridas ou alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez milhões, 
quatrocentas mil, quatrocentas e noventa e oito) Units  sob  o  Programa  de  Recompra,  observado  para  fins  de 
esclarecimento que (i) as Units adquiridas desde o início do Programa de Recompra, em 28 de junho de 2021, 
deverão ser computadas em tal limite; e (ii) as Units mantidas em tesouraria pela Companhia não poderão representar 
mais de 10% (dez por cento) de cada classe ou espécie das Ações em Circulação, considerando inclusive eventuais 
alterações que possam ocorrer na quantidade de Ações em Circulação. Até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e 
trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da Companhia que atualmente já se encontram em tesouraria, 
representativos de aproximadamente 1,25% do capital social da Companhia, poderão ser alienados aos quotistas 
vendedores da Galapos. (d) Preço e modo de aquisição: As operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa e Balcão, Mercadorias e Futuros (“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir 
o momento e a quantidade ações a serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de operações, 
respeitando os limites previstos na regulamentação aplicável. A alienação das Units em contrapartida à aquisição da 
Galapos, mediante dação em pagamento, será feita com base na cotação de fechamento dos negócios na B3 no 
último dia útil em São Paulo imediatamente anterior à data de fechamento prevista no Contrato. (e) Destinação dos 
recursos auferidos, se for o caso: As Units adquiridas no âmbito deste Programa de Recompra serão mantidas em 
tesouraria,  canceladas  ou  recolocadas  no mercado,  podendo  ainda  serem utilizadas  para  a  finalidade  específica 
abaixo indicada. Caso seja aprovada a alienação de ações ao mercado, os recursos auferidos serão destinados às 
operações da Companhia. Especificamente com relação à alienação de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e 
trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) de Units na operação de aquisição da Galapos, estas serão utilizadas para 
o pagamento do preço de aquisição da totalidade de suas quotas, nos termos previstos pelo Contrato. (f) Prazo 
máximo para a liquidação das operações autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações 
autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de junho 
de  2022,  cabendo  à  Diretoria  da  Companhia  definir  as  datas  em  que  a  recompra  será  efetivamente  executada. 
(g) Instituições intermediárias: As aquisições de Units de emissão da Companhia serão realizadas exclusivamente 
na B3, a preços de mercado, com a intermediação da (i) Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse 
(Brasil) S.A. CTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores 
S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 3º andar, 04538-132. (h) Recursos disponíveis a serem utilizados: A 
recompra de Units será realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, 
observado  o  disposto  na  Instrução CVM 567/15,  que  conforme  informações  financeiras  referentes  à  30.09.2021, 
totalizam R$ 325.951.209,39. A continuidade da existência de recursos disponíveis para lastrear as operações de 
aquisição das próprias Units deverá ser verificada com base nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas 
pela Companhia anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, da titularidade das Units de sua emissão. 
(i) Valores projetados do resultado do exercício: Não será admitida a utilização de valores projetados para o 
resultado de exercício em curso para lastrear as operações realizadas no âmbito do Programa de Recompra. 
(j) Verificações da Diretoria: A Diretoria somente poderá efetivar as aquisições se tiver tomado todas as diligências 
necessárias para assegurar que: (a) a liquidação de cada operação em seu vencimento é compatível com a situação 
financeira da Companhia, não afetando o cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento 
do  dividendo  obrigatório;  e  (b)  na  hipótese  de  verificação  de  existência  de  recursos  disponíveis  com  base  em 
demonstrações contábeis intermediárias ou refletidas nos formulários de informações trimestrais - ITR, não há fatos 
previsíveis capazes de ensejar alterações significativas no montante de tais recursos ao longo do restante do exercício 
social. (k) Direitos das ações mantidas em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações subjacentes 
às Units, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos. Consoante o § 2º do art. 10 
da ICVM 567/15, as ações em tesouraria serão desconsideradas no cômputo dos quóruns de instalação e deliberação 
previstos na Lei das S.A. e na regulamentação do mercado de valores mobiliários. (l)  Bonificação  em  ações, 
grupamento e desdobramento: Caso venha a ser aprovado qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação 
em ações da Companhia, o número de ações subjacentes às Units em tesouraria será alterado de maneira a corrigir 
a expressão numérica do volume das ações de emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como 
consequência a modificação do saldo da conta patrimonial que lastreou a aquisição. II - a assinatura pela Companhia 
de um contrato de compra e venda da totalidade das quotas da Galapos, nos termos do inciso xix do artigo 19 do 
Estatuto Social da Companhia, substancialmente nos termos da documentação apresentada pela Diretoria ao 
Conselho de Administração, cujo fechamento estará sujeito às condições suspensivas previstas no respectivo 
contrato, registrando-se ainda breve descritivo da Galapos e sua importância estratégica para a Companhia nos 
termos do Anexo Galapos a esta ata. III - a proposta, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
até o dia 30 de abril de 2022, relativa à declaração e ao pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, com base no lucro apurado no período, no montante total 
bruto de R$ 17.999.444,31 (dezessete milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro 
mil reais e trinta e um centavos), equivalentes a R$ 0,026262 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,078786 por Unit), 
que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, 
importam o montante líquido de R$ 15.299.527,66 (quinze milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte 
e sete reais e sessenta e seis centavos), equivalentes a R$ 0,022323 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,066968 
por Unit), com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. Restou consignado que (i) os acionistas constantes da 
base acionária da Companhia em 19 de novembro de 2021 (inclusive) farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio ora 
aprovados. Dessa forma, a partir de 22 de novembro de 2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas 
“Ex-Juros sobre o Capital Próprio”; (ii) os Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados serão (a) imputados 
integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2021, e 
(b) pagos a partir do dia 01 de dezembro de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária; 
(iii) o valor dos Juros sobre o Capital Próprio proposto no ano-base atende aos limites estabelecidos na legislação 
fiscal; (iv) o Conselho de Administração autorizou a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias para a 
publicação do competente “Aviso aos Acionistas”, para divulgação ao mercado da deliberação ora tomada e (v) os 
documentos de suporte dos referidos proventos ficarão arquivados na sede social da Companhia. IV - a autorização 
para a Diretoria e a administração da Companhia adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à 
assinatura do contrato de compra e venda da totalidade das quotas da Galapos e implementação dos seus termos e 
condições e à  realização do Programa de Recompra, bem como a  ratificação dos demais atos  já praticados pela 
Diretoria ou administração da Companhia referentes a tais operações, sendo que a Diretoria e a administração da 
Companhia deverão reportar periodicamente aos Conselheiros as recompras efetuadas e limites disponíveis no 
Programa de Recompra. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021. Mesa: Diniz Ferreira Baptista - 
Presidente e Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário. Conselheiros: Diniz Ferreira Baptista, João Batista da Silveira, 

