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Inflação nos 
EUA sobe no 
maior ritmo  
em 40 anos

Os preços ao consumidor nos 
EUA em novembro aumentaram 
no ritmo anual mais rápido em 
quase 40 anos, informou o De-
partamento do Trabalho, o que 
aumenta a pressão sobre o Fede-
ral Reserve para apertar a política 
monetária.

O Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) no mês passado su-
biu 0,8% em relação ao mês an-
terior e 6,8% em relação ao ano 
anterior, o maior aumento em 12 
meses desde o período encerrado 
em junho de 1982, disse o depar-
tamento nesta sexta-feira.

O chamado núcleo do CPI, que 
exclui os custos de alimentos e 
energia, subiu 4,9% nos últimos 
12 meses, enquanto o índice de 
energia subiu 33,3% no ano pas-
sado, e o índice de alimentos au-
mentou 6,1%, de acordo com o 
departamento.

“As pressões permanecem am-
plas, com as cadeias de abasteci-
mento ainda lutando para atender 
à demanda turbulenta por bens, e 
a inflação de serviços apenas re-
centemente começando a refletir 
os efeitos da pandemia nos cus-
tos de habitação”, disseram Sarah 
House e Michael Pugliese, econo-
mistas da Wells Fargo Securities, 
na sexta-feira em análise citada 
pela agência de notícias Xinhua.

“Esperamos que o Fed anun-
cie a aceleração da redução das 
compras de ativos na reunião da 
próxima semana e, em seguida, 
aumente a taxa dos fundos fede-
rais em 50 pontos-base no segun-
do semestre de 2022”, observa-
ram eles.

Mais da metade dos empregados 
fazem bicos para completar renda
Falta de reajuste salarial e inflação pressionam ganhos

Ter um emprego no Bra-
sil, atualmente, pode ser 
considerado um privilé-

gio por muitos, mas estar nessa 
condição não é sinal de tranqui-
lidade financeira. Para conseguir 
sobreviver, 60% dos brasileiros 
empregados fazem algum tipo de 
bico para complementar a ren-
da. É o que revela uma pesquisa 
da Bare International, que ouviu 
1.053 pessoas em novembro para 
entender os impactos da alta infla-
ção no consumo e no dia a dia. Ao 
todo, 76% afirmaram que estão 
empregados, sendo que mais da 
metade (56%) não tiveram qual-
quer reajuste salarial.

A gerente da Bare no Bra-
sil, Tânia Alves, afirma que nem 
mesmo cortar gastos está sendo 
suficiente. “Em muitos aspectos, 
nesse período o brasileiro come-
çou a poupar de itens essenciais, 
como alimentação e moradia, até 
aqueles menos importantes como 

entretenimento e serviços de esté-
tica. É, de certa forma, esperada 
essa necessidade de complemen-
tar a renda, já que os salários pou-
co mudaram e não acompanham a 
inflação”, explica.

A pesquisa revela ainda que 
89% dos entrevistados deixaram 
de consumir produtos e serviços 
por causa da alta dos preços. Os 
segmentos mais afetados foram 
viagens e vestuário, apontados por 
69%. Quanto ao entretenimento, 
68% da população cortou gastos 
com cinema, shows e teatro.

Paralelamente ao crescimento 
dos bicos entre pessoas empre-
gadas, o número de trabalha-
dores que atuam apenas como 
freelancers também aumentou 
consideravelmente neste ano. 
Outro levantamento, feito pela 
Closeer, startup que conecta em-
presas e trabalhadores que pro-
curam emprego, mostrou que 
64% dos freelancers aderiram 

ao modelo em 2021, sendo que 
50% deles têm os freelas como 
única fonte de renda.

Muitos atribuem este cenário 
à pandemia, mas Walter Vieira, 
CEO da Closeer, lembra que os 
vínculos mais flexíveis de trabalho 
já eram tendência antes da che-
gada do vírus. “Essa modalidade 
não só permite maior liberdade, 
como também representa mais 
oportunidades e possibilidades de 
ganhos maiores aos trabalhadores. 
Ela já havia se tornado a principal 
fonte de renda de muitos brasilei-
ros. Com a pandemia, de fato, aca-
bou se tornando uma opção para 
muitos, mas a tendência é que os 
autônomos continuem crescendo, 
por isso incentivamos que todos 
façam o registro da MEI, garan-
tindo sua segurança previdenci-
ária. Somente em nossa base de 
profissionais cadastrados no app, 
o crescimento foi de 60% em 
2021”, afirma.

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de no-

vembro foi de 0,95%, 0,30 pon-
to percentual (p.p.) abaixo da taxa 
de 1,25% de outubro. Foi a maior 
variação para um mês de novem-
bro desde 2015 (1,01%). No ano, 
o IPCA acumula alta de 9,26% e, 
nos últimos 12 meses, de 10,74%, 
acima dos 10,67% observados nos 
12 meses imediatamente anterio-
res. A variação acumulada em 12 
meses é a maior desde novembro 
de 2003 (11,02%). Em novembro 
de 2020, a variação mensal foi de 
0,89%. Os dados foram divulga-

dos, nesta sexta-feira, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE).

Os alimentos registraram re-
cuo de 0,04% nos preços, após 
vários meses de aumentos ex-
pressivos. Apenas em outubro 
este item havia subido 1,17%. 
No entanto, habitação e trans-
portes exerceram pressão de alta 
no índice.

Em entrevista ao Monitor, Ra-
fael Cardoso, economista-chefe 
do Daycoval Asset, diz que a pos-
sibilidade de a inflação ser cres-
cente em 2022, ou seja, sair dos 
10% este ano para um patamar 

maior ao final do próximo ano, 
parece bastante baixa. “A discus-
são, na nossa opinião, é se a de-
sinflação ocorrerá nesta ordem de 
magnitude.”

Alexsandro Nishimura, head de 
conteúdo e sócio da BRA, comen-
tou que a desaceleração em ritmo 
maior do que o esperado da in-
flação traz alívio às preocupações 
com a alta dos preços na econo-
mia local e isto se reflete nos 
mercados. “O Ibovespa futuro já 
reagiu positivamente e a curva de 
juros também mostrou redução 
nos contratos futuros”, analisou. 
Páginas 3 e 8

SP tem mais 
da metade de 
passageiros e 
cargas do País

O impacto da pandemia de Co-
vid-19 no setor aéreo nacional em 
2020 levou à queda de 53% no nú-
mero de passageiros e de 29,6% 
no transporte de cargas em rela-
ção a 2019. Com isso, os viajantes 
passaram de 93,8 milhões para 44 
milhões, enquanto as cargas tive-
ram redução de 400 mil toneladas 
para 282 mil toneladas.

Assim como a comercialização 
de assentos, as tarifas aéreas tam-
bém caíram na comparação de um 
ano para o outro. Os dados fazem 
parte do estudo Redes e Fluxos do 
Território: Ligações Aéreas (2019-
2020), divulgado pelo IBGE.

“A análise deixa claro que São 
Paulo é o grande hub aéreo nacio-
nal, seja como destino, origem ou 
ponto intermediário de conexão 
para passageiros e cargas”, explica 
o géografo Thiago Arantes, res-
ponsável pela pesquisa. Em 2020, 
a Grande Metrópole Nacional, 
que conta com os aeroportos de 
Congonhas e Guarulhos, partici-
pava de 50,3% da movimentação 
aérea de passageiros e de 52,2% 
de todas as cargas que foram 
transportadas naquele ano.

Ao todo, 175 cidades brasileiras 
– de 5.568 municípios existentes 
– tiveram algum voo regular de 
passageiros ou algum voo trans-
portando carga como um serviço 
pago em 2020, mas só 46 tiveram 
pelo menos um voo regular de 
passageiros em cada mês do ano.

A cidade de São Paulo se des-
taca também em acessibilidade, 
com 49 opções de destino por 
voo direto e mais 27 destinos que 
são acessados mediante escalas ou 
conexões. Em segundo lugar está 
Campinas, uma vez que possuía 
duas opções a menos de voo di-
reto, mesmo tendo uma opção a 
mais de destino indireto do que a 
capital paulista.

“Outro destaque é Manaus, que 
possui total de destinos maior que 
São Paulo, pois articula uma rede 
local de voos para cidades meno-
res em seu próprio Estado que 
praticamente só são acessíveis por 
transporte aéreo ou hidroviário”, 
acrescenta Thiago Arantes.

O transporte aéreo de passa-
geiros evoluiu na década de 2010 
em dois estágios: um crescimento 
sustentado entre 2010–2015, se-
guido de uma leve retração entre 
2015–2019. O país registrou alta 
de 37,4% na primeira metade da 
década e queda de 1% em 2015–
2019. Na movimentação de car-
gas, ao contrário, houve queda de 
10,8% entre 2010 e 2015 e alta no 
período seguinte, de 14,2%.

IPCA recua, mas ainda tem maior alta desde 2003

Marcelo Casal Junior/ABr
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A democracia popular em todo o processo da China é real e eficaz

Participação compartilhada na criação dos filhos

Por Tian Min

A democracia é um valor 
comum de toda a huma-
nidade, assim como um 

importante conceito defendido 
pelo Partido Comunista da China 
(PCCh) e pelo povo chinês. Ain-
da no início do século passado, al-
guns intelectuais progressistas na 
China lançaram um movimento 
de libertação ideológica contra o 
feudalismo, advogando justamen-
te a democracia e a ciência.

Desde sua fundação, o PCCh, 
sob a bandeira da democracia 
popular, liderou o povo chinês a 
derrubar as três montanhas do 
imperialismo, do feudalismo e do 
capitalismo burocrático, e procla-
mar a República Popular. Neste 
país que viveu uma autocracia 
feudal durante milênios e se re-
duziu à condição semicolonial e 
semifeudal na história recente, o 
povo conseguiu finalmente a sua 
autonomia e se tornou dono do 
país, da sociedade e do seu pró-
prio destino.

Desde o 18º Congresso Nacio-
nal do PCCh em 2012, com uma 
compreensão mais profunda das 
regras de desenvolvimento da 
política democrática, o Partido 
apresentou e desenvolveu o im-
portante conceito de democracia 
popular em todo o processo, tra-
duzindo valores e ideias demo-
cráticos em instituições eficazes e 
ações concretas.

A Resolução sobre as Princi-
pais Realizações e a Experiência 
Histórica dos Cem Anos da Luta 
do Partido, adotada na 6ª Sessão 
Plenária do 19º Comitê Central 
do PCCh no mês passado, reco-
nhece o progresso e o resultado 
da construção da democracia so-
cialista na China, elenca “a demo-
cracia popular em todo o proces-
so” como um elemento essencial 
do Pensamento de Xi Jinping 

sobre o Socialismo com Caracte-
rísticas Chinesas na Nova Época 
e traça diretrizes a partir de uma 
perspectiva estratégica para o fu-
turo.

O livro branco intitulado De-
mocracia na China, lançado há pou-
cos dias pelo Gabinete de Infor-
mação do Conselho de Estado da 
China, faz um resumo completo 
das conquistas notáveis da políti-
ca democrática no país. A prática 
provou que a democracia à chine-
sa não só funciona como funcio-
na muito bem.

A democracia popular em todo 
o processo da China tem a mais 
ampla representatividade. O po-
der político na China, em vez de 
ser distribuído conforme status 
social, riqueza ou relações pesso-
ais, é igualmente desfrutado por 
todo o povo. O poder do Estado 
serve ao povo, e não ao capital. 
Todos os chineses, independen-
temente de etnia, ocupação ou 
patrimônio, gozam do direito de 
exercer o poder garantido por lei 
e a supervisão democrática.

Atualmente, os mais de 2,62 
milhões de representantes do po-
vo na esfera nacional e em outras 
quatro esferas locais são escolhi-
dos pelos eleitores. O povo par-
ticipa amplamente da gestão dos 
assuntos do Estado, especialmen-
te no nível das bases, e exerce os 
direitos de cidadania assegurados 
pela Constituição. Os 2.980 re-
presentantes da 13ª Assembleia 
Popular Nacional eleitos em 2018 
vêm, proporcionalmente, de to-
das as regiões, grupos étnicos e 
setores. Dentre eles, aumentou 
significativamente a percenta-
gem de operários, camponeses 
e profissionais técnicos na linha 
de frente, o que mostra a abran-
gência desses representantes e a 
extensa participação popular na 
política.

A democracia popular em to-
do o processo da China abrange 

todos os aspectos. Ela tem um 
completo processo sistemático 
e conta com uma ampla partici-
pação, integrando a democracia 
eleitoral com a democracia con-
sultiva. É praticada por meio de 
eleições, consultas políticas, to-
mada de decisões, governança e 
supervisão, cobrindo os aspectos 
econômico, político, cultural, so-
cial e ecoambiental, entre outros.

Ao enfocar as principais ques-
tões de desenvolvimento nacio-
nal, os desafios de governança 
social e as preocupações triviais 
da vida do povo, esta democra-
cia tem continuidade no tempo, 
abrangência no conteúdo, sinergia 
no funcionamento e participação 
extensa e contínua da população. 
Isso garante que a vontade popu-
lar seja contemplada e suas vozes 
sejam ouvidas em todos os as-
pectos da vida política e social do 
país, além de evitar efetivamente 
promessas de campanha mirabo-
lantes que nunca se cumprem.

Qualquer decisão legislativa re-
levante é tomada na China atra-
vés de um processo democrático. 
Desde 2017, 187 projetos de lei 
foram submetidos à consulta pú-
blica, recebendo um total de mais 
de 3 milhões de opiniões e suges-
tões elaboradas por cerca de 1,1 
milhão de pessoas. Para redigir o 
14º Plano Quinquenal, o governo 
chinês também consultou a po-
pulação sobre o esboço do docu-
mento e recebeu, só pela internet, 
mais de 1 milhão de comentários 
e sugestões.

A democracia popular em todo 
o processo da China é real, ope-
rativa e eficiente. Se a democra-
cia serve ao progresso social, sua 
efetividade depende não só de 
quais promessas verbais as pesso-
as recebem durante a campanha 
eleitoral e, mais importante, de 
quantos compromissos são hon-
rados após a eleição. A democra-
cia chinesa tem como ponto de 

partida e de chegada a realização, 
a salvaguarda e o desenvolvimen-
to dos interesses fundamentais 
da grande maioria da população, 
portanto é uma integração de de-
mocracia formal e substantiva.

As 9.180 sugestões apresenta-
das pelos representantes do po-
vo durante a terceira sessão da 
13ª Assembleia Popular Nacional 
foram entregues a 194 órgãos go-
vernamentais para processamen-
to e resposta. Com supervisão, 
responsabilização e implementa-
ção, foram resolvidas várias ques-
tões de interesse público e pre-
ocupação social. Ao solucionar 
os problemas apresentados pelo 
povo e melhorar continuamente 
o bem-estar social, a democracia 
chinesa traz benefícios tangíveis e 
satisfação aos chineses.

Sob a liderança do PCCh e com 
o amparo da democracia popular 
em todo o processo, mais de 800 
milhões de chineses deixaram pa-
ra trás a pobreza absoluta, numa 
ação sem precedentes no mundo. 
A China construiu o maior siste-
ma de seguridade social e o maior 
sistema de saúde universal do 
mundo, que atendem a mais de 
1,3 bilhão de pessoas. O emprego 
é o maior bem-estar social. Há 15 
anos consecutivos, a China vem 
criando mais de 10 milhões de 
vagas a cada ano, o que equivale 
à população de um país de médio 
porte.

Tendência da civilização hu-
mana, a democracia constitui um 
valor comum para toda a humani-
dade. No entanto, ela não é uma 
Coca-Cola que promete o mesmo 
sabor em qualquer lugar do mun-
do, muito menos sua interpreta-
ção deve ser monopolizada e im-
posta a outros por determinados 
países.

