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Talvez a polaridade seja só um
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Ameaças na Câmara brasileira
e Suprema Corte americana.
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Imóvel será vendido devido a
impostos federais atrasados.
Por Antonio Pietrobelli, página 4

Lula tirará
dólar dos
preços dos
combustíveis

Mínimo existencial destina tudo
acima de R$ 300 para dívidas

“Vou fazer a Petrobras ser, se
não a primeira, a segunda empresa petroleira do mundo.” Assim o
ex-presidente Lula (PT) se manifestou sobre a maior empresa brasileira, em entrevista ao UOL. Ele
disse que a atual política de preços
da Petrobras é “para agradar aos
acionistas em detrimento de brasileiros” e prometeu mudar a forma
de calcular o preço do combustível, abandonando a paridade com
o dólar e usando os custos nacionais, “porque produzimos em real
e pagamos salário em real”.
Lula disse que vai investir para
aumentar a capacidade de refino
do país. O ex-presidente disse que
Bolsonaro “não teve coragem” de
agir na empresa e foi “covarde”.
Nesta quarta-feira, reunião no
Conselho de Administração (CA)
da Petrobras discutiu mudança na
governança dos preços da estatal.
Atualmente, a definição da política é feita pela diretoria, como
manda o estatuto. O CA aprovou
a “Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno” incorporando “camada adicional de
supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de
Administração e Conselho Fiscal,
a partir do reporte trimestral da
Diretoria Executiva, o que amplia
poder de atuação do Conselho,
afirma o coordenador-geral da
Federação Única dos Petroleiros
(FUP), Deyvid Bacelar.
O petroleiro classificou a medida de “tentativa eleitoreira de
Bolsonaro de alterar a governança
da política de preço de paridade
de importação (PPI), de forma
a ter mais controle nos reajustes
dos combustíveis a menos de três
meses das eleições”, mas disse que
a proposta encontrou resistências.
Na entrevista ao UOL, Lula
confirmou que não concorrerá à
reeleição, se for escolhido em outubro, disse que retomará o PAC
(Programa de Aceleração de Crescimento) e o reajuste anual do salário mínimo acima da inflação.
Sobre o perfil de seu possível
ministro da Economia, Lula da
Silva disse que “tem que ser alguém com cabeça política. Não
quero fazer um governo de burocratas”.
O tom da entrevista do ex-presidente foi o da volta da esperança, evitando rancor, mesmo
quando questionado sobre a injusta prisão. Lula destacou o País
em crise que receberá se eleito e
de sua disposição para reconstruir
o que foi destruído nos últimos
anos.

Bancos poderão usar quase toda a renda do consumidor

N

esta quarta-feira, o Governo Federal publicou
decreto que permite o
chamado mínimo existencial. Essa decisão faz com que bancos e
financeiras possam utilizar quase
toda a renda do consumidor para
o pagamento de dívidas e juros,
sobrando apenas R$ 300 para que
as pessoas possam utilizar com
alimentação, aluguel e demais gastos essenciais.
Em nota, o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec)
manifestou-se contra o valor determinado como mínimo existencial, “pois a decisão não leva em

consideração a realidade atual da
população brasileira. Até mesmo o recente aumento no valor
do Auxílio Brasil fica prejudicado com o novo decreto, já que a
população endividada no Brasil
chega a 77% das famílias e muitas delas têm como renda única o
programa social”.
“Parcela significativa do endividamento das famílias ocorre
pelo uso de crédito para suprir o
pagamento de despesas correntes
e garantir a própria sobrevivência. Nesses casos, a relação renda
e crédito se complementa para
garantir a sobrevivência. Porém,

o pagamento de parcelas futuras
acrescidas de juros acaba comprometendo ainda mais a disponibilidade de renda e alimenta um
ciclo contínuo de uso de crédito”,
afirmou a coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do
Idec, Ione Amorim.
Segundo a entidade, o decreto
aprovado não tem embasamento
em estudos e desconsidera contribuições de setores importantes
da sociedade civil feitas durante a
audiência pública convocada pela
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) em outubro de
2021 para debater o tema.