Cristiano Maron Ayres, Eduardo Centola, Fábio Antunes Lopes, Ana Claudia Aparecida da Silva Leoni e Marcos José 
Rodrigues Torres. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021. Diniz 
Ferreira Baptista - Presidente da Mesa; Ivan Nogueira Pinheiro - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em 08/12/2021 sob o Número 00004662446 - Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral. Anexo 30-XXXVI - O Banco Modal S.A. (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, apresenta a seguir, as informações previstas no Anexo 
30-XXXVI relativo à negociação de valores mobiliários de própria emissão. 1. Justificar pormenorizadamente o 
objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação: O Programa de Recompra tem como objetivos: (a) A 
aquisição de Units de emissão da Companhia (representativas de 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais 
de emissão da Companhia), respeitados os limites legais e com base em recursos disponíveis, para: (A) permanência 
em tesouraria, (B) posterior cancelamento; (C) recolocação das Units no mercado; e/ou (D) eventual alienação em 
operações de aquisição de participação societária que a Companhia venha a realizar no futuro, devendo tais 
alienações serem objeto de aprovação específica, conforme exigido nos termos da regulamentação aplicável; e (b) A 
alienação de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da 
Companhia, que atualmente já se encontram em tesouraria, representativas de aproximadamente 1,25% do capital 
social da Companhia, mediante dação em pagamento aos quotistas da Galapos Consultoria e Participações Ltda. 
(“Galapos”), em contrapartida à aquisição, pela Companhia, da totalidade das quotas da Galapos, nos termos do 
contrato de compra e venda aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 16 de novembro de 
2021 (“Contrato”) e sujeito ao fechamento da referida operação e aos demais termos e condições do Programa de 
Recompra (“Transação Galapos”). Os efeitos econômicos esperados pelo Banco nas operações de aquisição são 
(i) maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital; e 
(ii) maior retorno financeiro aos acionistas, uma vez que as Units adquiridas são retiradas de circulação e o montante 
destinado aos dividendos/juros sobre o capital próprio passam a ser distribuídos para uma quantidade menor de Units. 
2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria: Nesta data, a Companhia 
possui 97.697.927 (noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e sete) ações 
ordinárias e 195.395.849 (cento e noventa e cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e quarenta e 
nove) ações preferenciais de emissão da Companhia em circulação (“Ações em Circulação”). O Banco possui 
em tesouraria 6.273.400 (seis milhões, duzentos e setenta e três mil e quatrocentos) Units, representativas de 
6.273.400 (seis milhões, duzentos e setenta e três mil e quatrocentos) ações ordinárias e 12.546.800 (doze milhões, 
quinhentos e quarenta e seis mil e oitocentos) ações preferenciais de emissão da Companhia. 3. Informar a 
quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez 
milhões, quatrocentas mil, quatrocentas e noventa e oito) Units sob o Programa de Recompra, observado para fins 
de esclarecimento que (i) as Units adquiridas desde o início do Programa de Recompra, em 28 de junho de 2021, 
deverão ser computadas em tal limite; e (ii) as Units mantidas em tesouraria pela Companhia não poderão representar 
mais de 10% (dez por cento) de cada classe ou espécie das Ações em Circulação, considerando inclusive eventuais 
alterações que possam ocorrer na quantidade de Ações em Circulação. Até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e 
trinta e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da Companhia que atualmente já se encontram em tesouraria, 
representativos de aproximadamente 1,25% do capital social da Companhia, poderão ser alienados aos quotistas 
vendedores da Galapos, em dação em pagamento, nos termos da Transação Galapos. 4. Descrever as principais 
características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a utilizar, se houver: Não aplicável, tendo 
em vista que o Banco não utilizará instrumentos derivativos no âmbito do Programa de Recompra. 5. Descrever, se 
houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia e a contraparte das 
operações: Não aplicável com relação às operações de recompra, pois as recompras serão realizadas na B3 S.A. - 
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), não havendo conhecimento de quem serão as contrapartes nas operações. Para fins da 
Transação Galapos, a Companhia e os quotistas da Galapos firmaram um contrato de compra e venda de quotas 
estabelecendo os termos e condições da compra e venda das quotas da Galapos. 6. Na hipótese de operações 
cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários, informar: a. o preço máximo (mínimo) pelo 
qual as ações serão adquiridas (alienadas); e Não aplicável com relação às operações de aquisição, que serão 
realizadas na B3, a preços de mercado. Com relação à alienação de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta 
e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units da Companhia, que atualmente já se encontram em tesouraria, no 
âmbito da Transação Galapos, a alienação será feita com base na cotação de fechamento dos negócios na B3 no 
último dia útil em São Paulo imediatamente anterior à data de fechamento prevista no Contrato. b. se for o caso, as 
razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por cento) superiores, no caso de 
aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de alienação, à média da cotação, ponderada 
pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores; As operações de aquisição serão realizadas na B3, a preço de 
mercado, e a eventual alienação de Units no contexto da Transação Galapos será realizado com base na cotação 
de fechamento dos negócios na B3 no último dia útil em São Paulo imediatamente anterior à data de fechamento 
prevista no Contrato. 7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do 
controle acionário ou da estrutura administrativa da sociedade: O Programa de Recompra não trará impactos 
na composição do controle acionário ou na estrutura administrativa do Banco. 8. Identificar as contrapartes, se 
conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, tal como definida pelas regras contábeis 
que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações exigidas pelo art. 8º da Instrução CVM nº 481, de 
17 de dezembro de 2009: Todas as aquisições no âmbito do Programa de Recompra do Banco serão realizadas na 
B3, não sendo possível ao Banco identificar a contraparte dessas operações. As alienações no âmbito da Transação 
Galapos serão feitas para os quotistas da Galapos, identificados abaixo, em contrapartida à venda de suas quotas 
da Galapos. Nenhum dos quotistas é parte relacionada à Companhia: (i) Luiz Eduardo Keffel Garcia, (ii) Gleverton 
de Munno; (iii) Murilo Tizotti Dias; (iv) Fernando Spadari de Araujo; (v) Mauricio Polesi Bergamaschi; (vi) Mauricio 
Caminha Leal Bouchut; (vii) Fabio Santos Vitola; (viii) Carlos Luiz de Morais; (ix) Camila Behrends Perez; (x) Bruno 
Job Paganin; e (xi) Graciliano Rossi. 9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso: As Units 
adquiridas no âmbito deste Programa de Recompra serão mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no 
mercado. Caso seja aprovada a alienação de ações ao mercado, os recursos auferidos serão destinados às 
operações do Banco. Especificamente com relação à alienação de até 2.934.167 (dois milhões, novecentos e trinta 
e quatro mil, cento e sessenta e sete) Units na operação de aquisição da Galapos, referidos Units serão utilizados 
para o pagamento do preço de aquisição da totalidade de suas quotas mediante dação em pagamento. 10. Indicar 
o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações 
autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 2021, tendo como termo final o dia 28 de 
junho de 2022, cabendo à Diretoria do Banco definir as datas em que a recompra será efetivamente executada. 
11. Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver: As aquisições de Units de emissão da 
Companhia serão realizadas exclusivamente na B3, a preços de mercado, com a intermediação da (i) Modal 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, situada na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro 
Botafogo, CEP 22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 42.584.318/0001-07, 
situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, 
CEP 04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, situada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 3º andar, 04538-132. 
12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução CVM nº 567, 
de 17 de setembro de 2015. A recompra de ações será realizada por meio da utilização de recursos disponíveis na 
conta de Reserva de Capital, observado o disposto na Instrução CVM 567/15, que conforme informações financeiras 
referentes a 30 de setembro de 2021, totalizam R$ 325.951.209,39. A continuidade da existência de recursos 
disponíveis para lastrear as operações de aquisição das próprias Units  deverá  ser  verificada  com  base  nas 
demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pelo Banco anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, 
da titularidade das Units de sua emissão. 13. Especificar as razões pelas quais os membros do Conselho de 
administração se sentem confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das 
obrigações assumidas com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos. O 
Conselho de Administração entende que a situação financeira atual da Companhia é compatível com a possível 
execução do Programa de Recompra nas condições aprovadas, não sendo vislumbrado prejuízo ao cumprimento 
das obrigações assumidas com seus credores, tampouco comprometimento no pagamento de dividendos 
obrigatórios,  fixos  ou  mínimos.  Essa  conclusão  resulta  da  avaliação  do  potencial  montante  financeiro  a  ser 
empregado no Programa de Recompra quando comparado com (i) o nível de obrigações assumidas com credores; 
(ii) o montante, não restrito, disponível em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras do Banco e; (iii) a 
expectativa de geração de caixa pelo Banco ao longo do exercício social. A efetiva recompra do número total de 
Units previsto no Programa de Recompra dependerá da existência de recursos disponíveis no momento da aquisição 
das Units, de modo a atender os ditames previstos no art. 7º da Instrução CVM 567/15. Anexo Galapos - Tradicional 
boutique de M&A e assessoria do Sul do Brasil, a Galapos oferece uma oferta completa de serviços de assessoria 
em fusões e aquisições focada na preparação, execução e integração pós-transação. Esse diferencial confere à 
Galapos escala e robustez com volume significativo de receita recorrente, uma vez que acompanha o cliente por 
toda a sua jornada. Com atualmente 110 clientes ativos em carteira, já realizou mais de 10 transações em 2021 e 
conta com várias outras em processo avançado de execução. Em mais um movimento de fortalecimento e 
complementação do ecossistema do Modal, a aquisição da Galapos abre portas para diversas oportunidades de 
cross-sell e captura de sinergias em suas operações de DCM, ECM e M&A. O objetivo é agregar valor ao Modal que 
ganha capilaridade e capacidade de execução frente ao aquecimento do mercado de M&A, em especial junto à forte 
base de clientes do Modal formada pelos mais de 30 escritórios de agentes autônomos ao redor do Brasil, além de 
gerar sinergias internas acelerando as integrações nos M&A proprietários. A demanda por relacionamentos 
adicionais com as empresas aumentou exponencialmente com a ampliação da base de clientes trazida pelos 
parceiros B2B. Em momentos de maior incerteza macroeconômica, o M&A cumpre um papel anticíclico, gerando 
demanda de estruturação, consolidação e eventos de liquidez para empreendedores e acionistas. Outro fator 
determinante na escolha pela Galapos é a sua recorrência de receita e forte lucratividade, combinada com sua 
posição de referência nacional em PMI (integrações pós-M&A), permitindo inclusive acelerar a captura de sinergias 
dos movimentos de consolidação proprietários do Modal, reduzindo drasticamente o risco de execução da expansão 
inorgânica. A  aquisição  cria  uma oferta  única  no mercado  financeiro  do Brasil,  posicionando o Modal  como um 
parceiro do empreendedor ao longo de toda a sua jornada empresarial, muito além das tradicionais relações que 
focam apenas em transações isoladas.