A democracia popular em to-
do o processo, desenvolvida pela 
China conforme as condições na-
cionais, tem distintas característi-

cas chinesas e reflete a busca co-
mum pelos valores democráticos 
da humanidade. Ela impulsiona 
o desenvolvimento do país e a 
revitalização da nação chinesa, e 
ao mesmo tempo contribui para 
diversificar os modelos de civili-
zação política humana. O rápido 
desenvolvimento geral da China 
nas últimas décadas provou ple-
namente que seu modelo de de-
mocracia está em sintonia com 
suas realidades nacionais e con-
ta com o apoio do povo. É uma 
democracia real, eficaz e bem-
-sucedida. Portanto a China é um 
verdadeiro país democrático.

No mundo de hoje, sobre-
põem-se mudanças sem prece-
dentes nos últimos 100 anos e 
a pandemia do século. Maiores 
nações em desenvolvimento nos 
hemisférios oriental e ocidental 
e parceiros estratégicos globais, 
a China e o Brasil têm pontos de 
vista idênticos ou semelhantes 
sobre questões como globaliza-
ção econômica, multipolaridade 
mundial e democratização das 
relações internacionais, compar-
tilhando uma vasta gama de inte-
resses comuns.

Com uma atitude aberta e in-
clusiva, a China está disposta a 
trocar ideias relativas à demo-
cracia e direitos humanos com o 
Brasil e qualquer outro país, a fim 
de aprender um com outro e se 
aprimorar juntos, promovendo a 
causa global nessas duas frentes. 
Além disso, a China também vai 
trabalhar com o Brasil para de-
fender a justiça, repudiar a men-
talidade da Guerra Fria, preservar 
e desenvolver uma democracia 
genuína para salvaguardar efeti-
vamente os direitos legítimos dos 
países em desenvolvimento e tra-
zer benefícios para os dois povos.

Tian Min é cônsul-geral da  
China no Rio de Janeiro.

Por Wagner Cinelli  
de Paula Freitas

Homens confraternizam 
fumando charutos. Es-
tão alegres. Cumprimen-

tam o novo papai. Enquanto isso, 
a nova mãe, cansada pelo trabalho 
de parto, está no quarto.

Decerto que o nascimento de 
uma criança é de ser comemora-
do, e dar à luz é exclusividade das 
mulheres. Mas o cenário retrata-
do acima é uma metáfora para as 
desigualdades que perduram no 
mundo social sobre a divisão de 
tarefas entre pais e mães quanto 
aos filhos.

O recém-chegado precisa de 
cuidados, que se estenderão por 
muitos anos até que alcance inde-
pendência. Famílias que dispõem 
de mais recursos, ainda mais em 

culturas em que o patriarcado 
continua arraigado, têm por há-
bito terceirizar essa atividade. É o 
caso do Brasil e de outros países 
da América Latina, onde crianças 
são entregues aos cuidados de ba-
bás ou de empregadas domésticas.

Países mais avançados e que 
apresentam IDH alto, como os 
escandinavos, fomentam solução 
participativa de ambos os pais na 
criação dos filhos. Na Finlândia, 
são 164 dias de licença-materni-
dade mais 164 de licença-paterni-
dade.

Esse direito na Islândia é de 12 
meses, sendo os cinco iniciais para 
a mãe e cinco seguintes para o pai, 
ficando a cargo do casal resolver 
como divide os dois meses restan-
tes.

Na Suécia, são 480 dias, caben-
do à mãe as primeiras 18 semanas 
e, quanto ao tempo remanescen-

te, o benefício é dividido entre os 
dois. Uma peculiaridade na legis-
lação sueca é que há um incenti-
vo maior para o pai exercer essa 
licença, pois, enquanto a mãe faz 
jus a 80% do salário no período 
de afastamento, o pai recebe 90%.

A Noruega concede essa licen-
ça por um período de 49 semanas 
assim dividido: 3 para a mãe antes 
do parto mais 15 após o nasci-
mento, depois 15 para o pai mais 
16 para os dois. Se o casal preferir 
uma redução de 100 para 80% do 
salário, esse período é aumentado 
para um total de 59 semanas. Es-
sa licença ainda pode ser ampliada 
por mais 12 meses para qualquer 
um dos pais ou mesmo ambos, 
porém sem remuneração.

As mães na Dinamarca têm di-
reito à licença com salário integral 
por 18 semanas, sendo quatro an-
tes do nascimento e 14 após. O 

pai, nesse segundo período, pode 
usufruir de duas semanas de licen-
ça. Em seguida, o casal tem direito 
a 32 semanas adicionais, período 
esse que pode ser estendido por 
mais 14 semanas por motivo de 
doença da criança ou de algum 
dos pais.

No Brasil, a licença-materni-
dade é de 120 dias, podendo ser 
ampliada para um total de 180 no 
caso de adesão do empregador ao 
Programa Empresa Cidadã. Já a 
licença-paternidade é de apenas 
cinco dias, com possibilidade de 
prorrogação de mais 15 em razão 
do referido programa.

Aqui não se advoga equiparação 
aos escandinavos nesse terreno. O 
objetivo é verificar como a legisla-
ção de um país reflete a participa-
ção de pai e mãe nos cuidados dos 
filhos pequenos, pontuando-se 
que essa legislação é influenciada 

pela cultura. Além disso, os cuida-
dos e a criação dos filhos não se 
esgotam nos períodos de licença-
-maternidade ou paternidade, por 
mais extensos que possam ser.

O importante é a conscienti-
zação seguida de ações positivas 
no sentido de que essa função 
seja repartida entre pai e mãe da 
forma mais isonômica possível. 
Assim fazendo, além de se con-
tribuir para a redução das diferen-
ças de gênero, o benefício será de 
todos. Aí, no futuro, os homens 
comemorarão o nascimento, mas 
também a oportunidade que a vi-
da lhes dá de participarem e con-
viverem mais com seus próprios 
filhos.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é 
desembargador do TJRJ e autor do livro Sobre 

ela: uma história de violência.
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Brasil e 5G:  
soberania sob ameaça

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou so-
bre o futuro das telecomunicações após o leilão do 

5G durante o Encontro Nacional da Abrint 2021, nesta 
sexta, em São Paulo. Discursou sobre o “perfil não arreca-
datório” do leilão – apesar de destacar que foram arre-
cadados R$ 47,2 bilhões – e garantiu que o 5G chegará a 
todos os municípios brasileiros até 2029.

Faltou, em toda a discussão sobre a implantação da tec-
nologia no Brasil, uma visão estratégica, como abordado 
no Monitor Mercantil em uma série de artigos escritos 
pelo doutor em Ciência da Informação Vladimir de Paula 
Brito (o primeiro é “Telefonia 5G: mais que opção tecno-
lógica, uma escolha geopolítica”).

O recém-lançado livro Geopolítica das Comunicações: 
Soberania Cibernética – Competição Tecnológica – Infraestruturas 
de Telecom – 5G – Neomilitarismo, do advogado Ericson M. 
Scorsim, aborda o tema por esta ótica. “O jogo do poder 
geopolítico global é complexo. A atuação dos atores en-
volvidos demanda análise especializada”, escreve o autor.

O livro mostra como os países envolvidos nessa disputa 
tecnológica, principalmente EUA e China, constroem nar-
rativas para defender sua competitividade e desenvolvem 
geoestratégias para influenciar a opinião pública mundial, 
lembrando que a tecnologia de 5G tem aplicações civis e 
militares.

A atuação das big techs também está na análise de 
Scorsim, especialmente sua utilização para a realização de 
operações de influência, campanhas de desinformação e 
operações de inteligência. Há riscos, portanto, para as ins-
tituições democráticas e o sistema eleitoral com as redes 
sociais.

“Diante deste cenário global e nacional, o Brasil precisa 
desenvolver sua consciência sobre os aspectos geopolíti-
cos e geoeconômicos por detrás da competição tecnológi-
ca global. O País tem de se preocupar e atuar em relação 
ao impacto da política externa de potências estrangeiras 
que ameacem sua soberania, por meio da aplicação de 
legislação estrangeira sobre o Brasil para fins geopolíticos 
e de lawfare”, analisa o autor.

Ampla e eficaz

Cuba completou nesta quinta o terceiro dia consecutivo 
sem mortes por Covid. Pouco mais de 9,3 milhões, dos 
11,2 milhões de cubanos, receberam 3 doses de vacina de 
1 das 3 vacinas desenvolvidas pelo País: Abdala, Sobera-
na-02 e Soberana Plus.

Rápidas

Nesta segunda, a Première Brasil do Festival do Rio 
realizará a sessão de gala do filme Baile Máscaras, do 
diretor Iury Pinto, curta-metragem inspirado no ano 
em que não houve Carnaval no Rio *** O FGVcef  
realizará nesta segunda, às 19h, webinário sobre as 
tendências em investimentos para 2022. Inscrições: 
evento.fgv.br/perspectivas2022 *** A matéria de capa 
da Revista Justiça & Cidadania de dezembro traz artigo 
do presidente do TRF2, desembargador Messod Azulay 
Neto, sobre o uso das chamadas “tecnologias disrup-
tivas” no Judiciário *** Produtos da Oficina 021 se 
transformaram em estampas exclusivas criadas pela ar-
tista plástica Lia Berbert *** Nesta segunda acontecerá 
a eleição em chapa única do Instituto dos Advogados 
do RS (Iargs). A diretoria permanece praticamente a 
mesma para o triênio 2022-2024, tendo como presiden-
te Sulamita Santos Cabral.

Santa Helena Assistência Médica S.A.
CNPJ/ME nº 43.293.604/0001-86 - NIRE 35.3.00146417

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09/12/2021
1. Data, Hora e Local: em 09/12/2021, às 9h, na sede da Santa Helena Assistência 
Médica S.A. (“Companhia”), localizada em São Bernardo do Campo/SP, na Rua Bering, 
nº 114, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 4. Mesa: Presidente: José Carlos Barbosa de Magalhães; 
Secretária: Carolina de Molla Lorenzatto. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias: 5.1. a redução de capital social, sem cancelamento de ações, por 
considerá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., mantendo-se 
inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia; 
5.2. sujeito à aprovação do item 5.1 da ordem do dia, alteração do artigo 5º do estatuto 
social da Companhia; e 5.3. sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens 
acima, da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as 
medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. 6. Deliberações: Após 
a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia 
aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: 6.1. a redução de capital social 
da Companhia em R$46.737.724,07 de modo que o capital social da Companhia 
passará de R$366.117.521,28 para R$319.379.797,21, mediante a restituição de capital 
aos acionistas da Companhia proporcionalmente a suas participações acionárias, e sem 
o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da Companhia, 
mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação dos 
acionistas no capital social da Companhia (“Redução de Capital”). Os acionistas da 
Companhia consignaram a Redução de Capital pois julgaram o capital social excessivo, 
nos termos do artigo 173 da Lei das S.A.; 6.1.1 Em decorrência da Redução de Capital, 
os acionistas da Companhia aprovaram que a restituição do capital será realizada 
mediante a entrega de bens e em moeda corrente nacional, conforme discriminado 
abaixo: (i) a acionista Amil Assistência Médica Internacional S.A. receberá 1.103.999 
quotas de emissão da APS - Assistência Personalizada à Saúde Ltda. avaliadas, para 
fins da presente redução de capital, ao valor contábil equivalente a R$36.373.178,85 
com base no balanço patrimonial da Companhia relativo ao trimestre encerrado em 
30/09/2021, nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; e (ii) a acionista 
Elual Participações S.A. receberá R$10.364.545,22 em moeda corrente nacional. 6.1.2 
Os acionistas da Companhia consignaram que (i) a Companhia não é emissora de 
debêntures, de modo que a redução de capital ora aprovada não demanda aprovação 
prévia pelos debenturistas nos termos do artigo 174, §3º, da Lei das S.A.; e (ii) o 
Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício social, não 
havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, §1º, 
da Lei das S.A.. 6.1.3 Em decorrência da Redução de Capital, os acionistas da 
Companhia registraram que a eficácia da deliberação de redução do capital social da 
Companhia e restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao 
cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata antes do seu 
respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em face do 
disposto no artigo 174 da Lei das S.A.; (ii) decurso do prazo de 60 dias, contados da data 
da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários 
oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do 
pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no artigo 174 da Lei das S.A.; e 
(iii) a aprovação das autoridades governamentais, se, e conforme aplicável. 6.2. Tendo 
em vista a aprovação da Redução de Capital, a alteração do caput do artigo 5° do 
estatuto social da Companhia passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$319.379.797,21 dividido em 
9.853.926 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6.2.1 Todos os demais 
artigos do Estatuto Social não expressamente alterados pela presente permanecem em 
pleno vigor e efeito. 6.3. autorizaram a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas 
necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos 
termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. e depois de lida e aprovada, foi por todos os 
presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São 
Bernardo do Campo, 09/12/2021. Mesa: José Carlos Barbosa de Magalhães - 
Presidente; Carolina de Molla Lorenzatto - Secretária. Acionistas: Amil Assistência 
Médica Internacional S.A. - Nome: José Carlos Barbosa de Magalhães, CPF/ME: 
612.913.157-72;  Elual Participações S.A. - Nome: José Carlos Barbosa de Magalhães, 
CPF/ME: 612.913.157-72.

Agronegócio segura balança 
comercial em novembro

Inflação para famílias de 
baixa renda sobe 0,84%

Superávit de US$ 6,9 bi contra déficit de US$ 1,3 bi no geral

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou, nesta sexta-feira, 
análise do comércio exterior 
do agronegócio brasileiro, 
com dados de novembro. 
Enquanto a balança comer-
cial total (com produtos de 
todos os setores) registrou 
déficit de US$ 1,3 bilhão, 
a balança comercial do se-
tor apresentou superávit de 
US$ 6,9 bilhões.

No acumulado do ano, o 
setor registrou saldo positi-
vo de US$ 96,6 bilhões, ou 
seja, US$ 14,8 bilhões acima 
do acumulado no mesmo 
período do ano passado. 
Entretanto, os demais se-
tores da economia apresen-
taram déficit de US$ 39,5 
bilhões de janeiro a no-
vembro deste ano. Em no-
vembro, as exportações do 
agronegócio somaram US$ 
8,4 bilhões, um crescimen-
to de 6,8% na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. As importa-
ções do setor cresceram 
10,5% frente a novembro 
de 2020, atingindo US$ 1,4 
bilhão no mês.

A safra recorde da soja 
motivou o resultado posi-
tivo do setor em novem-
bro. A soja em grãos cres-
ceu 80,2% em quantidade 
e 150% em valor frente ao 
mês de novembro do ano 
passado, enquanto o óleo de 
soja – que tem menor parti-
cipação que a soja em grãos, 
mas que está entre os prin-

cipais produtos exportados 
– teve alta de 965,8% em 
quantidade e 1.653,5% em 
valor. Ainda na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior, o setor apresentou 
quedas em outros produtos.

Após a suspensão da 
compra de carne bovina do 
Brasil pela China desde se-
tembro deste ano, esta pro-
teína animal teve queda de 
41,5% no valor e 49,2% em 
quantidade. Houve ainda 
queda de 16,3% no valor e 
9,8% na quantidade da car-
ne suína, resultante também 
da queda da demanda chi-
nesa, decorrente em parte 
da recomposição parcial 
do rebanho doméstico. Es-
sa recuperação inesperada 
da oferta chinesa de carne 
suína já havia reduzido as 
importações brasileiras em 
setembro e outubro. Sendo 
o Brasil o maior fornecedor 
da China de carne suína, a 
diminuição dos embarques 
impacta diretamente o de-
sempenho brasileiro deste 
produto.