Jefferson Rudy/Agência Senado

Juros médios para famílias
sobem para mais de 50% em abril
Rotativo do cartão de crédito passa de 360% ao ano

A

s taxas de juros do crédito
para empresas e pessoas
físicas subiram em abril,
de acordo com dados divulgados
pelo Banco Central. A taxa média
de juros para pessoas físicas e jurídicas subiu 0,8 ponto percentual
em relação a março, para 50,3%
ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente.
O rotativo do cartão de crédito
é a taxa mais alta para as pessoas
físicas: subiu 4,9 pontos percentuais para 364% ao ano, em abril. O
rotativo é o crédito tomado pelo
consumidor quando paga menos

que o valor integral da fatura do
cartão. O crédito rotativo dura 30
dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam a dívida.
Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de crédito, os juros chegaram a 175,1%
ao ano em abril, com aumento de
3,4 pontos percentuais. O cheque
especial ficou com taxa média de
132,7% ao ano, alta de 4,9 pontos
percentuais.
Mesmo o crédito consignado – com desconto em folha
de pagamento, teoricamente de
menor risco – apresentou alta de

0,5 ponto percentual para 24,1%
ao ano, quase o dobro da taxa
básica Selic.
A inadimplência, considerados
atrasos acima de 90 dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, chegando a 5%. No caso
das empresas, ficou estável em relação a março em 1,7%. Todos os
dados são do crédito livre, em que
os bancos têm autonomia para
emprestar o dinheiro captado no
mercado e definir as taxas de juros
cobradas dos clientes. Excluem,
por exemplo, crédito habitacional
e rural.

O que vem
depois do
aumento da
taxa do Fed?
Não está claro quais ações o Federal Reserve (Fed, banco central
dos EUA) tomará depois de elevar
em 0,75 ponto percentual a taxa
básica de juros, para uma faixa entre 2,25% a 2,5% ao ano, em uma
tentativa de controlar a pior inflação em 40 anos.
Desmond Lachman, membro
sênior do American Enterprise
Institute, disse à agência de notícias Xinhua que o Fed provavelmente continuará comprometido em reduzir o tamanho de seu
balanço patrimonial em US$ 95
bilhões por mês a partir de setembro.
“Minha expectativa é que antes do final do ano, quando o Fed
perceber que suas políticas estão
produzindo um duro pouso econômico e uma nova queda no
mercado financeiro, o Fed fará
uma reviravolta, diminuindo o ritmo de aumento das taxas de juros,
assim como o ritmo de redução
no tamanho de seu balanço”, disse o membro sênior do American
Enterprise Institute.
Dean Baker, economista sênior
do Centro de Pesquisa Econômica e Política, disse à Xinhua que a
verdadeira questão é se o Fed se
compromete com novos aumentos de juros ou se o banco central
muda para uma abordagem de esperar para ver.
Em um relatório no início deste mês, o banco de investimentos
Goldman Sachs escreveu: “Esperamos que as autoridades do Fed
queiram manter suas opções em
aberto e evitem qualquer orientação forte.”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3074
R$ 5,4580
R$ 5,3521
R$ 0,7759
R$ 292,87

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

0,59% (junho)
0,52% (maio)
0,46%
0,79%
13,25%
0,63% a.m.
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Números: sorria, você está sendo manipulado
Por Daniel
Schnaider

C

omo muitas vezes
as pessoas inteligentes acreditam
em certas coisas que não
fazem sentido algum? O
uso de números por vezes
se caracteriza fortemente
em uma arma para jogar
um grupo contra o outro.
Políticos usam para a manipulação, comerciais para
instigar a compra de produtos, entre tantas outras manobras em massa.
Não quero aqui diminuir
a importância das estatísticas, longe de mim. São extremamente importantes
para muitas áreas, como
exemplo, a medicina, afinal
sem os números os médicos
não teriam certeza nem da
prescrição de uma aspirina.
No mercado financeiro nem
se fala, pois muitas pessoas
investem em debêntures
mais seguros a partir das
probabilidades que só esses
números proporcionam.
Existe uma frase de Mark
Twain que em tradução livre

fala: “Mentiras, mentiras
malditas e estatísticas”. Isso
se aplica a um caso famoso que me lembro, em que
existia um comercial que
dizia que 80% dos dentistas
recomendavam tal marca de
pasta de dente, era verdade,
porém, o que ninguém
contava é que na mesma
pesquisa, um profissional
recomendava mais de uma,
não era uma opção única, portanto, muitas outras
também receberam a mesma nota de recomendação.
Sorria, você está sendo manipulado.
Se trouxer para o âmbito
da política, entre democratas e republicanos, um vai
dizer que quer aumentar só
1% dos impostos, o outro o
acusa dizendo que, na verdade, se temos 1% dos impostos e irá para 2%, teremos um aumento de 100%
relacionado ao que já tínhamos, ou seja, manipulação
pura.
O contexto acima gera
voto, mas na medicina, por
exemplo, se a descoberta de
que a probabilidade de um