Após quatro meses de queda títulos públicos retomam valorização
Indexados à inflação tiveram o melhor desempenho de novembro

O Índice de Mer-
cado da Associa-
ção Brasileira das 

Entidades dos Mercados 
Financeira e de Capitais – 
Anbima (IMA-Geral), que 
reflete o comportamen-
to dos títulos públicos em 
mercado, teve variação po-
sitiva de 1,8% em novem-
bro. Esta foi a primeira va-
lorização da carteira desde 
junho deste ano. Com isso, 
o rendimento acumulado 
de 2021 já se aproxima da 
estabilidade (0,09%).

De acordo com a An-
bima, os títulos indexados 
à inflação, representados 
pelo subíndice IMA-B, 
apresentaram os maiores 
rendimentos de novembro 
(3,47%). O melhor desem-
penho mensal ficou com 
os papéis com vencimentos 
acima de cinco anos, refle-
tidos pelo IMA-B5+, que 
atingiu 4,47%.

Aqueles com prazos de 
até cinco anos, que com-
põem o IMA-B5, atingiram 
valorização de 2,5%. Já nos 

resultados acumulados do 
ano, a proporção é inversa: 
o IMA-B5 segue à frente, 
com 3,75%, contra desvalo-
rização de 6,23% do IMA-
-B5+. “Os papéis de longo 
prazo são mais sensíveis às 
perspectivas econômicas 
projetadas para os próxi-
mos meses, por isso acabam 
ficando em uma posição de 
maior volatilidade”, explica 
Hilton Notini, nosso geren-
te de Preços e Índices.

Os títulos prefixados, 
que têm sua carteira espe-

lhada pelo IRF-M, tiveram 
valorização de 1,79% em 
novembro. O subíndice 
IRFM-1+, que reúne ativos 
com vencimentos acima 
de um ano, variou 2,19%, 
enquanto o IRFM-1, com 
papéis de prazos menores 
do que um ano, registrou 
0,79%. Com comporta-
mento semelhante aos pa-
péis indexados à inflação, 
o rendimento acumulado 
no ano dos títulos de pra-
zo mais curto (2,03%) su-
pera os de prazo mais lon-

go, que registram queda de 
7,11%.

Os títulos indexados à ta-
xa Selic diária seguem valo-
rizados, refletindo a alta dos 
juros. Em novembro, o re-
sultado do IMA-S (0,62%) 
superou o rendimento de 
outubro (0,58%). No ano, a 
carteira tem valorização de 
3,86%.

Os títulos da dívida cor-
porativa também se des-
tacaram em novembro. O 
IDA-IPCA, que acompanha 
as debêntures indexadas à 

inflação, apresentou 3,15% 
de retorno no mês. Os su-
bíndices IDA-IPCA ex-In-
fraestrutura e Infraestrutura 
tiveram variações de 3,20% 
e 3,31%, nesta ordem. No 
ano, as rentabilidades foram 
de 6,91% (IDA-IPCA ex-
-Infraestrutura) e de 4,77% 
(IDA-IPCA Infraestrutura). 
Já o IDA-DI, que reflete 
uma carteira de debêntu-
res indexadas ao DI diá-
rio, apresentou retorno de 
0,65%, registrando 6,70% 
de variação em 2021.
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INSTITUTO TÉCNICO DESPORTIVO ATITUDE
CNPJ 28.557.412/0001-46

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Instituto Técnico Desportivo Atitude, convoca todos
os membros, Diretores e sócios para a ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA, que se realizará no dia 05 de Janeiro de 2022, em sua
sede social na Avenida Presidente Vargas, 590 – sala 1302 – Centro
- Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20071-000 ás 20:00 (vinte horas) em primeira
convocação e às 20:30 (vinte horas e trinta minutos) em segunda
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 –
Aprovação das contas do exercício de 2021 e parecer do Conselho
Fiscal. 2 – Inclusão de Atividades. 3 – Assuntos Gerais.