Segundo a Administração 
Geral de Aduanas da China, 
até agosto, a média mensal 
de importação dessa proteí-
na era de US$ 1 bilhão. Em 
setembro caiu para US$ 495 
milhões, e em outubro pa-
ra US$ 455 milhões. Além 
das carnes, em novembro, 
houve queda acentuada no 
milho, no algodão e no ca-
fé – menos 49,6%, menos 
50,1% e menos 35,7% em 
quantidade e menos 41,7%, 

menos 42,0% e menos 
0,9% em valor, respectiva-
mente. O açúcar exportado 
apresentou queda apenas na 
quantidade (8,2%). As ex-
portações do café e açúcar 
foram impactadas pela res-
trição de oferta, resultado 
dos problemas climáticos 
e da bienalidade negativa – 
no caso do café – na última 
safra. A dificuldade de en-
contrar fretes marítimos e a 
resistência dos comprado-
res internacionais em fechar 
as compras com altas cota-
ções agravaram também a 
comercialização desses dois 
produtos.

A exportação dos princi-
pais produtos do agronegó-
cio apresentou crescimen-
to significativo em termo 
de valor, com exceção do 
milho, no acumulado do 
ano, na comparação com 
o mesmo período de 2020. 
Em quantidades, as quedas 
mais significativas foram 
no milho (menos 42,5%), 
no açúcar (menos 0,8%) 
e na carne bovina (menos 
8,1%). Os preços médios 
dos produtos do setor, 
que já apresentavam sinais 
de melhora nos meses an-
teriores, em novembro, 
estiveram acima dos prati-
cados em 2020. Na com-
paração com novembro do 
ano passado, alguns desses 
produtos tiveram cresci-
mento superior a 33% no 
valor: café (54,1%), soja 
em grão (38,7%) e carne 
de frango (33,4%). Essa 

recuperação mostra que a 
alta dos preços internacio-
nais das commodities foi 
percebida nas mercadorias 
embarcadas no Brasil.

De acordo com a pesqui-
sadora associada do Ipea, 
Ana Cecília Kreter, que re-
digiu a nota em coautoria 
com Rafael Pastre, “para as 
proteínas animais, a tendên-
cia é de desaceleração do 
crescimento, com preços 
ainda em alta no primeiro 
trimestre de 2022”, disse. 
Segundo ela, 2021 tem si-
do um ano de apreciação 
de preços no mercado in-
ternacional, com efeitos 
equivalentes no mercado 
interno. “Entre os princi-
pais fatores apontados pelas 
altas observadas este ano, 
encontram-se: a demanda 
aquecida, principalmente de 
grãos e proteínas animais, o 
comprometimento de algu-
mas safras, como a de café e 
de açúcar, e as dificuldades 
logísticas”, avaliou.

Para o diretor de Estudos 
e Políticas Macroeconômi-
cas do Ipea, José Ronaldo 
Souza Júnior, “essa análise 
contribui para uma visão 
mais detalhada do setor 
agropecuário, que vem ga-
nhando relevância no cená-
rio internacional ao longo 
dos anos”, examinou. “As 
exportações do agronegó-
cio são fundamentais para o 
resultado positivo da balan-
ça comercial brasileira. Sem 
isso, o país teria déficit”, 
conclui o diretor.

A inflação para as 
famílias com ren-
dimento de 1 a 

5 salários mínimos subiu 
0,84% em novembro. A in-
formação é do IBGE, que 
divulgou nesta sexta-feira o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). O 
índice ficou 0,32 ponto per-
centual abaixo do resultado 
de outubro (1,16%). No 
ano, o indicador acumula 
alta de 9,36% e, em 12 me-
ses, de 10,96%, abaixo dos 
11,08% observados nos 12 
meses imediatamente ante-
riores.

Em novembro de 2020, 
a taxa foi de 0,95%. Após a 
alta de 1,10% registrada em 
outubro, os produtos ali-
mentícios tiveram variação 
negativa (menos 0,03%) em 
novembro. Já os não ali-
mentícios seguiram em alta 
(1,11%), embora o resulta-
do tenha ficado abaixo do 
observado no mês anterior 
(1,18%).

Todas as áreas regis-
traram variações positi-

vas em novembro. O me-
nor índice foi o da região 
metropolitana de Belém 
(0,11%), por conta dos 
recuos em higiene pessoal 
(menos 5,89%) e energia 
elétrica (menos 1,91%). Já 
a maior variação foi na re-
gião metropolitana de Sal-
vador (1,31%), impactada 
principalmente pela alta 
de 10,80% nos preços da 
gasolina.

Para o cálculo do índice 
do mês, foram comparados 
os preços coletados entre 
29 de outubro e 29 de no-
vembro de 2021 (referên-
cia) com os preços vigentes 
entre 29 de setembro e 28 
de outubro de 2021 (base). 
O INPC é calculado pelo 
IBGE desde 1979, se refere 
às famílias com rendimento 
monetário de 1 a 5 salários 
mínimos, sendo o chefe as-
salariado, e abrange dez re-
giões metropolitanas do pa-
ís, além dos municípios de 
Goiânia, Campo Grande, 
Rio Branco, São Luís, Ara-
caju e de Brasília.
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Ceia de Natal está mais cara 5,39%

Telemarketing agora tem 
número exclusivo: 0303

A inflação alta ainda 
é um desafio para 
o orçamento de 

muitas famílias brasileiras, 
mas segundo um levanta-
mento do Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV 
IBRE), alguns dos princi-
pais itens da ceia de Natal e 
da lista de presentes do bra-
sileiro apresentaram menor 
variação no acumulado dos 
últimos 12 meses, de 5,39% 
(IPC-DI/FGV de dezem-
bro de 20 20 a novembro de 
2021), se comparado com o 
ano passado (dezembro de 
2019 a novembro den2020), 
quando a inflação do Natal 
ficou em 13,51%. No entan-
to, subiu mais em relação a 
2019 (3,81%), 2018 (3,37%) 
e 2017 (menos 2,30).

O que mais puxou a in-
flação foi o aumento dos 
alimentos, com variação 
média de 7,93% (IPC-DI/
FGV de dezembro de 2020 
a novembro de 21), apesar 

de bem menor que no mes-
mo período do ano anterior 
(28,61%). Nos últimos 12 
meses o frango inteiro, por 
exemplo, disparou 24,28% 
e está no topo da lista dos 
itens que mais pressio-
nam o bolso, seguido de 
ovos (17,79%), azeitona 
(15,13%), carnes bovinas 
(14,72%) e farinha de trigo 
(13,70%).

Entretanto, o preço 
do arroz registrou queda 
(-8,27%), assim como o 
do pernil suíno (-1,27%). 
Leite longa vida (0,81%), 
cebola (1,87%) e frutas 
(2,84%) subiram menos. 
“Os reflexos dos proble-
mas nos custos de produ-
ção que sofremos desde 
o ano passado, com se-
cas, geadas, alta nos pre-
ços dos combustíveis e 
energia elétrica ainda se 
fazem sentir, sobretudo 
nas proteínas.

O câmbio alto, favore-
cendo a exportação das 

carnes, também contribuiu 
para manter os preços das 
proteínas em alta. No en-
tanto, é bom ver que o re-
torno gradual das chuvas 
já tem normalizado a dinâ-
mica de diversos preços de 
alimentos como arroz, fru-
tas, hortaliças e legumes”, 
avaliou Matheus Peçanha, 
economista do FGV IBRE 
e responsável pelo levanta-
mento.

Quem não antecipou as 
compras dos presentes de 
Natal na Black Friday, mas 
ainda procura algum item 
para dar, vai desembolsar 
um pouco mais que em 
2020. A média da variação 
de preços dos presentes 
mais procurados ficou em 
3,39% (IPC-DI/FGV de 
dezembro de 2020 a no-
vembro de 2021) ante o 
1,39% do ano anterior e 
de 1,28% em 2019, 1,71% 
em 2018 e 1,02% em 2017. 
A maior contribuição 
foi de itens do vestuário 

Empresas que ofer-
tam serviços por 
telemarketing ativo 

deverão, a partir do próxi-
mo ano, utilizar o código 
0303. É o que estabelece o 
Procedimento Operacional 
para Atribuição de Recur-
sos de Numeração aprova-
do pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) nesta sexta-feira, por 
meio do Ato nº 10.413, e 
publicado no Diário Oficial 
da União (DOU).

O uso padronizado dessa 
numeração será uma fer-
ramenta importante para 
o consumidor na identifi-
cação das chamadas de te-
lemarketing. O prazo para 
implementação das regras 
estabelecidas no Procedi-
mento é de 90 dias para as 
prestadoras de telefonia 

móvel e de 180 dias para as 
operadoras de telefonia fi-
xa. Telemarketing ativo, ca-
be esclarecer, é a prática de 
oferta de produtos ou servi-
ços por meio de ligações ou 
mensagens telefônicas, pre-
viamente gravadas ou não.

O código 0303 será de 
uso exclusivo e obrigatório 
para atividades de telema-
rketing ativo e as redes de 
telecomunicações deverão 
permitir a identificação cla-
ra, no visor do aparelho do 
usuário, desse número. Além 
disso, as operadoras deverão 
realizar o bloqueio preventi-
vo de chamadas originadas 
de telemarketing ativo a pe-
dido do consumidor.

Outra inovação trazida 
pelo procedimento diz res-
peito à responsabilidade das 
prestadoras pela adequada 

utilização dos recursos de 
numeração: cabe a elas em-
pregar os meios tecnológi-
cos necessário para coibir 
o uso fora das regras esta-
belecidas pela agência. Com 
isso, a Anatel espera abrir 
mais uma frente no com-
bate ao uso indiscriminado 
das redes de telecomunica-
ções para a oferta indeseja-
da de produtos e serviços.

A aprovação do Proce-
dimento Operacional para 
Atribuição de Recursos de 
Numeração ocorreu após 
processo de consulta públi-
ca – realizado entre agosto 
e setembro deste ano – no 
qual foram recebidas qua-
se cem contribuições de 
consumidores, empresas 
e associações de defesa do 
consumidor e do setor de 
telecomunicações.

(4,80%), seguido de aces-
sórios (2,57%), recreação 
e cultura (2,13%) e eletro-
domésticos e eletrônicos 
(1,73%). O pesquisador 
alerta, no entanto, que 
os produtos que mais va-
riaram também são os de 
menor valor. Dessa forma, 
com renda deprimida, de-
semprego e incerteza ele-
vados e juros altos, ainda 
vale ter cautela ao gastar.

“Estamos num momen-

to de retorno gradual, ain-
da que a variante ômicron 
já esteja no radar, e é na-
tural ver o movimento da 
população de realizar um 
consumo que foi frustra-
do nessa mesma época do 
ano passado, mesmo com 
um cenário de emprego e 
renda não convidativos. 
Então é importante ter 
cautela, planejar bem seu 
consumo e usar o crédi-
to de modo responsável”, 

analisou. Peçanha acres-
centa que para economi-
zar é fundamental pesqui-
sar muito sempre. “Hoje 
a tecnologia facilita muito 
isso, com buscadores de 
ofertas. Vale aproveitar 
descontos e, de repente, 
juntar com familiares, ami-
gos ou vizinhos pra fazer 
compras em quantidade e 
ganhar desconto no ataca-
do (aproveitando a moda 
dos atacarejos)”.

Petrobras perfurou poço de  
maior espessura de camada de sal 

R$ 400 milhões em crédito a MPMEs

O Banco Nacional e 
Desenvolvimento 
Econômico e So-

cial (BNDES) fará aporte 
de até R$ 320 milhões em 
mais um fundo que ofertará 
crédito para micro e peque-
nas empresas: o FIC FIDC 
XP Brasil MPME, lançado 
em parceria pela XP Asset, 
a One7 e a Acqio. O fun-
do, que terá um patrimônio 
consolidado de R$ 400 mi-
lhões, possui a previsão de 
beneficiar empresas loca-
lizadas principalmente nas 
regiões Sudeste e Nordeste 
do país.

O objetivo é oferecer ca-
pital na ponta para empresas 
que carecem de crédito e ain-
da sofrem os efeitos decor-
rentes da pandemia de Co-
vid-19. Trata-se do primeiro 
produto da XP Asset em par-
ceria com o BNDES.

Além do aporte do BN-
DES, R$ 60 milhões virão 
de fundos geridos pela XP 
Asset e R$ 20 milhões da 
One7, empresa atuante no 
segmento de MPMEs. O 
Fundo terá prazo total de 
seis anos. Com os recursos 
do BNDES, o FIC FIDC 
XP Brasil MPME ofertará 
crédito a microempreende-
dores individuais e peque-
nos e médios varejistas do 
setor de comércio e serviços 
(com faturamento anual en-
tre R$ 120 mil e R$ 1,2 mi-
lhão) e pequenas e médias 
empresas (com faturamento 
anual entre R$ 3 milhões e 
R$ 36 milhões) dos setores 
de indústria, construção civil 
e comércio e serviços, locali-
zadas. O FIDC viabilizará a 
oferta de microcrédito a áre-
as com menos acesso a finan-
ciamentos e baixo desenvol-
vimento socioeconômico. 
“Essa é uma iniciativa que 
vai ao encontro da missão 
do BNDES de fomentar o 
acesso ao crédito no país, 
estimulando a entrada de 
novos participantes, forma-
tos e focando esta atuação 

na base de micro e pequenas 
empresas”, comenta Bruno 
Laskowsky, Diretor de Par-
ticipações, Mercado de Ca-
pitais e Crédito Indireto do 
BNDES.

“Como plataforma de 
investimentos, consegui-
mos fazer com que o capital 
chegue na ponta produtiva 
do país que mais tem ne-
cessidade de acesso a fi-
nanciamento. Com isso, fo-
mentamos uma parcela do 
empresariado brasileiro que 
é essencial para o desenvol-
vimento do Brasil”, ressalta 
Filipe Mattos, head de Spe-
cial Situations da XP Asset.

Crédito sem assimetria

“Diminuir a assimetria 
do crédito oferecido às em-
presas brasileiras é um ob-
jetivo ambicioso, mas possí-
vel para nós na One7. Isso 
porque estamos focados no 
crescimento sustentável dos 
nossos stakeholders e com 
muito apetite para ‘fazer 
acontecer’ na rotina das PJs 
do Brasil, com uma plata-
forma de serviços financei-
ros cada dia mais robusta”, 
revela João Paulo Fiuza, 
CEO da One7.

O fundo é o sétimo con-
tratado por meio da Cha-
mada Pública. Além do FIC 
FIDC XP Brasil MPME, 
receberam recursos da cha-
mada os FIDCs das empre-
sas CashMe-Plural, Captalys, 
SRM, Cielo, SumUp e Biz-
Capital. No total, o BNDES 
já comprometeu cerca de R$ 
2,5 bilhões para esses fundos, 
que totalizam R$ 3,1 bilhões 
em recursos totais para as 
PMEs. Ao todo, estima-se 
entre 500 mil e 800 mil au-
tônomos, micro e pequenos 
empresários e autônomos 
poderão obter crédito mais 
barato e acessível.

A One7 é especializada 
no mercado de crédito para 
Pessoa Jurídica, reconhe-
cida como um importante 

player de soluções em re-
cebíveis para pequenas e 
médias empresas por meio 
de Fundos de Investimen-
to em Direitos Creditórios 
(FIDCs) e securitizadora de 
crédito. Em 2020, adquiriu 
o controle da fintech Rapi-
doo, focada em gestão de 
recebíveis para micro e pe-
quenos negócios, 100% di-
gital, lançou no mercado a 
toazul, linha de crédito con-
signado privado para pessoa 
física, e uma conta de paga-
mento digital. Também fa-
zem parte da plataforma de 
serviços financeiros One7 
uma Consultora de Crédito 
e uma empresa de tecnolo-
gia e inovação.

Fundada em 2014, a 
Acqio é uma fintech brasi-
leira que atua como adqui-
rente e desenvolve soluções 
de pagamento para o vare-
jo. Com sede em São Pau-
lo, está presente em mais de 
2.500 municípios, tendo sido 
a primeira empresa de meios 
de pagamento a criar o canal 
franquias para a distribuição 
de produtos com foco no 
desenvolvimento do em-
preendedorismo, investindo 
na capacitação e geração 
de renda de seus mais de 
1.000  franqueados.  Ocupa 
atualmente a 6ª posição no 
ranking de rede de fran-
quias brasileiras, de acordo 
com a Associação Brasileira 
de Franchising (ABF), e rece-
beu por dois anos consecuti-
vos o Selo de Excelência em 
Franchising da ABF. Como 
adquirente, a companhia se 
destaca pelo atendimento 
pessoal e consultivo para 
o pequeno e médio em-
preendedor e possui o selo 
RA1000, do ReclameAQUI, 
um dos mais importantes 
títulos de relacionamento 
com o cliente do Brasil. A 
Acqio é controlada pela Si-
guler Guff, gestora america-
na com R$ 90 bilhões sob 
gestão e presente no Brasil 
desde 2007.

A Petrobras reportou 
nesta sexta-feira ter 
concluído a perfu-

ração do poço exploratório 
de petróleo do bloco ES-
-M-669, no pré-sal da Bacia 
do Espírito Santo. Perfura-
do a 145 km da costa, em 
locação conhecida como 
Monai. “A exploração dessa 
nova fronteira no pré-sal da 
Bacia do Espírito Santo re-
afirma o foco da Petrobras 
em atuar em águas ultrapro-
fundas por meio de parce-
rias com outras empresas”, 
destacou o diretor de De-
senvolvimento da Produ-
ção, João Henrique Ritter-
shaussen.

Diferentemente de um 
poço produtor de petróleo, 
um poço exploratório tem 
como objetivo obter infor-

mações sobre as caracterís-
ticas das rochas perfuradas, 
sua geologia, pressões exis-
tentes e presença de reserva-
tórios com petróleo ou gás. 

A Petrobras informou 
que os dados obtidos estão 
sendo analisados para a de-
finição do futuro do bloco 
ES-M-669. “Cabe salientar 
que as informações geo-
lógicas obtidas em áreas 
de fronteira exploratória, 
como é o caso do Monai, 
subsidiam também o apri-
moramento dos estudos 
e modelagens para outras 
áreas e bacias, incorporan-
do um importante conhe-
cimento estratégico para a 
companhia”, disse a estatal.

Localizado em uma no-
va fronteira exploratória, o 
poço foi perfurado em um 

local com lâmina d’água 
(distância entre a superfície 
da água e o fundo do mar) 
de 2.366 metros. A pro-
fundidade recorde total do 
poço de 7.700 metros, para 
efeito de comparação, equi-
vale a 1,3 vezes a altura do 
Monte Kilimanjaro, monta-
nha mais alta da África. O 
recorde anterior de profun-
didade era do poço conhe-
cido como Parati, um dos 
precursores da descoberta 
do pré-sal, perfurado em 
2005, na Bacia de Santos, 
com 7.630 metros. Segundo 
a Petrobras, o poço Monai 
foi o de maior espessura de 
camada de sal já perfurada, 
com 4.850 metros, o equi-
valente à altura de quase 
seis Burj Khalifa, arranha 
céu mais alto do mundo.
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BELMOND BRASIL HOTÉIS S.A. 
CNPJ nº 32.579.013/0001-53

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$)

Passivo
Circulante 27.804 31.566
Fornecedores 1.268 1.195
Salários e encargos sociais 11 1.988 3.273
IRCS a recolher - 180
Impostos a recolher 12 426 821
Adiantamentos de clientes 13 5.347 6.801
Fornecedores - Partes relacionadas 16 - 627
Arrendamento mercantil 10 17.528 17.666
Outras contas a pagar 1.247 1.003
Não circulante 230.601 195.133
Mútuos - Partes relacionadas 16 33.626 21.139
Outras provisões 15 65.890 38.092
Adiantamentos de clientes 13 324 -
Provisão para contingências 14 590 450
Arrendamento mercantil 10 130.171 135.452
Passivo a descoberto (45.364) (2.694)
Capital social 17(a) 10.952 10.952
Reserva de capital 17(b) - -
Reserva de lucros 17(b) 2.775 2.775
Prejuízos acumulados (59.091) (16.421)
Total do passivo e passivo a descoberto 213.041 224.005

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

 Receita operacional líquida 18 42.294 90.707
 Custos de serviços e produtos vendidos 19 (18.614) (28.907)
Lucro bruto 23.680 61.800
Despesas operacionais
 Gerais e administrativas 19 (38.455) (46.183)
 Com vendas 19 (877) (1.496)
 Outras receitas, líquidas 19 48 824
 Resultado de equivalência patrimonial e baixa de 
ágio por expectativa de rentabilidade futura 19 (1.494) (6.795)
(Prejuízo)/lucro antes do resultado financeiro e 
tributos (17.098) 8.150
  Receitas financeiras 20 23 18
  Despesas financeiras 20 (24.205) (7.672)
 Variação cambial 20 (3.416) (539)
Resultado financeiro, líquido (27.598) (8.193)
Prejuízo antes do IR e contribuição social (44.696) (43)
IR e contribuição social corrente 6 - (2.046)
IR e contribuição social diferido 6 2.026 (14.332)
Prejuízo do exercício (42.670) (16.421)

Demonstração dos resultados abrangentes  
em 31/12/2020 (Em MR$)

2020 2019
Prejuízo do exercício (42.670) (16.421)
Resultado abrangente do exercício (42.670) (16.421)

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 23.183 18.175
Caixa e equivalente de caixa 3 11.959 5.386
Contas a receber de clientes 4 6.657 7.159
Contas a receber - Partes relacionadas 16 65 48
Estoques 5 1.264 3.706
Despesas antecipadas 308 435
Dividendos a receber 630 1.080
Outros créditos 2.300 361
Não circulante 189.858 205.830
IRCS diferidos 6 3.624 1.598
Contas a receber - Partes relacionadas 16 2.549 2.154
Investimentos 7 6.960 8.770
Imobilizado 8 35.408 40.758
Intangível 134 181
Direito de uso - Arrendamento mercantil 10 140.205 151.252
Diferido 978 1.117
Total do ativo 213.041 224.005

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
(Passivo a descoberto) (Em MR$)

Nota

Ca-
pital 

social

Reserva 
de 

capital
Reserva 
de lucro

Pre-
juízos 

acumu-
lados

Lucros 
acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Em 31/12/2018 10.952 - 2.775 - - 13.727
 Prejuízo do exercício - - - (16.421) - (16.421)
Em 31/12/2019 10.952 - 2.775 (16.421) - (2.694)
 Prejuízo do exercício - - - (42.670) - (42.670)
Em 31/12/2020 10.952 - 2.775 (59.091) - (45.364)

Demonstração dos fluxos de caixa em 31/12/2020 (Em MR$)
Fluxo de caixa - atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (42.670) (16.421)
Ajustes por:
 Depreciação e amortização 6.278 6.249
 Equivalência patrimonial e provisão para perda  
 de investimentos 1.494 6.795
 Juros, variação cambial e outras atualizações 3.719 1.245
 Provisão (Reversão) de contingências, PECLD e outras 2.768 500
 Baixa de Imobilizado e Intangível (48) (5)
Variações de ativos e passivos:
 Contas a receber 434 (653)
 Estoques 211 (93)
 Transações com partes relacionadas (644) (583)
 Outros créditos e despesas antecipadas (1.596) (13)
 Fornecedores 73 (255)
 Impostos a recolher e IRPJ e CSLL a recolher e diferido (2.872) 14.123
 Salários e encargos sociais (1.285) (466)
 Adiantamento de clientes (1.129) 1.786
 Outras obrigações e contas a pagar 32.642 8.599
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.625) 20.808
Fluxo de caixa - atividades de investimento
 Venda de ativo imobilizado e intangível 48 13
 Aquisição de ativo imobilizado e intangível (741) (1.415)
 Dividendos recebidos 766 652
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento 73 (750)
Fluxo de caixa - atividades de financiamento
 Recebimento ou (Pagamento) de mútuos com partes 
relacionadas 9.125 (5.020)
 Pagamento de dividendos - (12.491)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 9.125 (17.511)
  Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 6.573 2.547
Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 5.386 2.839
 No fim do exercício 11.959 5.386
 6.573 2.547
Transações que não afetam caixa
  Impacto de registro inicial do IFRS 16 - (23.373)

Notas explicativas da administração às DFs. em 31/12/2020 (Em MR$, 
exceto quando indicado de outra forma). 1.1. Informações Gerais: 
Contexto operacional: A Sociedade opera como empresa hoteleira, explo-
rando meios de hospedagem próprios ou administrando meios de hospeda-
gem de terceiros bem como participando de empreendimentos imobiliários 
envolvendo hotéis e resorts de alto luxo. Atualmente, a Sociedade explora 
apenas o Belmond Hotel das Cataratas localizado dentro do Parque Nacional 
do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), nos termos de contrato de arrendamen-
to firmado com a União Federal. O contrato de arrendamento do Hotel das 
Cataratas é por 20 anos a contar de 25/09/07. A emissão destas DFs.  foi 
autorizada pela Diretoria da Cia. em 30/11/21. 1.2. Surto de Coronavírus: i) 
Impacto nas DFs. relacionados à Pandemia de Coronavírus (COVID-19): 
Em 31/12/19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o primeiro alerta 
de uma nova doença, depois que autoridades chinesas notificaram casos de 
uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan. No dia 9/01/20, foi anuncia-
do pela OMS que os casos de pneumonia estariam ocorrendo devido a um 
novo Coronavírus, o COVID 19, tipo semelhante ao da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave  (Sars).  No Brasil,  foram  confirmados mais  de  duas  dezenas 
de casos, o que levou a promulgação da Lei Federal nº 13.979, de 6/02/20, 
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 
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4/05/2000, 
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 27/3/20, 
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. Paralisação das atividades provocados pela 
COVID-19: Em 23/03/20 o Decreto 27.982/20 da Prefeitura Municipal de Foz 
do Iguaçu determinou a paralisação das atividades de todos os hotéis da ci-
dade em virtude do Coronavírus (COVID-19) que foi devidamente acatada 
pela Administração, em seguida foram consolidadas e readequadas, suces-
sivamente, pelos Decreto nº 27.994, de 25/03/20 e Decreto nº 28.055, de 
20/04/20. O Brasil criou restrições, a cada 30 dias desde março de 2020, 
à entrada de estrangeiros no país através das Portarias Interministeriais nº 
47, de 26/03/20, 152, de 27/3/20, 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, os clientes estrangeiros 
representam, em média, 70% dos hóspedes do Belmond Hotel das Cataratas 
e a falta de turistas estrangeiros provocou uma redução relevante no fluxo de 
reservas e ocupação do hotel e consequentemente no faturamento. Somente 
no dia 08/05/20 a Prefeitura municipal de Foz do Iguaçu publicou o Decreto 
28.114/20 no qual autorizou a retomada do turismo na cidade de Foz do 
Iguaçu para viajantes a negócios e em 10/06/20 para turismo por motivos 
particulares e lazer estabelecendo protocolos a serem seguidos pelos hotéis 
contra a COVID-19, todavia, o Decreto Estadual nº 4.492/20 determinou a 
suspensão das atividades hoteleiras no Estado do Paraná pelo prazo de 14 
dias a contar de 1/07/20. O Hotel foi reaberto em 20/08/20 autorizado pelo 
Decreto Municipal nº 28.337/20, mediante o cumprimento e adaptação das 
atividades aos novos procedimentos de segurança sanitária aos protocolos 
de segurança da Belmond, bem como um acompanhamento das expectativas 
das reservas. Os eventos passaram a ocorrer desde que com número limitado 
de até 50 pessoas, e do dia 10 setembro em diante os eventos foram autoriza-
dos para até 150 pessoas e a partir de 01 outubro os eventos passaram a ser 
permitidos desde que que não ultrapassem 30% da capacidade de ocupação 
dos espaços. Em novembro de 2020, o contrato sofreu o reajuste anual que 
é baseado no IGP-M da FGV que, impactado pelos reflexos da pandemia do 
Coronavírus veio a apresentar índice acumulado dos últimos 12 meses em 
percentual relevante (24,5173%) no valor de R$ 10.624 impactando ainda 
mais os negócios da Cia. e o equilíbrio contratual. Há a expectativa de reto-
mada 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 vacinação mundial, oca-
sionando a diminuição das restrições e a liberação dos países, incluindo o 
Brasil, para o ingresso e saída de turistas. A retomada dos vôos diários para 
a Cidade de Foz do Iguaçu pelas Cias. aéreas e a criação de novos itinerários 
de origem e destino geram também a expectativa de retomada do turismo na 
cidade e a consequente evolução dos números de reservas e ocupação do 
Belmond Hotel das Cataratas assim como de Eventos, aumentando o fatu-
ramento do hotel. ii) Performance financeira da Cia.: Em 31/12/20, a Cia. 
apresentou: (i) capital circulante líquido negativo, no montante de R$ 4.621 
(R$ 13.391 em 31/12/19); (ii) prejuízo do exercício, no montante de R$ 42.670 
(R$ 16.421 no exercício findo em 31/12/19); e (iii) passivo a descoberto, no 
montante de R$ 45.364 R$ 2.694 em 31/12/19. A Administração concluiu não 
haver incertezas materiais que coloquem em dúvida a continuidade da Cia., 
mas  foram  identificados eventos ou condições ao final de 2020 que,  indivi-
dualmente ou coletivamente, podem  influenciar significativamente quanto à 
capacidade de manter como era previsto, a tendência de crescimento, como 
visto em comparação com 2019. A COVID-19 impactou severamente no de-
sempenho de 2020, visto que a Cia. permaneceu inoperante de 23 de março 
a 19/08/20, com impacto também agravado pela suspensão das atividades 
no Parque Nacional do Iguassu, implementadas pelo ICMBio e também pelas 
restrições de ocupação e funcionamento gerados pelas normas municipais e 
estaduais, pelo fechamento das fronteiras e aeroportos do Brasil e Argentina 
e da diminuição e extinção de vôos pelas Cias. aéreas, cujo impacto negativo 
se estendeu a 2021. Apesar das incertezas futuras a Administração acredita 
na continuidade de suas operações e tem como base sua sólida história de 
crescimento e de desenvolvimento assertivas, aliada a experiência no seg-
mento hoteleiro de luxo. Para tanto vem também trabalhando em implemen-
tos em seu plano de negócios com uma estratégia de vendas para buscar um 
aumento da ocupação. Em conjunto a isso a Administração frequentemente 
avalia retrospectivamente seu fluxo de caixa histórico e prospectivamente seu 
fluxo de caixa projetado. A seguir, tabela comparativa da ocupação do hotel 
para evidenciar os impactos da pandemia: Tabela Comparativa de Ocupação 
em 31/12/20 e 2019:

2020 2019
Quartos disponíveis 68.442 68.255
Quartos vendidos 17.724 40.742
(%) Ocupação 25.9 59.7
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 IFRS emi-
tidas pelo 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 mensuração  ao  valor  justo. A 
preparação de DFs. requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no 
processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. 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 signi-
ficativas: A elaboração das DFs. em conformidade com as práticas contábeis 
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 resul-
tados 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 determinar os valores 
recuperáveis dos ativos não circulantes avaliados nos testes de recuperabili-
dade, 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 reconhecimento dos ativos 
fiscais diferidos é necessário avaliar o lucro tributável futuro, utilizando-se pre-
missas tais como taxas de desconto, inflação, câmbio, crescimento de merca-
do, 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 judi-
ciais; • Imobilizado e intangível: a Administração revisa a vida útil estimada dos 
bens do imobilizado anualmente, ao encerramento de cada exercício. Durante 
o exercício, a Administração concluiu que as vidas úteis dos bens do imobili-
zado e intangível eram adequadas, não sendo requeridos ajustes; • Provisão 
para créditos de liquidação duvidosa: constituída em montante considerado su-

ficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização 
das suas contas a receber, levando em consideração as estatísticas de perdas 
históricas, e quando necessário, uma avaliação individual das principais das 
contas a receber inadimplentes com riscos eminentes de realização; 2.2. Con-
versão de moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção: 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 mo-
eda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações 
ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos e 
as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conver-
são 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 
relacionados caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração 
do  resultado  como  receita  ou  despesa  financeira.  Todos os  outros  ganhos  e 
perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como “Outros 
ganhos (perdas), líquidos”. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: São compostos 
por montantes em dinheiro, depósitos em conta 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 compro-
missos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. 2.4. Ins-
trumentos 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 mensuração 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 classi-
ficação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48 é geralmente base-
ada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas 
características  de  fluxos  de  caixa  contratuais. Conforme o CPC 48,  no  reco-
nhecimento 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 
subsequente dos ativos financeiros:

Ativos financeiros 
mensurados a VJR

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 
valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou re-
ceita 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 reconheci-
das no resultado. Qualquer ganho ou perda no des-
reconhecimento é reconhecido também no resultado

Instrumentos de dívida 
ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subse-
quente 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 resul-
tado. No desreconhecimento, o resultado acumu-
lado  em  ORA  é  reclassificado  para  o  resultado.