Instituto Técnico Desportivo Atitude
Flavio Pereira Serra

Presidente

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de dezembro 
de 2021, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua 
General Gurjão nº 02 – parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Análise e 
deliberação sobre o aumento de capital social da Companhia, no valor de 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), com a consequente 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 9 de 
dezembro de 2021. Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

ÁGUA BRANCA – ER – EMPREENDIMENTO RURAL LTDA.
CNPJ nº 07.946.343/0001-92

2º CONVOCAÇÃO – Reunião de Sócios. O Espólio de João Borges 
Netto, neste ato representado por seu inventariante Alexandre Rocha de 
Freitas, e-mail afreitas@fortifia.com, na qualidade de sócio da so ciedade 
Água Branca – ER – Empreendimento Rural Ltda, CNPJ/MF sob o nº 
07.946.343/0001-92, vem, respeitosamente, Notificar / Convo car Extraju-
dicialmente o sócio Espólio de Therezinha Kós Ribeiro, na pessoa de 
seu inventariante, o Sr. Eduardo Ribeiro Lamounier, CI nº 2.336.055 - 
IFP, CPF/MF n° 295.603.227-53, residente na Rua Artur Ara ripe, n° 106, 
aptº 502, Gávea, RJ/RJ, Cep 22.451-020, para a Reunião de Sócios da 
Sociedade Água Branca – ER – Empreendimento Ru ral Ltda a ser realizada 
em primeira convocação no dia 20/12/2021, às 09h:00 no endereço: Av. 
Quintino Bocaiúva, nº 311, sl. 401, São Fran cisco, Niterói, RJ, CEP: 
24.360-022, e em segunda e última convoca ção às 09h:30 do mesmo dia 
e no mesmo local, para deliberarem sobre os seguintes assuntos na ordem 
do dia: 1. nomeação dos novos adminis tradores da sociedade e alteração 
contratual para o fim de averbar a no meação destes administradores, assim 
como para averbar a atualização do contrato social; 2. rerratificar atos an-
teriores praticados e 3. assuntos gerais de interesse da sociedade. Niterói, 
09/12/2021. Espólio de João Borges Netto - Alexandre Rocha de Freitas. 

Por Jorge Priori

Por unanimidade, o 
Copom aumentou 
a Selic em 1,5 pon-

to percentual, passando a 
taxa básica de juros para 
9,25% ao ano. O Comitê 
também informou que “an-
tevê outro ajuste da mesma 
magnitude” para a próxima 
reunião, que será realizada 
nos dias 1º e 2 de fevereiro. 
Conversamos sobre o novo 
aumento da Selic e os inves-
timentos com Paulo Cunha, 
especialista no mercado fi-
nanceiro e CEO da iHUB 
Investimentos.

Para Paulo, “o Copom 
firmou posição de que fará 
o necessário para controlar 
a inflação. Com isso, o mer-
cado entende que não há te-
to para os juros, com o Co-
pom não se preocupando 
tanto com questões como 
PIB, emprego e ano elei-
toral. O Banco Central se-
rá mais hawkish (juros mais 
altos e maior controle fiscal 
e inflacionário), promoven-
do um aperto mais duro. A 
questão é muito menos o 
aumento em si, que já esta-
va no preço, e sim a forma 
como o aumento foi comu-
nicado”.

Neste momento, o que 
é mais indicado: títulos 
prefixados ou pós-fixa-
dos? Quais títulos estão 
mais interessantes? Um 
investidor deveria mon-
tar uma estratégia de in-
vestimento em títulos de 
renda fixa considerando 
qual prazo?

A questão do que é mais 
indicado sempre vai depen-
der do perfil do investidor. 
Dado esse momento de in-
certeza, ficar no pós-fixado, 
com ele já recebendo per-
to de 2 dígitos mês a mês, 
com liquidez e menos risco, 
talvez não seja uma alterna-
tiva tão ruim. É claro que 
ele ganha mais força nesse 
cenário.

Com relação aos prefixa-
dos e ao IPCA+, o investi-
dor consegue juros melho-
res, pois a curva de juros lá 
na frente já está precifican-
do acima de 11%. O vértice 
de 2023 é a parte mais gor-
da da curva, mas tanto 2023 
quanto 2024 estão com os 
juros em 11% ou até mes-
mo acima, já considerando 
o reflexo da decisão desta 
semana do Banco Central. 
Curiosamente, isso é raro 
de acontecer no mercado. 
Quando se olha um pou-
quinho mais para a frente, 
2030, os juros já caem para 
10,80%. O mais indicado 
para quem for se posicionar 
em pré seria os vencimen-
tos 2024 e 2025.

Com relação ao prazo pa-
ra se montar uma estratégia, 
isso depende muito. O in-
vestidor pode ter uma taxa 
de juros interessante para 
2050 através das NTNs-B, 
que pagam inflação mais ju-
ros, mas a parte mais gorda 
do mercado está em 2024 
e 2025. O mercado estima 
que, vindo uma recessão, 
com esse aperto todo, o 
Banco Central terá que di-

minuir os juros no futuro. 
É por isso que os títulos 
mais curtos estão pagando 
melhor que os títulos mais 
longos.

Considerando os fun-
dos de renda fixa e renda 
variável, quais fundos se-
riam uma boa opção de 
investimento e quais de-
veriam ser evitados nesse 
momento?

Os fundos de renda fixa 
pré e inflação terão volati-
lidade. Eles podem ter um 
movimento muito mais 
abrupto de um dia para o 
outro, dadas as incertezas e 
as decisões do Banco Cen-
tral. Se o investidor estiver 
acostumado com isso, eles 
podem ser uma boa opção. 
Agora, um fundo pós-fi-
xado, bonitinho e sem dor 
de cabeça, já está com um 
rendimento atraente com 
esses níveis de taxa de ju-
ros.

Com relação aos fundos 
de renda variável, isso vai 
depender muito do perfil 
do investidor, se ele tem 
posição e se tem estômago. 
Eles devem sofrer, princi-
palmente, no curto prazo, 
mas se tivermos um hori-
zonte mais longo, os preços 
das ações, de uma maneira 
bem geral, estão bastante 
descontados se considerar-
mos a média e os resulta-
dos das empresas (preço/
lucro). A questão é que faz 
tempo que os preços já es-
tão descontados, e isso não 
impediu que o mercado ca-
ísse mais. No final do dia, o 
investidor tem que ter cons-
ciência de que esse longo 
prazo pode demorar 4, 5 ou 
10 anos, mas o preço parece 
convidativo para quem tem 
perfil.

Além dessas aplica-
ções, quais seriam outras 
opções de investimento, 
inclusive com exposição 
externa, que poderiam 
ser escolhidas por inves-
tidores?

É muito interessante 
olhar os fundos interna-
cionais. Nós temos vários 
fundos multimercado que 
aplicam no mercado inter-
nacional. Como esses fun-
dos são dolarizados, isso 
significa que vão responder 
bem às variações do dólar, 
sendo um hedge natural da 
carteira. Nós temos indica-
do para clientes agressivos 
uma exposição de até 30% 
em fundos internacionais 
que aplicam em ações, ren-
da fixa internacional, mul-
timercado internacional e 
possuem exposição em ou-
tros países.

Por mais que a gama de 
produtos tenha aumentado 
bastante nos últimos anos, 
isso não significa que es-
se tipo de fundo é a bola 
da vez, que vai subir mais 
que aqui. Na verdade, um 
investidor sempre deve ter 
essa exposição. Como disse, 
para perfis agressivos, indi-
camos um terço da carteira 
com exposição ao mercado 
internacional. Isso é impor-
tante para a composição da 
sua carteira.

Três perguntas: o novo 
aumento da Selic e os 
investimentos

Juros altos obrigam casar o prazo  
do investimento com o produto 
Inflação ganhou de qualquer taxa atrelada ao CDI

Em fevereiro de 2022, 
o Comitê de Política 
Monetária (Copom) 

do Banco Central deve au-
mentar novamente a taxa bá-
sica de juros, a Selic. As altas 
ocorridas desde março deste 
ano seriam “freio” para redu-
zir a inflação hoje em 10% ao 
ano. O BC tem como meta 
reduzi-la em 3,5% em 2022, 
e 3,25% em 2023. Mas o au-
mento da Selic tem um custo 
alto, pois afeta a poupança, 
financiamentos imobiliários 
e a correção do saldo do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS).

Na quarta-feira (8), o 
Copom elevou a taxa Selic 
(de 7,75% a.a) para 9,25% 
pontos percentuais ao ano, 
o maior patamar em 4 anos. 
“Considerando o cenário 
básico, o balanço de riscos 
e o amplo conjunto de in-
formações disponíveis, o 
Copom decidiu, por unani-
midade, elevar a taxa básica 
de juros em 1,50 ponto per-
centual. O Comitê entende 
que essa decisão reflete seu 
cenário básico e um balan-

ço de riscos de variância 
maior do que a usual para 
a inflação prospectiva.  Tal 
decisão também implica su-
avização das flutuações do 
nível de atividade econômi-
ca e fomento do pleno em-
prego”, informou o Banco 
Central logo após o térmi-
no da reunião.

O economista João Beck, 
sócio da BRA, comentou 
que o Banco Central men-
cionou Ômicron, variante 
do novo coronavírus, den-
tro do comunicado como 
uma incerteza para o cená-
rio prospectivo. “O comu-
nicado reconhece algumas 
melhoras no cenário como o 
preço das commodities e das 
contas públicas. Mas deixa 
de mencionar os preços de 
energia que também podem 
contribuir positivamente 
conforme o risco hídrico vai 
se dissipando”, citou Beck.

“Estamos entrando em 
um ano eleitoral que pode 
resultar num debate detrator 
para as condições econômi-
cas assim como a presença da 
variante Ômicron – mencio-

nado pelo próprio comunica-
do --que não contribui para 
clarear a trajetória da infla-
ção”, lembrou o economista.

Investimentos

Jansen Costa, sócio-
-fundador da Fatorial In-
vestimentos, disse que se a 
gente olhar para o cenário 
dos últimos 12 meses, a in-
flação ganhou de qualquer 
taxa atrelada ao CDI. Ou 
seja, quem tinha dinheiro 
na renda fixa atrelado à in-
flação não perdeu dinheiro. 
Se o investidor optar por 
um CDI que pague 100%, 
já está ganhando, com a 
elevação da Selic a 9,25%. 
Dessa forma, se ele for 
conservador e buscar pós-
-fixado atrelado ao CDI, já 
estará ganhando em uma 
taxa próxima de 10 dígitos.

“Com o aumento de ju-
ros, é importante também 
casar o prazo do investi-
mento com o produto, além 
de fazer aplicações em que 
consiga esperar até o venci-
mento. Se conseguir espe-

rar, sempre vai ter melhor 
ganho, principalmente nos 
investimentos com prazos 
mais longos”, destacou ele.

Segundo Jansen Costa,o 
risco do prefixado hoje é 
acontecer um aumento mui-
to rápido da curva de juros 
do que era esperado. Quan-
do isso acontece, o cliente 
que aplicou antes fica com a 
sensação de que perdeu di-
nheiro. A gente está em um 
ciclo de alta de juros e, se o 
investidor tem medo de que 
os juros possam disparar, é 
preciso ajustar não a taxa, 
mas sim o prazo.

“Uma opção para quem 
quer evitar esse risco é apli-
car em investimentos de 
prazo curto de até 1 ano, 
por exemplo. Uma opção 
são LCIs ou LCAs, que 
são isentos de imposto. Pa-
ra quem quer investir num 
prazo mais longo, investi-
mentos atrelados ao IPCA+ 
são ótimos, caso se possa 
esperar o vencimento. No 
próximo ano, a expectativa 
para a inflação está acima da 
meta”, aconselha.

ANP libera a petroleiras  
estrangeiras a indicação de áreas

As empresas estran-
geiras poderão in-
dicar as áreas do 

seu interesse para explora-
ção de petróleo e gás natural 
no Brasil. Isso será possível 
graças a alteração feita pela 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) na Resolu-
ção ANP nº 837/2021, que 
regulamenta a nominação de 
áreas por pessoas jurídicas da 
indústria de petróleo e gás 
natural, para permitir que es-
sa nominação possa ser feita 
por pessoas jurídicas consti-
tuídas sob leis estrangeiras.

As escolhas serão ana-
lisadas pela agência e, se 
aprovadas, levadas a leilão. 
Causa estranheza o fato da 
ANP autorizar tal proce-
dimento no momento em 
que, diante do empenho 
voltado à transição energé-
tica grande número de pe-
troleiras estarem reduzindo 
novas explorações dos seus 
portfólios e buscando di-
versificação.

“Com o processo de 
nominação, as empresas 

podem sugerir áreas de ex-
ploração e produção de pe-
tróleo e gás de seu interesse, 
para estudo da ANP, a fim 
de incluí-las futuramente 
em uma rodada de licitação 
ou na Oferta Permanente”, 
informou em nota a agência 
reguladora.

Inicialmente, a resolução 
permitia apenas a empresas 
constituídas sob leis bra-
sileiras podem realizarem 
esse procedimento. Com 
a alteração aprovada hoje, 
a regra será alterada para 
incluir a possibilidade de 
nominação por pessoas 
jurídicas constituídas sob 
leis estrangeiras. “Com es-
sa medida, a ANP busca 
uma maior pluralidade na 
participação dos atores da 
indústria de petróleo e gás 
natural, uma vez que esti-
mulará a sugestão de áreas a 
serem estudadas pela agên-
cia”.

Segundo a ANP, a revi-
são não altera a necessidade 
de que, para se inscreverem 
em rodadas de licitações ou 
na Oferta Permanente, as 

empresas sejam constituí-
das sob leis brasileiras. Ou 
seja, mesmo que as áreas 
indicadas por empresas es-
trangeiras venham compor 
uma futura rodada, esses 
agentes precisarão se adap-
tar a essa norma para se ins-
creverem no certame.