Instrumentos patrimo-
niais ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subse-
quente ao valor justo. Os dividendos são reconhe-
cidos como ganho no resultado a menos que os 
dividendos representem claramente uma recupe-
ração 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 
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 direta-
mente atribuíveis à sua aquisição. 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 Empresa:

CPC 38 CPC 48

Ativos Notas Categoria
Valores 

contábeis Categoria
Valores 

contábeis

Caixa e equivalentes  
 de caixa 3

Emprés-
timos e 

recebíveis 11.959
Custo  

amortizado 11.959

Contas a receber de 
clientes 4

Emprés-
timos e 

recebíveis 6.657
Custo  

amortizado 6.657
Contas a receber de 
clientes partes relacio-
nadas 16

Emprés-
timos e 

recebíveis 2.614
Custo  

amortizado 2.614
Total ativos financeiros 21.230 21.230

Fornecedores
Outros  

passivos 1.268
Custo  

amortizado 1.268

Contas a pagar 
Outros  

passivos 1.247
Custo  

amortizado 1.247
Total passivos financeiros 2.515 2.515
2.5. Estoques: São reconhecidos pelo menor valor entre o valor de custo ou 
de realização. O custo é determinado pelo método da média ponderada e inclui 
os gastos incorridos na aquisição dos estoques, e custos de produção ou con-
versão. 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 resgate 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. Investimentos: Os investi-
mentos da Cia. em suas controladas, controladas em conjunto e coligadas são 
contabilizados  com base  no método  de  equivalência  patrimonial,  para  fins  de 
DFs. da controladora. Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Cia. exerça 
influência significativa. Com base no método de equivalência patrimonial, os in-
vestimentos nas controladas, controladas em conjunto e coligadas são reconhe-
cidas inicialmente no balanço patrimonial da controladora ao custo, adicionado 
das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada, contro-
lada em conjunto ou coligada. 2.8. Imobilizado: A depreciação dos itens do ativo 
imobilizado é reconhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ati-
vo pelo método linear. Os ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro 
são depreciados pela vida útil esperada da mesma forma que os ativos próprios 
ou pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, 
se aplicável, conforme os termos dos contratos de arrendamento em questão. 
Terrenos não são depreciados. A depreciação dos itens do ativo imobilizado é re-
conhecida com base na vida útil econômica estimada de cada ativo pelo método 
linear. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados 
a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 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 esti-

madas para o período corrente e comparativo são os seguintes:
Grupo do ativo imobilizado % a.a.
Edifícios e construções 4%
Máquinas e equipamentos 10%
Equipamentos de informática 20%
Moveis e utensílios 10%
Benfeitorias e Melhorias 5% (*)
Veículos 20%
(*) A depreciação em Benfeitorias em propriedade arrendada (Hotel das Cataratas) 
é calculada pelo prazo de arrendamento do contrato, 20 anos a contar da data de 
assinatura do contrato em 25/09/07. Um item do imobilizado é baixado após alie-
nação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contí-
nuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda 
e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. Os juros de emprésti-
mos para financiamento de projetos de construção, incorridos durante as fases de 
construção, são capitalizados como custos do projeto. O custo histórico dos ativos 
é classificado em categorias específicas de custo com base em suas característi-
cas próprias. Cada categoria de custo representa um componente com vida útil 
específica. As vidas úteis são examinadas regularmente e, se houver mudanças 
relevantes nas estimativas, estas serão alteradas prospectivamente. O reconheci-
mento do custo de substituição de uma peça de um item do imobilizado é incluído 
no valor contábil 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 demonstrações do resultado à medida que são incorridos. Despesas de de-
preciação são registradas em “Custo dos produtos vendidos”, e “Despesas co-
merciais, gerais e administrativas”, dependendo da função dos ativos não circu-
lantes correspondentes. 2.9. Ativos intangíveis: A Cia. possui ativos intangíveis 
de vida útil definida que compreendem basicamente softwares e marcas e paten-
tes. Ativos intangíveis são amortizados pelo método linear com base em suas vi-
das úteis, que variam de três a cinco anos. Despesas de amortização são regis-
tradas em “Custo dos produtos vendidos”, “Despesas comerciais, gerais e admi-
nistrativas”, dependendo da função dos ativos não circulantes correspondentes. 
2.10. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (im-
pairment) e respectiva reversão: A Administração revisa, no mínimo anualmen-
te, o valor contábil líquido dos ativos não circulantes com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo 
tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recu-
perável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil lí-
quido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo é definido como sen-
do o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor 
em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu 
valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o 
custo médio ponderado de capital em que opera a unidade geradora de caixa. O 
valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contra-
to de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhe-
cedoras 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 desva-
lorização reconhecida em exercícios anteriores possa ter diminuído ou possa não 
mais existir. A Administração considera as seguintes indicações: (a) Se há indica-
ções  observáveis  de  que  o  valor  do  ativo  tenha  aumentado  significativamente 
durante o exercício; (b) Mudanças significativas, com efeito favorável sobre a Cia., 
tenham ocorrido durante o exercício, ou ocorrerão em futuro próximo, no ambien-
te 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 investimentos tenham diminuído durante o exercí-
cio, e essas diminuições possivelmente tenham afetado a taxa de desconto utili-
zada no cálculo do valor em uso do ativo e aumentado seu valor recuperável 
materialmente; (d) Mudanças significativas, com efeito favorável sobre a entidade, 
tenham ocorrido durante o exercício, ou se espera que ocorram em futuro próxi-
mo, na extensão ou na maneira por meio da qual o ativo é utilizado ou se espera 
que seja utilizado. Essas mudanças incluem custos incorridos durante o exercício 
para melhorar ou aprimorar o desempenho do ativo ou para reestruturar a opera-
ção à qual o ativo pertence; (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 recu-
perável da unidade geradora de caixa definidas pela Cia. pelo “valor em uso” es-
tão detalhadas na nota explicativa nº 9. 2.11. Fornecedores: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adqui-
ridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulan-
tes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.12. 
Adiantamento 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. 2.13. Empréstimos e financia-
mentos: Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido 
dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo 
custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos cus-
tos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resul-
tado 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 liquida-
ção do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de 
empréstimos  gerais  e  específicos  que  são  diretamente  atribuíveis  à  aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessaria-
mente, 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 em-
préstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 
2.14. IR e contribuição social - corrente e diferido: As despesas com IR e 
contribuição social compõem os impostos correntes e diferidos. As despesas com 
IR e contribuição social são reconhecidas nas demonstrações do resultado, exce-
to no caso de se relacionarem aos itens reconhecidos diretamente no patrimônio, 
caso em que são reconhecidas no patrimônio. Os impostos correntes são impos-
tos a recuperar ou a pagar para as autoridades fiscais. Os impostos correntes e 
diferidos são mensurados considerando as alíquotas promulgadas, ou substan-
cialmente promulgadas, na data do balanço. Ativos e passivos fiscais diferidos 
são compensados se houver um direito legalmente executável de compensação 
de ativos e passivos fiscais e se eles se referirem ao IR e à contribuição social 
cobrados da mesma entidade pela mesma autoridade fiscal. Os impostos diferi-
dos 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 perdas tributários não utilizados, 
na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis 
para compensação de diferenças temporárias. Os ativos fiscais diferidos são ana-
lisados na data do balanço e reduzidos na medida em que não for mais provável 
que  os  benefícios  fiscais  relacionados  serão  realizados. 2.15. Provisões para 
contingências: As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributá-
rias) 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 recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor puder ser estimado com segurança. Quando houver uma série de 
obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em 
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individu-
al incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são men-
suradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as ava-
liações 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 qual-
quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer 
reembolso, na linha de outras receitas e despesas operacionais, pelo seu valor 
histórico de principal, e no resultado financeiro a atualização do valor histórico de 
principal até a data do balanço. A Cia. é parte em diversos processos judiciais e 
administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referen-
tes 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 recen-
tes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas para 
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição apli-
cável,  conclusões  de  inspeções  fiscais  ou  exposições  adicionais  identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.16. Patrimônio líquido: 
a) Capital social: As ações ordinárias  são classificadas no patrimônio  líquido. 
Quando a Empresa compra ações do capital da Empresa (ações em tesouraria), 
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o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente atribuíveis (líqui-
dos do IR), é deduzido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Empresa 
até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são sub-
sequentemente reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos 
adicionais da transação, diretamente atribuíveis e dos respectivos efeitos do IR e 
da contribuição social, é incluído no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da 
Empresa. 2.17. 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 bens no curso 
normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber, líquida de devoluções, descontos comerciais e bonificações e é reconhe-
cida quando todas as seguintes condições são satisfeitas: • São transferidos ao 
comprador  os  riscos  e  benefícios  significativos  relacionados  à  propriedade  dos 
produtos. • Não há envolvimento contínuo da Empresa na gestão dos produtos 
vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo so-
bre tais produtos. • O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade. • É 
provável que os benefícios econômicos sejam associados à transação. • Os cus-
tos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensu-
rados com confiabilidade. Mais resumidamente, a receita de venda de produtos é 
reconhecida quando os produtos são entregues e a titularidade legal é transferida. 
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensura-
do de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da 
receita líquida de vendas conforme essas são reconhecidas. 2.18. Adoção de 
novos pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo CPC: (a) 
Normas, interpretações e alterações de normas existentes que estão em vi-
gor para o exercício de 31/12/20: Como parte do compromisso de o CPC adotar 
no Brasil todas as alterações introduzidas pelo IASB nas IFRS, certas alterações 
em determinados pronunciamentos contábeis já foram divulgadas pelo IASB, edi-
tadas pelo CPC que entraram em vigor em 01/01/20. Os principais pronunciamen-
tos 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) escla-
recem que, para ser considerado um negócio, um conjunto in-
tegrado 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 ou-
tput - 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 instrumen-
to de hedge.

Alterações 
no CPC 
26(R1) e 
CPC 23

Definição de material: As alterações fornecem uma nova de-
finição 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 demonstra-
ções contábeis de propósito geral tomam como base nessas de-
monstrações contábeis, que  fornecem  informações financeiras 
sobre  relatório específico da entidade”. As alterações esclare-
cem 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 defi-
nições 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 arren-
datários em contratos de arrendamento: As alterações preve-
em concessão aos arrendatários na aplicação das orientações 
do CPC 06  (R2) sobre a modificação do contrato de arrenda-
mento, ao contabilizar os benefícios relacionados como conse-
quência direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prá-
tico, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício 
relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modi-
ficação 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 mudan-
ça 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 1.516 1.654
Aplicações financeiras (i) 10.443 3.732
 11.959 5.386
(i) As aplicações financeiras referem-se às aplicações em CDBs, com vencimen-
to de curto prazo, de liquidez imediata e são remunerados á de juros de 5% a 
10% da variação do CDI 
4. Contas a receber de clientes 2020 2019
Clientes 7.077 7.207
Receita a faturar (i) - 305
Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (ii) (420) (353)
 6.657 7.159
(i) Reconhecimento de receita a faturar proveniente de fornecimento de serviços 
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  de R$  67  (  R$  300 
em 31/12/19), sendo reconhecido esses impactos em despesas comerciais e 
administrativas. Segue abaixo 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 7.077 3.487 3.064 110 416
PECLD (420) (4) - - (416)

6.657 3.483 3.064 110 -
Em R$ mil

Saldo em 31/12/19 (353)
 Constituição de provisão (67)
 Reversão de provisão -
Saldo em 31/12/20 (420)
5. Estoques 2020 2019
Roupas 2.003 2.150
Bebidas 658 713
Alimentos 357 376
Vidros 130 123
Outros 616 614
Provisão para baixa de materiais operacionais (i) (2.500) (270)
Total 1.264 3.706
(i) Em 31/12/20, 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 desgaste 
e adequação da nova política interna do grupo. A movimentação da provisão 
para baixa de materiais operacionais em uso está demonstrada a seguir:

Em R$ mil
Saldo em 31/12/18 (140)
 Constituição de provisão (130)
Saldo em 31/12/19 (270)
 Constituição de provisão (2.230)
Saldo em 31/12/20 (2.500)
6. IR e contribuição social diferido Ativo não circulante

2020 2019
IRPJ diferido (i) 2.665 1.175
CSLL diferido (i) 959 423

3.624 1.598
(i) Os saldos ativos do IR e contribuição social diferidos foram calculados com 
base na respectiva alíquota efetiva sobre adições temporárias de provisões 
para a sua realização futura dentro de 3 anos. Em 31/12/20, os prejuízos fiscais 
e base de cálculo negativa de contribuição social acumulados totalizavam R$ 
66.761 e R$ 63.046, respectivamente (R$ 41.270 e R$ 37.555 em 31/12/19) 
sem prazo de prescrição para fins de compensação, Ltda. a 30% do lucro tribu-
tável do exercício que houver compensação. Durante o exercício de 31/12/20, 
a administração da Cia. decidiu pela não constituição dos impostos diferidos 
sobre o Prejuízo Fiscal em função de não haver projeção de geração de re-
sultado tributável suficiente para absorver todo o credito nos próximos 3 exer-
cícios. Reconciliação da receita (despesa) de IR e da contribuição social

2020 2019
Resultado antes do IR e Contribuição Social (44.696) (43)
 IR e CS a taxa nominal (34%) - -
Adições e exclusões permanentes - 401
Adições e exclusões temporárias - (3.426)
Compensações de prejuízos fiscais - 903
PAT - 37
Outros ajustes - 39
IR e contribuição social do exercício - (2.046)
IR e contribuição social corrente - (2.046)
IR e contribuição social diferido 2.026 (14.332)
Despesa IRPJ e CSLL no resultado 2.026 (16.378)
A alíquota estatutária combinada de IR no Brasil é 34%, composta por 25% de 
IR (IRPJ) e 9% de contribuição social (CSLL).
Constituição diferido 2020 2019
Adições/Exclusões temporárias 850 91
Variação cambial regime de caixa 1.176 177
Prejuízo fiscal e Base negativa de CSLL - (14.600)
IR e contribuição social diferido 2.026 (14.332)
7. Investimentos: A seguir são apresentados os investimentos da Cia. com 
suas respectivas participações em 31/12/20 e 2019:
Nome da investida % Participação
Cia. Hotéis Palace (“CHP”) 8,98%
Robisi Empreendimentos e Participações S.A. (“Robisi”) 50%
Iguassu Experiences Agência de Turismo Ltda (“Iguassu”) 98.57%
A seguir é apresentada a movimentação dos investimentos:

CHP Robisi Iguassu Total
Em 31 de dezembro de 2018  
 (Não auditado) 7.634 9.431 69 17.134
Equivalência patrimonial 1.324 (234) 766 1.856
(-) Provisão para perda de investimentos (i) - (7.420) - (7.420)
(-) Baixa de investimentos (ii) - (1.231) - (1.231)
Dividendos (803) - (766) (1.569)
Em 31 de dezembro de 2019 8.155 546 69 8.770
Equivalência patrimonial (1.424) (386) 315 (1.495)
Dividendos - - (315) (315)
Em 31 de dezembro de 2020 6.731 160 69 6.960
(i) Em 31/12/19, a Cia. realizou provisão de baixa do ágio oriundo da aquisição 
da empresa Robisi Empreendimentos e Participações S.A. no montante de 
R$ 7.420 em decorrência da não expectativa de rentabilidade futura do inves-
timento para os próximos anos. (ii) A Administração realizou baixa de outros 
custos que estavam indevidamente acrescidos ao investimento da Robisi du-
rante o exercício de 2019.