Oferta permanente

A Comissão Especial de 
Licitação (CEL) aprovou 
na terça-feira (7) a inscrição 
de mais uma empresa para 
a Oferta Permanente: Eco-
petrol Óleo e Gás do Brasil 
Ltda. Com a Ecopetrol, já 
são 69 as empresas inscritas 
na Oferta Permanente.

A Oferta Permanente é 
uma modalidade de con-
cessão de blocos e de áre-
as com acumulações mar-
ginais para exploração ou 
reabilitação e produção de 
petróleo e gás natural. Nes-
sa modalidade, há a oferta 
contínua de blocos explora-
tórios e áreas com acumu-
lações marginais localizados 
em quaisquer bacias terres-

tres ou marítimas. A exce-
ção são os blocos localiza-
dos no Polígono do Pré-sal, 
nas áreas estratégicas ou 
na Plataforma Continental 
além das 200 milhas náuti-
cas, bem como os autoriza-
dos a compor a 17ª e a 18ª 
Rodadas de Licitações.

Uma vez tendo sua ins-
crição aprovada no pro-
cesso, a empresa pode de-
clarar interesse em um ou 
mais dos blocos e áreas 
ofertados no Edital. Após 
aprovação pela CEL uma 
ou mais declarações de in-
teresse, tem início um ciclo 
da Oferta Permanente, com 
a divulgação de seu crono-
grama pela Comissão. Os 
ciclos correspondem à rea-
lização das sessões públicas 
de apresentação de ofertas 
para um ou mais setores 
que tiveram declaração de 
interesse. No dia da sessão 
pública, as empresas ins-
critas podem fazer ofertas 
para blocos e áreas com 
acumulações marginais nos 
setores em licitação naquele 
ciclo.
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IGP-DI cai 0,58% em novembro Lei cambial alterada 
traz vantagens para as 
empresas, Febraban 

Entrega expressa bate 
novo recorde na China

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

O Índice Geral de 
Preços – Dispo-
nibilidade Interna 

(IGP-DI), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (IBRE) da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), 
caiu 0,58% em novembro, 
percentual inferior ao apu-
rado no mês anterior, quan-
do subira 1,60%. Com este 
resultado, o índice acumula 
alta de 16,28% no ano e de 
17,16% em 12 meses.

Em novembro de 2020, 
o índice havia subido 2,64% 
e acumulava elevação de 
24,28% em 12 meses. Os 
dados foram divulgados 
nesta quinta-feira. O índi-
ce é um indicador do mo-
vimento de preços que há 
mais de seis décadas serve 
às comunidades econômi-
cas nacional e internacional 
como termômetro de infla-
ção no Brasil.

“O resultado do índice 
ao produtor segue influen-
ciado pelo comportamento 
dos preços de grandes com-
modities. Mais uma vez, mi-
nério de ferro (4,29% para 
-24,98%), soja (-0,38% para 
-3,73%) e milho (-4,45% 
para -5,15%) apresentaram 
queda em seus preços in-
fluenciando o resultado do 
IGP”, afirma André Braz, 
Coordenador dos Índices 
de Preços.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) caiu 
1,16% em novembro. No 

mês anterior, o índice havia 
apresentado alta de 1,90%. 
Na análise por estágios de 
processamento, a taxa do 
grupo Bens Finais variou 
de 1,47% em outubro pa-
ra 0,62% em novembro. O 
principal responsável por 
este recuo foram os ali-
mentos processados, cuja 
taxa passou de 0,81% para 
-0,56%. O índice de Bens 
Finais (ex), que resulta da 
exclusão de alimentos in na-
tura e combustíveis para o 
consumo, variou 0,44% em 
novembro, contra 0,99% 
em outubro.

A taxa do grupo Bens 
Intermediários passou de 
3,47% em outubro para 
2,68% em novembro. O 
principal responsável por 
este recuo foi o subgrupo 
combustíveis e lubrifican-
tes para a produção, cuja 
taxa passou de 9,39% para 
5,95%. O índice de Bens 
Intermediários (ex), calcula-
do após a exclusão de com-
bustíveis e lubrificantes pa-
ra a produção, subiu 2,15% 
em novembro, ante 2,57% 
no mês anterior.

Matérias-Primas Brutas

O estágio das Matérias-
-Primas Brutas caiu 6,40% 
em novembro. Em outu-
bro, a taxa do índice subira 
0,75%. Contribuíram para 
este movimento os seguin-
tes itens: minério de fer-

ro (4,29% para -24,98%), 
soja em grão (-0,38% pa-
ra -3,73%) e leite in natu-
ra (0,66% para -7,73%). 
Em sentido oposto, vale 
citar bovinos (-7,71% pa-
ra 2,60%), pedras britadas 
(0,46% para 2,25%) e tri-
go em grão (-1,36% para 
1,29%).

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) variou 
1,08% em novembro, con-
tra 0,77% em outubro. Du-
as das oito classes de despe-
sa componentes do índice 
registraram acréscimo em 
suas taxas de variação: 
Transportes (1,31% para 
3,07%) e Habitação (0,37% 
para 0,56%). Nestas classes 
de despesa, vale mencio-
nar o comportamento dos 
seguintes itens: gasolina 
(2,73% para 7,44%) e con-
domínio residencial (0,39% 
para 1,43%). 

Em contrapartida, os 
grupos Alimentação (0,88% 
para 0,66%), Comunica-
ção (0,44% para 0,09%), 
Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,25% para 0,16%), Ves-
tuário (0,81% para 0,59%),  
Educação, Leitura e Recre-
ação (1,57% para 1,51%) e 
Despesas Diversas (0,28% 
para 0,20%) apresentaram 
decréscimo em suas taxas 
de variação. Estas classes 
de despesa foram influen-
ciadas pelos seguintes itens: 
hortaliças e legumes (9,40% 
para 6,68%), tarifa de te-

lefone residencial (5,07% 
para 0,25%), artigos de 
higiene e cuidado pessoal 
(0,56% para 0,17%), cal-
çados (1,32% para 0,37%), 
passagem aérea (9,97% pa-
ra 8,87%) e alimentos para 
animais domésticos (1,98% 
para 1,00%).

Núcleo do IPC

O núcleo do IPC regis-
trou taxa de 0,43% em no-
vembro, ante 0,44% no mês 
anterior. Dos 85 itens com-
ponentes do IPC, 36 foram 
excluídos do cálculo do nú-
cleo. Destes, 24 apresenta-
ram taxas abaixo de 0,09%, 
linha de corte inferior, e 12 
registraram variações acima 
de 1,05%, linha de corte su-
perior. O índice de difusão, 
que mede a proporção de 
itens com taxa de variação 
positiva, ficou em 69,35%, 
2,59 pontos percentuais 
abaixo do registrado em ou-
tubro, quando o índice foi 
de 71,94%.

O Índice Nacional de 
Custo da Construção 
(INCC) variou 0,67% em 
novembro, ante 0,86% no 
mês anterior. Os três gru-
pos componentes do INCC 
registraram as seguintes 
variações na passagem de 
outubro para novembro: 
Materiais e Equipamentos 
(1,92% para 1,03%), Servi-
ços (0,47% para 0,52%) e 
Mão de Obra (0,00% para 

O projeto de lei que 
altera a legislação 
cambial, aprovado 

pelo Congresso Nacional, é 
uma entrega importante pa-
ra o país, que moderniza e 
simplifica o nosso mercado 
de câmbio. A declaração é 
do presidente da Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Isaac Sidney. Ele acre-
dita que ao longo do tempo, 
as novas regras irão reduzir 
os custos dessas operações, 
tanto para pessoas físicas co-
mo para empresas, relevante 
contributo para a melhoria 
do ambiente de negócios.

“A legislação cambial que 
rege o mercado de câmbio 
brasileiro desenvolveu-se 
ao longo de décadas e es-
tava baseada em mais de 
40 instrumentos legais que 
entraram em vigor em vá-
rios momentos diferentes 
no Brasil nos últimos 100 
anos”, citou Sidney em nota 
divulgada nesta quinta-feira.

Segundo ele, o novo texto 
legal traz várias vantagens pa-
ra as empresas no Brasil, ao 

consolidar a legislação. Mais 
simples, reduz a burocracia 
nas operações de câmbio, 
permite que o banco passe a 
fazer avaliação de risco com 
maior foco em seus clientes 
(e menos em cada operação), 
possibilita a livre utilização 
das receitas de exportação no 
exterior (pelo exportador) e o 
financiamento a estrangeiros 
que compram do Brasil (sem 
que esses estrangeiros este-
jam ligados a alguma empre-
sa brasileira).

“Além disso, as novas 
regras têm a intenção de 
simplificar e unificar os re-
gistros de capitais estrangei-
ros e de prever tratamento 
jurídico idêntico ao capital 
estrangeiro e ao nacional. O 
novo marco legal também 
abre espaço para a simpli-
ficação da classificação de 
naturezas de operação para 
novas tecnologias e novos 
entrantes, e se propõe a dar 
o mesmo tratamento da 
conta-corrente de residente 
às contas de não-residente”, 
concluiu.

IBGE prevê aumento  
de 10% na safra de  
grãos em 2022

A safra brasileira de 
cereais, legumino-
sas e oleaginosas 

deve fechar 2022 com re-
corde 278 milhões de tone-
ladas, uma alta de 10% em 
relação à produção prevista 
para este ano. Esse é o se-
gundo prognóstico para a 
safra do ano que vem sendo 
divulgado pelo IBGE.

A estimativa divulgada 
nesta quinta-feira é ainda 
mais otimista do que a di-
vulgada no primeiro prog-
nóstico, no mês passado, ao 
aumentar em 2,7%, ou 7,3 
milhões de toneladas, a pre-
visão para 2022.

São esperadas, para o ano 
que vem, altas de 3,4% para 

a soja, 13,9% para a primeira 
safra do milho, 28,4% para a 
segunda safra do milho e de 
4,3% para o algodão herbá-
ceo. Por outro lado, são esti-
madas quedas de 4,2% para o 
arroz e de 8,5% para o trigo.

A previsão é que a safra 
de 2022 se encerre com 
25,2 milhões de toneladas 
a mais do que neste ano, 
que deve fechar em 252,8 
milhões de toneladas, ou 
0,5% abaixo da produção 
de 2020. Apesar das altas de 
10,5% para a soja, de 4,9% 
para o arroz e de 26% para 
o trigo, este ano deve fechar 
com quedas de 14,6% para 
o milho e de 17,6% para o 
algodão herbáceo.

O setor de entrega 
expressa da Chi-
na bateu um novo 

recorde ao processar mais de 
100 bilhões de encomendas 
neste ano até a quarta-feira 
(8), a maior quantidade do 
mundo pelo oitavo ano con-
secutivo, disse a Administra-
ção Estatal de Correios.

A indústria contribuiu 
para a receita recorde de 
vendas online no varejo, 
produtos agrícolas e comér-
cio eletrônico transfron-
teiriço, além da produção 
industrial, de acordo com 
Chen Kai, funcionário da 
administração.

O serviço de entrega ex-
pressa tem acesso a quase 
todos os distritos da China e 
estão se expandindo rapida-
mente para as aldeias, ofere-

cendo mais de 200.000 em-
pregos a cada ano, disse Chen.

As entregas de e para as 
áreas rurais aumentaram em 
2021, destacando o papel 
crescente do setor em facili-
tar a circulação econômica e 
a vitalização rural. Todos os 
dias, cerca de 100 milhões 
de pacotes são movimen-
tados para as áreas rurais, 
enquanto os produtos agrí-
colas são enviados para as 
famílias urbanas.

De acordo com a agência 
Xinhua, atualmente, a China 
tem oito empresas listadas 
de entrega expressa, entre 
as quais três lidam com mais 
de 10 bilhões de encomen-
das e arrecadam mais de 100 
bilhões de iuanes (US$ 15,7 
bilhões) por ano, de acordo 
com a administração.
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Light: prática de 
diversidade secular
Empresa investe no talento do trabalhador

spcomunicacao256@gmail.com

SILVIA PEREIRA 
ENTREVISTA

‘A prática da diversidade na Light, nasceu junto 
com a empresa, há mais de um século’

Raimundo Santa Rosa

Por Silvia Pereira

O mundo real sem-
pre foi essencial-
mente plural em 

sua origem, mas durante 
séculos foi mascarado por 
uma série de imposições 
criadas artificialmente por 
uma cultura de exceção 
às chamadas minorias. Is-
so deve-se muito ao poder 
econômico na formação da 
maioria das sociedades, on-
de sempre foi conveniente 
calar a voz de mulheres, ne-
gros ou de qualquer outro 
segmento que colocasse em 
risco a supremacia das elites 
que se perpetuam até hoje, 
em alguns lugares, sob a 
crença da segregação.

Mas os tempos começa-
ram a exigir transformações 
de maneira global e com isso 
levaram o próprio mercado 
a sofrer uma revolução de 
mudanças na coordenação 
de expectativas, pressiona-
do por uma sociedade cada 
vez mais aguerrida pela rei-
vindicação de direitos civis 
em todo o planeta.

Do voto à instituciona-
lização de uma data de co-
memoração da Consciência 
Negra, foi um grande ca-
minho percorrido, e, atual-
mente, no campo profissio-
nal, as empresas disputam 
o ISO de assinatura da di-
versidade em suas marcas, 
atingindo em cheio também 
seus quadros funcionais. 
Com esse posicionamento, 
as empresas buscam abrir 
um canal de diálogo com a 
opinião pública, mais preci-
samente com seu público-
-alvo e consumidor de seus 
produtos e serviços.

Porém, a despeito de to-
da essa luta interna entre 
colaboradores e corpora-
ções de vários segmentos 
e tamanhos, sobressaiu-se 

uma tradicional senhora de 
mais de um século de exis-
tência.

Estou falando da Light, 
uma das maiores empresas 
de energia elétrica do país, 
que tem sede na cidade do 
Rio de Janeiro e que ofere-
ce serviços de distribuição, 
geração e comercialização 
de energia para mais de 30 
municípios do estado flumi-
nense, onde vivem mais de 
10 milhões de pessoas.

Para se ter noção do que 
isso representa, é só atentar 
para dados que apontam e 
aferem que a chegada da 
companhia ao país elevou 
em 60% a nossa capacidade 
no setor elétrico.