 COP ROB IGU Total Investidas
Em milhares de R$ 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Ativo 122.749 137.559 4.559 4.618 611 748 127.919 142.925
Passivo 47.761 46.702 4.239 3.526 220 (99) 52.220 50.129
Patrimônio Líquido 74.988 90.857 320 1.092 390 847 75.698 92.796
DRE (15.869) 14.752 (772) (468) 320 777 (16.321) 15.061
8. Imobilizado Edifícios, constru-

ções 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 de dezembro de 2018 62.652 7.720 8.919 862 1.267 81.420
 Adições 770 861 599 109 768 3.106
 Baixas (181) (730) (249) (203) (668) (2.031)
 Transferências (*) 69 1.139 - - (1.216) (8)
Em 31 de dezembro de 2019 63.310 8.990 9.269 768 151 82.488
 Adições 143 609 113 24 113 1.002
 Baixas - (134) (105) (792) (264) (1.295)
Em 31 de dezembro de 2020 63.453 9.465 9.277 - - 82.195
Depreciação:
 Em 31 de dezembro de 2018 (28.471) (3.833) (4.331) (385) - (37.020)
 Despesa de depreciação no exercício (4.032) (943) (923) (167) - (6.065)
 Baixas 181 725 246 203 - 1.355
 Em 31 de dezembro de 2019 (32.322) (4.051) (5.008) (349) - (41.730)
 Despesa de depreciação no exercício (3.883) (929) (825) (443) - (6.080)
 Baixas - 129 102 792 - 1.023
 Em 31 de dezembro de 2020 (36.205) (4.851) (5.731) - - (46.787)
Valor residual líquido:
Em 31 de dezembro de 2020 27.248 4.614 3.547 - - 35.408
Em 31 de dezembro de 2019 30.988 4.939 4.261 419 151 40.758

(*)  Saldo  transferido  para  o  grupo  de  intangíveis  referente  a  finalização  de 
projetos em andamento cuja natureza final eram softwares.
(i) Em 30/11/20, a baixa dos itens de louças foi efetuada em função de 
padronização dos itens de hotelaria do grupo Belmond. Os itens que compõem 
este grupo, passaram a ser classificados como despesa operacional direta de 
cada departamento. 9. 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  demonstrações  financeiras 
findo em 31/12/20 não identificando a necessidade de registrar ajustes no valor 
residual do ativo imobilizado. 10. Arrendamento mercantil: (i) Ativo de direito 
de uso: A Cia. arrenda o Belmond Hotel das Cataratas localizado dentro do 
Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR), o prazo do arrendamento 
é de 20 anos, não renováveis, a contar da data de assinatura do contrato de 
25/09/07. Os pagamentos de arrendamentos são reajustados anualmente, para 
refletir os valores de mercado, o índice utilizado é o IGPM. As informações sobre 
arrendamentos para os quais a Cia. é o arrendatário são apresentadas abaixo. 

Edifícios e 
construções Total

Custo:
 Em 01 de janeiro de 2020 165.537 165.537
 Adições 4.126 4.126
 Em 31 de dezembro de 2020 169.663 169.663
Depreciação:
 Em 01 de janeiro de 2020 (14.285) (14.285)
 Despesa de depreciação do exercício (15.173) (15.173)
 Em 31 de dezembro de 2020 (29.458) (29.458)
Valor residual líquido em 31/12/20 140.205 140.205
(i) Passivo de arrendamentos: Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a 
Cia. reconheceu o passivo de arrendamento para o contrato vigente e que 
anteriormente estava  classificado como arrendamento operacional  segundo 
os princípios do CPC 06 (R2) / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, 
com exceção dos contratos enquadrados no expediente prático permitido 
pela norma e adotado pela Cia. O passivo de arrendamento em 31/12/20 
corresponde ao saldo a pagar remanescente do contrato de arrendamento, 
mensurados à valor presente pela taxa de desconto. Demonstramos abaixo a 
movimentação dos pagamentos no período: Em R$ mil
Saldo inicial em 31/12/19 153.118
 Adições no exercício .4.126
 Baixa dos passivos de arrendamento (22.801)
 Apropriação de juros no exercício 13.256
Saldo final em 31/12/20 147.699
Demonstramos abaixo o saldo dos arrendamentos a pagar em 31/12/20:

2020
Arrendamento a pagar em 31 de dezembro 169.663
Ajuste a valor presente - AVP (21.964)
Total de passivo de arrendamento 147.699
Circulante 17.528
Não circulante 130.171
Os montantes de passivos de arrendamentos não circulantes possuem os 
vencimentos originais em 31/12/20.

Aging list 31/12/20
Passivo de 

arrendamento
(-) AVP de Passivos  

de arrendamento Total
Após 1 ano 32.459 (4.415) 28.044
Após 1 ano, mas menos de  
 5 anos 83.467 (14.877) 68.590
Mais de 5 anos 48.689 (15.152) 33.537
Total 164.615 (34.444) 130.171
11. Salários e encargos sociais 2020 2019
Salários 97 365
Encargos sociais 405 631
Obrigações sociais 1.295 1.862
Outras obrigações sociais 191 415

1.988 3.273
12. Impostos a recolher 2020 2019
Federais 225 387
Estaduais 52 60
Municipais 149 374

426 821
13. Adiantamentos de clientes 2020 2019
Circulante
Hospedagem 3.640 5.606
Eventos 319 546
Outros adiantamentos 1.388 649

5.347 6.801
2020 2019

Não circulante 
Hospedagem (i) 324 -

324 -
(i) Refere-se a adiantamento de clientes cuja a realização da receita se dará em 2022. 
14. Provisões para contingências: A Cia. está envolvida em determinados assuntos 
legais decorrentes do curso normal de seus negócios, que incluem processos traba-
lhistas. A Cia. classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possí-
vel ou remoto e registra provisões para perdas classificadas como provável, líquidas 
dos depósitos judiciais, conforme determinado pela Administração da Cia., com base 
na  análise  de  seus  assessores  jurídicos,  as  quais  refletem  razoavelmente  as  per-
das prováveis estimadas. Os passivos judiciais classificados como de perda possível 
são divulgados com base em valores razoavelmente estimados. A Administração da 
Cia. acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas demons-
trações  financeiras,  a  provisão  para  riscos  tributários,  cíveis,  comerciais  e  outros, 
bem como para riscos trabalhistas, constituída de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos adminis-
trativos e judiciais, conforme apresentado a seguir: 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
Trabalhistas (55) 645 590 450
 (55) 645 590 450
A movimentação no saldo de provisões para contingências dos exercícios de 
2019 e 2020 avaliadas como perdas prováveis é apresentada como segue:
Natureza jurídica 2019 Adições Baixas Depósitos judiciais 2020
Trabalhistas 450 285 (90) (55) 590
 450 285 (90) (55) 590

A movimentação no saldo de depósitos judiciais remanescentes é apresentada 
como segue:

2019 Adições Resgates Contingências 2020
Trabalhistas - 55 - (55) -
Total - 55 - (55) -
15. Outras provisões 2020 2019
Arrendamento (i) 65.890 38.092

65.890 38.092
(i) A Cia. requereu a revisão administrativa do contrato de arrendamento do 
Hotel das Cataratas para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato. Em 8/12/08, A Secretaria de Patrimônio da União, deferiu o pedido admi-
nistrativo de suspensão dos reajustes do aluguel no curso do processo adminis-
trativo referente ao pedido de revisão do contrato de arrendamento, porém após 
o  julgamento administrativo do processo negou o pedido de revisão e a SPU 
providenciou a cobrança da diferença entre o valor pago e o valor que entende 
devido. Após a decisão administrativa, em 5/10/14 a Cia. retomou o pagamen-
to dos aluguéis com os reajustes atualizados, mas não pagou a diferença de 
aluguel referente ao período de suspensão por conta do entendimento de seus 
advogados que tal diferença não é exigível na pendência do recurso interposto 
contra a decisão da SPU negando a revisão do contrato de arrendamento. A 
Cia., por sua vez, provisionou esta diferença de aluguel, desde a data em que a 
suspensão do reajuste foi deferida até a data em que foi revogada. A Cia. ajui-
zou ação revisional de aluguel perante a 03ª Vara Federal de Curitiba, PR, cujo 
juízo concedeu liminar determinando a redução do valor do aluguel bem como a 
suspensão da cobrança da diferença de aluguel verificada durante o transcurso 
do pedido administrativo e a proibição de inscrição no cadastro de devedores da 
União Federal, na forma da decisão judicial. Em abril de 2020, a Cia. requereu 
ao juízo a inclusão da situação pandêmica no objeto da demanda judicial, em 
decisão proferida em junho de 2020 o juízo reconheceu a situação causada pela 
pandemia do Coronavírus como uma situação prevista no Art. 493 do Código de 
Processo Civil e portanto, permitindo a inclusão de nova causa de pedir e novo 
pedido na ação revisional de aluguel para o reestabelecimento do equilíbrio eco-
nômico-financeiro do contrato. Atualmente, a liminar está mantida e aguarda-se 
a manifestação das partes e apresentação de quesitos para que se possa dar 
início às perícias para apuração da existência ou não do desequilíbrio contratual. 
16. Partes relacionadas: Ativo circulante: Ativo circulante
Contas a receber - Partes relacionadas 2020 2019
Belmond Management Ltd. 65 48

65 48
Ativo não circulante Ativo não circulante
Contas a receber - Partes relacionadas 2020 2019
Robisi Empreendimentos e Participações S.A. 2.549 2.154
 2.549 2.154
Se referem a despesas pagas pela Cia. para a parte relacionada que serão 
reembolsadas pelo valor de custo sem data de vencimento prevista.
Passivo circulante Passivo circulante
Fornecedores - Partes relacionadas 2020 2019
Belmond Reservations Ltd - 11
Iguassu Experiences Agência de Turismo Ltda - 556
Signature Boutique Ltda - 60

- 627
Passivo não circulante Passivo não circulante
Mútuos - Partes relacionadas 2020 2019
Belmond Dollar Treasury Ltd. (i) 33.626 13.785
Cia. Hotéis Palace S.A. (ii) - 7.354

33.626 21.139
(i)  Se  refere  a  contratos  firmados  junto  a  parte  relacionada  em  3/07/17  e 
5/08/20, em moeda estrangeira (dólar americano) registrado pela moeda ori-
ginal e convertido pela taxa de câmbio de fechamento na data do balanço. 
Os vencimentos dos contratos ocorrem em 31/07/22 e 05/08/27. O contrato 
de 2017 teve sua taxa de juros em 2019 de LIBOR + 3,5% porém foi alterado 
em 2020, ambos foram atualizados pela LIBOR + SPREAD de 0,75%. No 
ano de 2020 a Administração realizou pagamento integral do mútuo no mon-
tante de R$ 7.354.  Remuneração do pessoal-chave da Administração: 
Em 31/12/20, foram considerados como pessoal-chave da Administração os 
diretores gerais. A remuneração paga foi de R$ 549 (R$ 835 em 31/12/19). Os 
benefícios de curto prazo incluem salários, férias, prêmio, encargos sociais e 
benefícios indiretos que incluem alimentação, assistência médica, entre ou-
tros. 17. Passivo a descoberto: a) Capital social: Em 31/12/20, o capital 
social era de R$ 10.952 (R$ 10.952 em 31/12/19), composto de 2.000 ações 
ordinárias sem valor nominal (2.000 ações ordinárias em 31/12/19).

Participação societária - Ações
2020 2019

Acionistas
Partici-

pação %
Quanti-

dade
Partici-

pação %
Quanti-

dade
Belmond Interfin Ltd 99,99 1.999 99,99 1.999
Belmond Brasil Ser. Hoteleiros S/A 0,01 1 0,01 1

100 2.000 100 2.000
(b) Dividendos: A companha não constituiu dividendos para os exercícios de 
2020 e 2019, devido ao prejuízo apurado em ambos os anos, foram pagos o 
valor de R$ 12.491 de dividendos de exercícios anteriores no ano de 2019, 
conforme aprovação em Assembleia Geral. 18. Receita operacional líquida: 
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida de vendas é como segue:

2020 2019
Receita bruta de serviços 34.583 74.126
Receita bruta de mercadorias 10.049 21.255
(-) Descontos e abatimentos (521) (695)
(-) Impostos sobre vendas (1.817) (3.979)
Receita operacional líquida 42.294 90.707
19. Custos e despesas por natureza: A Cia. apresenta a demonstração do resul-
tado utilizando a classificação das suas despesas e custos com base em sua fun-
ção. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com sua natureza:

2020 2019
Custos dos produtos vendidos - A&B 3.507 5.843
Custos dos serviços prestados 15.107 23.064
Outros arrendamentos fora do escopo do CPC 06 (R2) - 4.634
Depreciação - Arrendamento mercantil 15.173 14.285
Depreciação e amortização 6.278 6.249
Serviços públicos 2.373 2.872
Impostos e taxas diversas 1.597 3.169
Serviços de terceiros 1.744 1.864
Despesas com dirigentes 549 835
Despesas com pessoal 3.679 4.364
Comissões 1.740 4.317
Manutenção 1.213 1.292
Despesas comerciais diversas 877 1.496
Outros 4.061 1.478
Resultado de equivalência patrimonial 1.494 6.795
Total 59.392 82.557
Custo de Serviços e Produtos Vendidos 18.614 28.907
Despesas Gerais e Administrativas 34.346 46.183
Despesas Comerciais 877 1.496
Outras despesas operacionais líquidas 4.061 (824)
Resultado de equivalência patrimonial e baixa de 
ágio por expectativa de rentabilidade futura 1.494 6.795
Total 59.392 82.557
20. Resultado financeiro, líquido: 2020 2019
Despesas de juros (263) (725)
Imposto sobre operações financeiras (62) (179)
Outras despesas financeiras (23.880) (6.768)
Despesas financeiras (24.205) (7.672)
Receita de aplicações financeiras  22 14
Juros recebidos 0 1
Outras receitas financeiras  0 3
Receitas financeiras 23 18
Receita de variação cambial 4.709 2.593
Despesa de variação cambial (8.125) (3.132)
Variação cambial (3.416) (539)
Resultado financeiro, líquido (27.598) (8.193)
21. Seguros: A Cia. possui Cobertura de seguros com a finalidade de cobrir 
possíveis prejuízos relacionados com as suas operações determinada pela Ad-
ministração considerando a natureza e o seu nível de risco (valores em MR$) e 
seguro para garantir as obrigações decorrentes do contrato de arrendamento.