Hoje, o Grupo Light é 
uma holding que controla 
cinco empresas: Light Ser-
viços de Eletricidade, res-
ponsável pela distribuição 
de energia; Light Energia, 
que cuida da geração de 
energia; Lightcom, na área 
de comercialização de ener-
gia; Light Conecta, respon-
sável por geração de energia 
e serviços; e Light Soluções 
em Eletricidade, que atua 
na área de serviços.

Mas vamos entender me-
lhor qual é a marca que es-
sa gigante imprime em sua 
política interna de relacio-
namento, quando o assunto 
são seus funcionários e co-
laboradores.

Segundo dados de estu-
dos realizados por várias 
consultorias da área em-
presarial, a chave para o de-
senvolvimento e sucesso de 
uma empresa de qualquer 
ramo e porte define-se pe-
la boa atuação de um RH 
competente, com um olhar 
engajador ás diferenças e à 
diversidade de oportunida-
de e equidade, voltados para 
todos os seus funcionários.

Para validar essa consta-

tação, fui ouvir três funcio-
nários negros que exercem, 
no Grupo Light, cargos de 
liderança ou de destaque – 
Santa Rosa, Roberta Freitas 
e Djadjingu Quaresma – e 
conversaremos, a partir de 
agora, sobre suas trajetórias 
dentro da companhia.

Mas não posso abrir essa 
pauta sem fazer uma breve 
apresentação do nome mais 
emblemático e popular que 
representa a Light, tanto 
nas comunidades pobres do 
Rio de Janeiro, que são as 
favelas, como também no 
poder público em suas vá-
rias esferas de comando.

Raimundo Santa Rosa

Ou simplesmente San-
ta Rosa, o popular baiano-
-carioca mais famoso do 
mundo corporativo da di-
versidade do Rio de Janeiro. 
Sim, e digo isso porque ele 
foi o primeiro negro a exer-
cer um cargo executivo na 
Light, empresa em que tra-
balha desde a década de 80.

Além de uma formação 
acadêmica em Pedagogia, 
ele se especializou em his-
tória da África. Tem uma 
militância invejável de mais 
de 50 anos em prol da cul-
tura negra no Rio de Janei-
ro, com frutos relevantes, 
dentre outros feitos, a cria-
ção de dois blocos carnava-
lescos dedicados à cultura e 
religião de matriz africana. 

Mas não fica só por aí, 
não. Na política, onde goza 
de grande prestígio, Santa 
Rosa já atuou como secre-
tário de Esporte Lazer, Tu-
rismo, e Cultura em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. E para não me esten-
der muito, vou fechar com 
chave de ouro esse pequeno 
resumo de suas inúmeras 
aptidões, com mais duas 

pérolas.
Pois é, como se não bas-

tasse, o nosso Santa Rosa 
também é compositor, e 
que tem como parceiro na-
da menos do que o gran-
de cantor e compositor da 
MPB Raimundo Fagner, 
que por sinal, é seu xará. E a 
parceria parece que terá um 
grande futuro, pois já estão 
em vias de gravação de uma 
canção belíssima, que ouvi 
em primeira mão.

E para finalizar, aponto 
sua grande paixão: a foto-
grafia. Já exibiu uma mos-
tra de seus trabalhos até no 
Salão Nobre da Alerj, na 
exposição Ojú Olhos que na 
língua de Yorubá significa 
“Os olhos do rei” ou “Os 
olhos de Xangô”, em que 
retratou, através de seus re-
gistros, a emoção do olhar 
de crianças negras.

A sua história se con-
funde com a da Light, no 
que se refere à conquista 
de metas. O que determi-
na essa química?

Eu acredito que seja a 
visão em comum de enten-
der que o desenvolvimento 
de uma empresa tem que 
passar necessariamente por 
uma sensibilidade social de 
quem está no comando. E 
foi nesse sentido que já fize-
mos muita história por aqui. 
Recebemos muitas comen-
das importantes de reco-
nhecimento pelo trabalho de 
excelência realizado focado 
em comunidades pobres, até 
fora do país, como em Mar-
rakesh, no Marrocos, Nairóbi 
e na Colômbia, na luta pelos 
jovens negros desalentados, 

por exemplo. E essa luta não 
é restrita ao negro, mas é ex-
tensiva a todas às pessoas po-
bres, que de alguma forma, 
são invisibilizadas e estigma-
tizadas pelo sistema perverso 
de segregação e exclusão, em 
todos os sentidos.

E em quem você se 
espelha como estímulo 
para imprimir, em seu 
trabalho, o espírito da di-
versidade?

Eu tenho meus ídolos, 
que geralmente são os atle-
tas que quebram recordes, 
driblam paradigmas estabe-
lecidos, e que avançam em 
ações inimagináveis, pois 
constroem pontes, e ultra-
passam barreiras. É o caso 
de Lewis Hamilton e de 
Pelé, para citar apenas dois 
monstros sagrados. Trago 
esses exemplos sobre os 
quais, às vezes, me espelho 
e aplico no meu dia a dia 
como inspiração, e que in-
fluencia também de certa 
forma pessoas do meu rela-
cionamento, como as equi-
pes de trabalho e até mora-
dores dessas comunidades 
trabalhadas que se identi-
ficam, e a partir daí cria-se 
a química dessa união, e 
acontece o milagre de ações 
bem realizadas.

Como consegue ge-
renciar tantos projetos 
sociais, dentro de uma 
realidade tão complexa 
como a do Rio de Janei-
ro?

Bom, pela primeira vez a 
Light está com uma gestão 
100% privada, e a orien-
tação é que esses projetos 

não sejam apenas de uma 
gerência ou diretoria, mas 
sim que tenham as digitais 
da Light em todas as suas 
instâncias como marca re-
gistrada. Pois essas ações 
têm que requerer o corpo 
inteiro da empresa, atuan-
do de forma uníssona, para 
que possa prosperar e dar 
certo 

Não é fácil, no entanto, 
mas eu já estou calejado 
dentro de uma experiência, 
onde fico de frente reali-
zando um trabalho coeso 
de equipe treinada, concate-
nado em convergência com 
o interesse público, aliando 
o auxílio governamental, às 
ações da empresa, em bene-
fício da população.

Como funciona o am-
biente de trabalho dentro 
da Light, com ascensão 
de cargos no interior de 
cada setor da empresa?

Eu costumo dizer que 
a Light, antes de ser moda 
a diversidade no mundo 
corporativo, já exercia des-
de sempre essa boa prática 
com seus funcionários, pois 
a empresa funciona interna-
mente premiando a merito-
cracia, estimulando novos 
talentos que surgem ainda 
como estagiários e valoriza 
seus quadros, independen-
temente de cor, sexo, reli-
gião, etarismo, ou qualquer 
outra condição.

Veja o restante da entre-
vista, com Roberta Freitas 
e Djadjingu Quaresma, em 
monitormercantil.com.br/
light-pratica-de-diversida-
de-secular

‘A Light é a 
minha casa’
 Roberta Freitas

‘Adotei o Brasil e 
a Light, como a 

minha pátria’
Djadjingu Quaresma
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