Seguro Cobertura
Limite de 

Cobertura
Final de 
vigência

Riscos  
Nomeados e 
Operacionais

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

1.431.13230/06/2021

Responsa-
bilidade Civil 
Geral

Responsabilidade Civil Estabelecimen-
tos Comerciais e/ou Industriais (Cob. 
Ampla - (Produtos e Operações Comple-
tadas em Território Nacional, Responsa-
bilidade Civil Empregador e Danos Mo-
rais Riscos Não Profissionais), conforme 
especificado  na  Apólice  de  Seguros.

20.53630/06/2021

Seguro  
 Garantia

Seguro Garantia para o cumprimento 
das obrigações contratuais previstas no 
Edital de Licitação Pública Internacional 
nº 001/06 (Hotel das Cataratas).

15.83325/11/2021

Responsabili-
dade Civil de 
Diretores e 
Administrado-
res (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.

26.68001/07/2021

22. Compromissos: Conforme definido no contrato de arrendamento do Ho-
tel das Cataratas, cabe à Sociedade a obrigação de executar investimentos 
mínimos de R$25.000, incluindo a revitalização do hotel, tornando-o um em-
preendimento de luxo, categoria cinco estrelas padrão luxo internacional; e a 
realização de ações voltadas para proteção e preservação do ecossistema 
do Parque Nacional do Iguaçu, dentre elas, a implantação de ciclovia, enter-
ramento do sistema elétrico (retirada dos postes), construção de novo portal, 
e desenvolvimento de um projeto para conservação das espécies animais 
(Projeto “Carnívoros do Iguaçu”). Todos os investimentos no Hotel das Ca-
taratas e no Parque Nacional de Iguaçu já foram efetuados, porém, para que 
se cumprisse a integralidade das obrigações previstas no edital de Licitação 
Pública Internacional nº 001/06 e do Contrato de Arrendamento, a Cia. proveu 
investimentos na ordem de R$ 82.590. Ao término do contrato de arrendamen-
to, os bens, móveis e equipamentos adquiridos durante a vigência do contrato 
reverterão ao patrimônio da União, salvo os utensílios de cozinha, roupas de 
cama, de mesa e banho conforme previsto no edital de concorrência pública 
internacional para o arrendamento do Hotel das Cataratas.

CONTADOR: Vanilsa Fernandes Amorim - CRC-RJ 079123/O-9
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Americanas volta ser uma só para clientes e investidores

A Americanas S.A. apro-
vou, nesta sexta-feira, em 
Assembleia Geral Extra-
ordinária, a nova estrutura 
societária simplificada, com 
uma única ação listada no 
Novo Mercado da B3. Este 
novo passo reforça o obje-
tivo da Americanas S.A. de 
ser uma única companhia 
para clientes, parceiros e 
investidores. A reorganiza-
ção melhora a governança 
corporativa, aumenta a li-
quidez de AMER3, elimina 
o desconto de holding de 
LAME3 e LAME4 e refor-
ça o entendimento da Com-
panhia pelo mercado.

Segundo a empresa, para-
lelo à reorganização, os re-

sultados já obtidos na etapa 
de combinação operacional 
- como o crescimento aci-
ma do mercado no terceiro 
trimestre deste ano, o ga-
nho de market share no físi-
co e no digital, e o GMV de 
R﹩ 13 bilhões no período -, 
evidenciam a bem-sucedida 
estratégia de geração de va-
lor futura da companhia.

Com a aprovação, o atual 
controlador da Lojas Ame-
ricanas S.A. passará a ser um 
acionista de referência com 
29,5% do capital da Ameri-
canas S.A., abrindo mão do 
controle sem cobrar prê-
mio por isso. A combina-
ção dos papéis se dará por 
meio da distribuição das 

ações AMER3 detidas por 
Lojas Americanas para os 
acionistas de LAME3 ou 
LAME4 em igual propor-
ção. Cada ação de LAME3 
ou LAME4 será convertida 
em 0,188964 ação AMER3. 
No âmbito da transação, foi 
realizada ainda a adequação 
do estatuto social da Ame-
ricanas S.A. e a inclusão 
de poison pill, com gatilho 
de participação de 15%.

Os próximos passos es-
tão relacionados ao direito 
de recesso de LAME3, que 
se inicia em 14 de dezem-
bro e termina no dia 13 de 
janeiro. Nesta mesma data, 
terá início o processo ope-
racional de consolidação 

das bases acionárias, sendo 
21 de janeiro o último dia 
de negociação de LAME3 e 
LAME4 na B3. No dia 26 
de janeiro, os acionistas de 
LAME3 e LAME4 recebe-
rão, em definitivo, as ações 
AMER3, concluindo a in-
corporação.

Estratégia e propósito

O modelo estratégico 
da Americanas S.A. tem 
como foco oferecer jorna-
das de consumo cada vez 
mais customizadas e com 
mais conveniência a todos 
os perfis de clientes. Este 
modelo busca crescimento 
com rentabilidade a partir 
da evolução das platafor-

mas proprietárias digital, 
física, fulfillment, fintech, 
ads, além da entrada em 
novos mercados estratégi-
cos, por meio de aquisições 
e parcerias impulsionadas 
por seu motor de M&A, a 
IF (Inovação e Futuro).

A Americanas S.A. tem o 
propósito de somar o que 
o mundo tem de bom para 
melhorar a vida das pesso-
as e, para isso, reconhece a 
importância de sua parti-
cipação na construção de 
um mundo mais inclusivo 
e mais sustentável. Alinha-
da com a Agenda 2030 das 
Nações Unidas, tem traba-
lhado em cinco ODS prio-
ritários, tendo alcançado 

conquistas importantes e 
tem como meta neutralizar 
as emissões de carbono de 
todas operações até 2025.

A companhia passou a 
integrar o Dow Jones Sus-
tainability World Index 
(DJSI World) 2021, índice 
global que reúne as maiores 
empresas do mundo que 
tiveram a melhor avaliação 
em fatores econômicos, 
ambientais e sociais. Pelo 
8º ano consecutivo integra 
a carteira do ISE, o Índice 
de Sustentabilidade Em-
presarial da B3, principal 
indicador do desempenho 
das empresas brasileiras no 
comprometimento com a 
sustentabilidade.

Simplificação da estrutura societária e unificação das ações na B3

Brasil tem 17 grupos de 
ciberataques a empresas

Mais da metade dos 
ataques cibernéti-
cos promovidos na 

América Latina por grupos de 
ransomware ocorre no Brasil. 
Há pelo menos 17 desses gru-
pos atuando no país. Essas e 
outras constatações estão no 
mais recente estudo da Apura, 
empresa brasileira especiali-
zada em cibersegurança que 
mapeou no subcontinente in-
vestidas de dupla extorsão na 
internet em um período re-
cente de 18 meses – de janeiro 
de 2020 a julho último.

O relatório tem como foco 
as investidas de grupos de ran-
somware – um tipo de softwa-
re (malware) que se instala em 
computadores e sistemas, faz 
a encriptação e o roubo dos 
dados. Em seguida, os grupos 
ameaçam difundir tais dados 
na chamada dark web e exi-
gem o pagamento de valores 
como resgate. “São ataques 
que objetivam principalmente 
o lucro, raramente têm moti-
vações políticas ou de espio-
nagem”, ressalta o fundador 
e CEO da Apura, Sandro 
Süffert, profissional que tem 
mais de 25 anos de experiên-
cia na área.

De acordo com o rela-
tório, foram identificados 
ataques que vitimaram 137 
organizações na América La-
tina, no período. Deste total, 
71 – ou 51% – se deram no 
Brasil. O México, com 21 
ocorrências, é o segundo da 
lista. Dos 20 países da região, 
houve casos em 11. “Brasil e 
México são os dois maiores 

países do bloco; ambos na li-
derança era algo previsível”, 
afirma Süffert. “Mesmo as-
sim, há casos em países mais 
pobres, como Honduras e El 
Salvador.”

No Brasil também foi iden-
tificada a maior quantidade 
(17) de grupos de ransomware 
em atuação. México, com dez, 
Argentina (sete) e Peru (seis) 
vêm na sequência. Tanto no 
país como na região o grupo 
mais ativo, no período, foi o 
denominado “Prometheus”. 
Ainda segundo o especialista 
da Apura, faz parte da estra-
tégia desses grupos a alteração 
frequente de nome.

“O ‘Prometheus’, que é 
uma variação do ransomware 
‘Thanos’, iniciou a divulgação 
dos seus ataques em fevereiro 
de 2021 e a última publicação 
identificada sobre alguma em-
presa foi em 13 de julho de 
2021. Por meio da análise de 
código das ameaças, suspeita-
-se que os criminosos tenham 
mudado o nome da operação 
para ‘Spook’”, explica Sandro 
Süffert

As empresas e as institui-
ções da área de saúde estive-
ram entre os principais alvos. 
Na avaliação do especialista, 
uma demonstração da abso-
luta “falta de escrúpulos” dos 
grupos de ransomware. Ele 
justifica a análise: “Mesmo 
durante uma pandemia [de 
Covid-19], em que serviços de 
saúde se fizeram mais neces-
sários, empresas da área foram 
atacadas e extorquidas como 
qualquer outra”.

Alguns dados do relatório da 
Apura:137 empresas vítimas de 
ataques cibernéticos de dupla 
extorsão, na América Latina; 23 
grupos praticaram os ataques: 
17 deles atuando no Brasil; 71 
empresas vítimas, no Brasil;11 
dos 20 países da América La-
tina com ciberataques verifi-
cados; 21 vítimas feitas pelo 
grupo “Prometheus” e 17 pelo 
“Pysa”; 20 empresas da área de 
saúde, em toda a região, foram 
vítimas; e 16 indústrias, 13 em-
presas de alimentos e bebidas, 
12 de finanças, 12 organizações 
do setor público e 10 do varejo 
estão entre os segmentos com 
maior ocorrência

Os grupos de ransomwa-
re identificados nos casos 
do Brasil: Avaddon, Conti, 
DarkSide, Egregor. Everest, 
LockBit, MAZE, Mount Lo-
cker, Nefilim, NetWalker, 
Prometheus, Pysa, Rag-
nar_Locker. Ragnarok. Ran-
somEXX. Sekhmet e  Sodi-
nokibi (REvil)

A Apura Cybersecurity In-
telligence S/A tem unidades 
em São Paulo e Brasília. Fun-
dada em 2012, desenvolve 
plataformas próprias de segu-
rança e inteligência cibernéti-
ca, entre elas a Boitatá (BTT 
NG), em fontes abertas, uma 
das mais reconhecidas na área. 
A Apura foi a primeira em-
presa brasileira a participar da 
elaboração do principal relató-
rio de investigação sobre vaza-
mentos de dados do mundo, o 
Verizon Data Breach Investi-
gations Report. Detalhes em: 
https://apura.com.br/.

Ataques entre 12 e 24 horas
A FICO, multinacional em 

software de análise preditiva, 
apresentou um estudo sobre 
as principais fraudes e golpes 
ocorridos durante as 24 horas 
de maior volume de transações 
comerciais do país, durante a 
última edição da Black Friday. 
Segundo o levantamento, as 
principais ocorrências foram 
registradas entre às 12h e às 
18h (33,2%) e entre as 18h e 
a 0h (36,1%) do dia 26 de no-
vembro. 

Destaca-se a importância 
dos processos de comuni-
cação digital real-time, in-
teligentes e personalizados 
como forma de reduzir as 
perdas com fraudes e para 
proporcionar melhores ex-
periências a clientes e insti-
tuições financeiras, quanto 
menor o tempo de resposta, 
maior a taxa de reprocessa-
mento das transações nega-
das (Falso-Positivos).

Ainda de acordo com a 

análise, os canais mais utili-
zados para promover a inte-
ração entre as partes e gerar 
maior rentabilidade no pro-
cesso foram os meios digitais, 
sendo: 85% dos contatos por 
SMS, 10% push via app dos 
bancos, 4% canais de voz e 
1% por e-mail, o que com-
prova, mais uma vez, que a 
digitalização – acelerada com 
a pandemia -  já faz parte da 
rotina da maioria da popula-
ção brasileira.

Aumenta autorregulação  
para o consignado

Somente no primeiro semestre 
deste ano, aumentou em 165% o 
número de golpes contra clientes 

de bancos, em comparação ao mesmo 
período de 2020, segundo levanta-
mento da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). Os golpes mais 
recorrentes foram aqueles chamados 
de “engenharia social”, em que a ví-
tima é manipulada e levada a fazer 
ações em benefício dos criminosos.

“Assediar pessoas e fraudar emprés-
timos é um crime grave. As punições 
que aplicamos, suspendendo de forma 
definitiva correspondentes bancários, 
deve servir de alerta de que não abri-
mos mão de um setor ético na relação 
com os clientes”, avisa o presidente da 
Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban), Isaac Sidney.

A Febraban e a Associação Brasilei-
ra de Bancos (ABBC) adotaram a Au-
torregulação do Consignado para fa-
zer frente às práticas ilícitas, ampliar a 
transparência ao consumidor e aperfei-
çoar a oferta do produto. Desde janeiro 
de 2020, a Federação tem apertado o 
ritmo de fiscalização. Juntas, as institui-
ções que aderiram à autorregulação re-
presentam pouco mais de 99% do vo-
lume da carteira de crédito consignado 
de bancos em todo o país. A adesão à 
Autorregulação do Crédito Consigna-
do é voluntária por parte dos bancos.

Segundo a Febraban, em outubro foram 
aplicadas 37 novas punições a corresponden-
tes bancários pela oferta irregular dessa moda-
lidade de crédito a consumidores. Onze foram 
advertidos e tiveram suas atividades suspensas 
temporariamente; um correspondente de 
grande porte foi impedido de prestar serviços 
aos bancos definitivamente. No mês anterior, 
58 suspensões temporárias a correspondentes 
foram aplicadas. 

“O consignado é uma opção de cré-
dito muito procurada pelos brasileiros 
e, cada vez mais, os bancos estão foca-
dos em garantir a segurança do consu-
midor na sua contratação e utilização. 
Dessa forma, se torna imprescindível a 
manutenção da fiscalização e aplicação 
de penalidades aos que adotam medi-
das irregulares”, afirma Sílvia Scorsato, 
presidente da ABBC. Participam da 
Autorregulação 32 instituições finan-
ceiras que representam cerca de 99% 
do volume total da carteira de crédito 
consignado no país.

De janeiro de 2020 a outubro de 2021, 
766 sanções foram aplicadas, 350 corres-
pondentes bancários foram advertidos 
e167 tiveram suas atividades suspensas 
temporariamente. Nos casos em que 
houve reincidência, os agentes tiveram 
suas atividades suspensas por prazos que 

variam entre 5 e 30 dias. Ainda em outu-
bro, 31 correspondentes foram suspen-
sos permanentemente e estão impedidos 
de prestar serviços aos bancos.

Pela autorregulação, é considerada 
falta grave qualquer forma de cap-
tação ou tratamento inadequado ou 
ilícito dos dados pessoais dos consu-
midores sem sua autorização, e todos 
os bancos que participam da autorre-
gulação assumem o compromisso de 
adotar as melhores práticas relativas 
à proteção e ao tratamento de dados 
pessoais dos clientes.

Os bancos que não aplicarem as sanções 
podem ser multados pelo Sistema de Au-
torregulação por conduta omissiva, cujos 
valores variam de R$ 45 mil até R$ 1 mi-
lhão. As multas arrecadadas serão destina-
das a projetos de educação financeira.

O acompanhamento e a aferição das 
ações irregulares são feitos por várias 
fontes de informação. Além da quan-
tidade de reclamações procedentes re-
gistradas nos canais internos dos ban-
cos ou recebidas pelos Procons, pelo 
Banco Central ou por intermédio do 
Consumidor.gov.br, são avaliados as 
ações judiciais e os indicadores de uma 
auditoria, que leva em conta questões 
de governança e gestão de dados.

Não me Perturbe

Outra medida integrante do Sistema 
de Autorregulação do Consignado é a 
plataforma Não me Pertube, por meio 
da qual os consumidores podem proi-
bir que instituições financeiras e cor-
respondentes bancários façam contato 
proativamente para oferecer crédito 
consignado. Entre 2 de janeiro de 2020 
a 22 de novembro de 2021, 2.313.288 
solicitações de bloqueios de telefone 
para o recebimento de ligações de ofer-
ta indesejadas sobre crédito consigna-
do foram solicitados. Deste volume 
indicado,1.806.931 representam solici-
tações de bloqueio feitas pelo consumi-
dor para todas as instituições financei-
ras presentes na plataforma.

A maioria dos pedidos de bloqueio 
de telefone partiu de consumidores de 
cidades da região Sudeste (54,11%), 
com 1.251.747 queixas. A região Sul 
responde por 17,94% do total de pe-
didos (414.988), seguida pelo Nordeste 
(14%), com 323.955 queixas. Centro-
-Oeste e Norte respondem por 10,68% 
e 3,26% dos pedidos, respectivamente 
(247.121 e 75.477). O estado de São 
Paulo lidera os pedidos de bloqueio no 
país, com 689.780 solicitações, seguido 
por Minas Gerais (262.060) e Rio de Ja-
neiro (255.208).
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VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 - NIRE 3330016741-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021
LOCAL, DIA E HORA: Sede da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Parte, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP: 20.021-903, no dia 26 de novembro de 2021, às 09:00 horas. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista 
a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, na 
forma do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 
das S/A”). MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio e Secretário: Amilcar 
Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca das 
seguintes matérias: (a) Alteração do endereço da sede da Companhia; e (b) 
Alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. DELIBERAÇÕES: 
À unanimidade e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: 
(a) Alterar o endereço da sede da Companhia, que passa a ser Rua Santa 
Luzia, n° 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-
041. (b) Por conseguinte, em razão da alteração do endereço, o artigo 2º 
do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar da seguinte forma: Artigo 
2º. A Companhia, cuja duração será por tempo indeterminado, tem sua 
sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na 
Rua Santa Luzia, n° 651, Pav. 20, Parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
20.030-041, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e instalar sucursais, 
filiais e escritórios no Brasil e no exterior. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente Ata lida e aprovada pelos presentes, sem 
quaisquer ressalvas. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: André de Oliveira 
Câncio; Secretário da Mesa: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas: QUEIROZ 
GALVÃO S.A., por seus Diretores André de Oliveira Câncio e Amilcar Bastos 
Falcão; e GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – 
MULTIESTRATEGIA, por Paulo Henrique Amaral Sá e Thiago Ferreira Aucar. 
“Confere com o original lavrado no livro próprio.” André de Oliveira Câncio - 
Secretário da Mesa; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão 
- Jucerja - Registrada sob o nº 00004660907 em 06/12/2021. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Pálazzo Maria Amália Emp. Imobiliários SPE LTDA – CNPJ 
35.425.991 / 0001-39, torna público que requereu à Secretaria Mun. 
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação / SMDEIS, 
através do Processo EIS–PRO-2021/00459–23/06/21 a Licença 
Municipal Prévia-LMP para Construção de Edificação Residencial 
Multifamiliar na Rua Maria Amália, lotes, n.º 29,35,47 e 51– Bairro 
da Tijuca / RJ.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA ELEIÇÃO (QUINQUENIO, 2021/2026) O Sindicato
dos Trabalhadores em Hotéis e Similares de Magé, Guapimirim, Cachoeira de
Macacu e Mangaratiba–RJ. CNPJ 39.190.236/0001-73 com Endereço: Praça Dr.
Nilo Peçanha, edifício Portugal, salas, 306/308-Centro Magé- RJ CEP: 25900-
088 em conformidade com o estatuto social, cap. III, seção V, & 5°.. Retifica o
edital publicado no jornal o monitor no dia 27 de abril de 2021, da assembleia
extraordinária da eleição do sindicato em epígrafe, a referida eleição foi realizada
com uma única chapa com o n°01, no dia 03 de maio de 2021. No endereço Rua
Paulo Teixeira dos santos n°45 centro, Magé-Rj CEP: 25.900-082. RETIFICA ao
que se refere à distribuição dos cargos dos membros eleitos para o quinquênio
2021 / 2026. Conforme cumprimento a exigência n°5 (cinco) do cartório do 03°
oficio de Magé- RJ.Com referencia ao recibo n°41865/Matricula RCPJ:
0099.Registra conforme o exposto na tabela abaixo no quadro atualizado da
diretoria efetiva, da diretoria suplente do conselho fiscal efetivo do conselho
fiscal suplente dos delegados e dos delegados suplentes.

 José Railton Calisto de Souza - Presidente

Cédula ùnica - Sindicato dos Trabalhadores no Comércio
Hoteleiro e Similares dos Municípios de Magé Guapimirim,

Cachoeiras de Macacu e Mangaratiba.
Diretoria
efetivo

Conselho fiscal
efetivo

Delegados represen-
tantes efetivos

José Railton Calisto de
Souza

Antonio Valdir Rodrigues
da Silveira

Geraldo Martins dos
Santos

Anilton Caboclo de Lima Flávio de Oliveira Ramos José Railton Calisto de
Souza

Geraldo Martins dos Santos Michael Costa Pereira

Delegados represen-
tantes suplentes

Conselho fiscal
suplente

Diretoria
suplente

Antonio Ferreira Braz Carlos Antonio Martins da
Silva

Anilton Caboclo de Lima

Antonio Ferreira BrazGilmar José da SilvaJacques Douglas Bastos
Bezerra

Matheus do Nascimento
Sales

Lindomar Pinheiro da Silva

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.

Ao (a) Sr. (a) Condômino (a) do Condomínio “CENTRAL TREZE DE MAIO”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, determinado pela Síndica Plancorp 
Imobiliária Ltda., temos o grato prazer de convocar os co-proprietários 
do Condomínio do Edifício ‘’CENTRAL TREZE DE MAIO” CNPJ 
40.291.296/0001-61, situado na Av. Treze de Maio Nº.33 – Centro - 
RJ, para a  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 22 
de dezembro de 2021, na Administradora ESTASA – Rua Almirante 
Tamandaré, 66/318, às  8h 30min, em 1ª convocação com no mínimo 
2/3 dos condôminos, e às 9h em 2ª e última  convocação com qualquer 
número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte: ORDEM DO DIA: 
A) PRESTAÇÃO DE CONTAS; B) ELEIÇÃO DE SINDICO E CONSELHO; 
C) PREVISÃO ORCAMENTÁRIA; D) EXAME E DELIBERAÇÃO SOBRE 
A MODIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA GARAGEM E MEDIDAS A 
SEREM ADOTADAS; E) RATIFICAÇÃO DE UTILIZAÇAO DE VAGAS DE 
GARAGEM PRATICADAS PELA ZEIN COMERCIO E CONSTRUÇÕES 
LTDA. DESDE 1984; F) PROPOSTA PARA READEQUAÇÃO DOS 
ELEVADORES DO CONDOMINIO; G) ASSUNTOS GERAIS. ATENÇÃO 
AS SEGUINTES OBSERVAÇÕES: 1) será permitida a presença de somente 
uma pessoa por unidade; 2) uso obrigatório de máscara para os presentes; 
3) todos deverão estar portando as suas próprias canetas; 4) durante a 
reunião o distanciamento deverá ser respeitado. Antecipamos os nossos 
agradecimentos por sua valiosa presença. Rio de Janeiro, 09 de dezembro 
de 2021. Cordialmente, Gerência de Relacionamento - ESTASA.

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.

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.

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.

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

3º 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, 
10/12/2021. Espólio de João Borges Netto - Alexandre Rocha de Freitas. 

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

IPCA de 0,95% não 
muda previsão de 
inflação elevada

O Índice de Preços 
ao Consumidor 
Amplo (IPCA), 

que mede a inflação, desa-
celerou 0,95% em novem-
bro, divulgou nesta sexta-
-feira o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). A gasolina puxou 
a alta do IPCA. A previsão 
é aumento da inflação em 
dezembro.

Tiveram alta em novem-
bro os Transportes (3,35%) 
influenciados, principalmen-
te, pela elevação nos preços 
da gasolina (7,38%), que 
contribuiu com o maior im-
pacto individual no índice do 
mês (0,46 p.p.). Com o resul-
tado de novembro, a variação 
acumulada do combustível 
nos últimos 12 meses foi de 
50,78%. Além disso, houve 
altas também nos preços do 
etanol (10,53%), do óleo die-
sel (7,48%) e do gás veicular 
(4,30%).

O economista Alexsan-
dro Nishimura, head de 
conteúdo e sócio da BRA, 
comentou que a desacelera-
ção em ritmo maior do que 
o esperado da inflação traz 
alívio às preocupações com 
a alta dos preços na econo-
mia local e isto se reflete 
nos mercados. O Ibovespa 
futuro já reagiu positiva-
mente (nesta sexta-feira), 
subindo ao redor de 1% 
às 9h30, e a curva de juros 
também mostrou redução 
nos contratos futuros, com 
DI para janeiro de 2025 aos 
10,54%, contra 10,69% do 
ajuste desta quinta.

“O IPCA de novembro 
teve alta de 0,95%, abai-
xo da medição de outubro 
(1,25%) e da expectativa de 

mercado (1,1%). O grupo 
Transportes seguiu pres-
sionando, com impacto de 
0,72 ponto percentual, o 
que corresponde a mais de 
75% do índice geral. No 
ano, a alta dos preços acu-
mula é de 9,26% e, nos úl-
timos 12 meses, de 10,74%, 
acima dos 10,67% observa-
dos nos 12 meses imediata-
mente anteriores”, citou o 
economista.

João Beck, economista 
e sócio da BRA, disse que 
apesar de a desaceleração 
do IPCA ter ficado abaixo 
da expectativa de mercado 
de 1,1% (a da BRA era de 
1,05%) foi melhor que a ob-
tida em outubro. “Alimen-
tos tiveram queda maior, 
mas todos os grupos, ex-
ceto transportes, mostra-
ram desaceleração. Surpresa 
positiva da inflação. Núme-
ro muito bom também no 
qualitativo”, citou.

Ele acrescentou que os 
grupos serviços e indus-
triais ficaram abaixo do es-
perado. “Mesmo assim, dá 
para dizer que a melhora na 
margem foi generalizada. 
Contratos de DI futuro em 
geral caindo muito forte ho-
je (já vinham de uma queda 
relevante no mês). São al-
guns sinais de um arrocho 
muito forte de taxa de juros 
na economia”, comentou o 
economista acrescentando 
que mesmo assim é resul-
tado do primeiro ciclo de 
alta de juros quando ainda 
se aumentava em ritmos de 
75 bps.

A aceleração para 100 e 
150 bps e sua defasagem de 
impacto ainda está para ser 
vista nos meses futuros. 

Três perguntas: inflação de novembro – 
quadro atual e perspectivas
Por Jorge Priori

A inflação de no-
vembro, medida 
pelo Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), foi de 
0,95%, a maior variação 
para um mês de novembro 
desde 2015 (1,01%). Em 
outubro, o IPCA havia fi-
cado em 1,25%. No ano, 
a inflação acumula alta de 
9,26%, e nos últimos 12 
meses, alta de 10,74%. A 
variação acumulada nos úl-
timos 12 meses é a maior 
desde novembro de 2003 
(11,02%).

Conversamos com Ra-
fael Cardoso, economista-
-chefe do Daycoval Asset, 
sobre a inflação de novem-
bro, o quadro inflacionário 
brasileiro e as perspectivas 
para 2022.

Qual a sua avaliação 
sobre a inflação de no-
vembro?

Nossas primeiras im-
pressões com o IPCA, 
além do número divulgado 
de 0,95%, contra a nossa 
projeção de 1,01% e a do 
mercado mais próxima de 
1,1%, foram as surpresas 
abaixo do esperado com 
Alimentação e Bebidas, e 
Saúde e Cuidados Pessoais. 

Em Alimentação e Bebi-
das, houve uma queda mais 
disseminada, mas, ainda 
assim, centrada na alimen-
tação de domicílios, prin-
cipalmente em carnes, um 
fenômeno que talvez não 
seja duradouro, já que com 
a normalização das impor-
tações esses preços podem 
subir.

A alimentação fora do 
domicílio é uma surpresa 
mais para baixo, mas esse 
item faz parte de serviços, 
e quando a gente olha ser-
viços de forma agregada, 
ele veio em linha com o 
esperado. Isso quer dizer 
que outros itens de ser-
viços compensaram essa 
alimentação fora do domi-
cílio abaixo do esperado. 
Dentre esses itens, o que 
mais chamou a atenção foi 
o aluguel.

Em Saúde e Cuidados 
Pessoais, um item especí-
fico, perfume, apresentou 
uma queda de 10%, mas 
que não mostra uma ten-
dência. Pode sugerir que 
haja uma normalização do 
preço, que pode estar atre-
lado com os descontos da 
Black Friday. Essa surpresa 
baixista em perfumes não 
sugere uma continuidade, 
uma tendência.

A despeito do IPCA 

abaixo do esperado, ele 
dá pouco subsídio para 
afirmar que houve ou es-
tá ocorrendo um arrefeci-
mento da inflação de uma 
forma mais generalizada. 
A Daycoval Asset man-
tém uma expectativa para 
o final deste ano de uma 
inflação próxima de 10%, 
ou um pouco acima disso, 
e para o ano que vem de 
4,7%.

Qual a sua avaliação 
sobre o atual quadro in-
flacionário no Brasil?

A inflação corrente tem 
permanecido pressionada 
por diversos fatores, sendo 
que na margem destacam-
-se bens industriais e admi-
nistrados. Ainda que alguns 
choques de preços tenham 
origens específicas, o ano 
de 2021 marcou uma maior 
disseminação dos reajustes, 
o que nos faz conviver atu-
almente com inflação alta 
e disseminada. Nesse sen-
tido, a avaliação do quadro 
inflacionário é negativa, 
ainda que vislumbremos 
inflação substancialmente 
menor em 2022.

Segundo o último bo-
letim Focus, a expecta-
tiva do mercado é que a 
inflação termine 2021 em 

10,18% e 2022 em 5,02%. 
Como se deve comportar 
a inflação no decorrer 
dos meses de 2022? Para 
o Daycoval Asset, existe 
a possibilidade de que 
a inflação não recue da 
forma como se espera no 
próximo ano?

A possibilidade da infla-
ção ser crescente em 2022, 
ou seja, sair dos 10% este 
ano para um patamar maior 
ao final do próximo ano, 
nos parece bastante bai-
xa. A discussão, na nossa 
opinião, é se a desinflação 
ocorrerá nesta ordem de 
magnitude. Atualmente, 
acreditamos que esta é a 
probabilidade majoritária, 
uma vez que não espera-
mos renovação de diversos 
choques verificados nes-
te ano, podendo até haver 
reversão de alguns deles. 
Também há de se destacar 
a atuação do Banco Cen-
tral, que já elevou a taxa 
Selic a 9,25%, ainda com 
efeitos contracionistas a se 
materializar numa atividade 
econômica que mostra fra-
quezas. Dessa forma, ainda 
que a meta em 2022 não 
deva ser atingida, vemos a 
inflação convergindo para 
patamares mais próximos 
do objetivo do Banco Cen-
tral.

Assine o jornal

Monitor 
Mercantil
(21) 3849-6444
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