remédio ter efeitos colaterais vai de 0,05% a 0,10%,
e a notícia for que aumentou 100% e não 0,05% – o
que é insignificante, as pessoas vão parar de tomar a
medicação, o que pode tornar isso uma questão seríssima de saúde pública.
Visto esses exemplos, o
grande problema das estatísticas está na correlação,
e é isso que é escondido
quando ela vira uma estratégia de manobra, e aí que
mora o perigo. Por exemplo, um cenário fictício, uma
pesquisa aponta que em uma
cidade as vendas dos sorvetes e os incêndios aumentaram significativamente,
ou seja, quanto mais as matas são queimadas, mais se
consome a sobremesa, ou
seja, fizeram uma relação
de causa e efeito. Quando,
na verdade, a temperatura
muito alta seria a causa, e
o consumo e as queimadas
seriam os efeitos. São estatísticas variáveis que não
têm correlação entre elas.
Uma relação entre dois fatores não pode se confun-

dida com causa e efeito, e
da forma como a pesquisa,
geralmente, é exposta, fica
muito fácil dar a entender
que tem uma conexão.

Talvez a
polaridade seja
só um erro
(proposital)
de cálculo
Para determinar a causa,
é estritamente necessário
utilizar uma ferramenta
que chama RCT – Random
Control Trial, em que você
seleciona um grupo de controle que, por exemplo, fuma e outro que não, depois
faz a experiência e analisa se
as pessoas que não estão expostas ao tabaco realmente
tem uma taxa menor de
câncer de pulmão. Assim, é
possível fazer uma relação
eficaz de causa e efeito,
de qualquer outra forma,
estarão mentindo com
números.
Existem mais outras diversas formas de conseguir
manipular os números, como pegar um determinado

grupo para as pesquisas,
ou mesmo uma pequena
amostra que não representa a população. Quando, por exemplo, você vai
fazer uma pesquisa de satisfação de uma empresa,
se você tiver uma amostra
com menos de 30 clientes,
não obterá um resultado
com o efeito galziano, ou
seja, não criará uma representatividade e correrá
o risco de obter uma leitura dos dados incorreta.
Quanto maior a amostra,
mais assertiva a pesquisa
se tornará.
Também existem dois
outros truques que utilizam
para que você seja manipulado: o Simpson’s Paradox,
que faz amostragens em
grupos separados, mas se
forem unidos podem reverter o resultado, pois os
tipos de parcelas investigadas podem ficar concentrados em um grupo só; o outro são os gráficos, quando
uma amostra apresenta uma
margem que representa 5%,
e dentro daquele contexto,
se transforma em 50%, mas

não é bem essa a verdade.
Seja lá qual for a forma
de apresentar os dados
e fazer as amostragens,
pode-se gerar a engrenagem de manipulação. E o
que eu quero dizer com
tudo isso é que as estatísticas cada vez mais
trazem a sensação de que
estamos de lados opostos,
que nossas diferenças são
enormes, e caso realmente
a relação entre causa e
efeito seja aplicada corretamente, descobriremos
que somos muito mais
compatíveis em relação
aos problemas e soluções
do nosso país.
Principalmente na política, o grande pulo do gato
é entender que aquilo pode
ser ferramenta de massa
de manobra, portanto é
necessário fazer perguntas
sobre como o estudo foi
feito, quem são as amostras
e quais métodos de análises foram utilizados. Não se
deixem manipular.
Daniel Schnaider é CEO da Pointer
by Powerfleet Brasil.

Lei de Arbitragem: projeto coloca em risco a agilidade dos processos
Por Ana Júlia
Moraes

A

pesar de pouco difundida no país, a
Lei de Arbitragem
sempre se mostrou como
uma alternativa eficaz para
resolução de conflitos, dispensando a necessidade de
as partes acionarem o Poder
Judiciário e enfrentarem um
longo processo burocrático. Em um novo Projeto
de Lei, o 3.293, discutido
na Câmara dos Deputados,
contudo, esta solução pode
ser colocada em risco –
eliminando sua atratividade
e facilidade aos procedimentos arbitrais.
Promulgada em 1996, a
Lei de Arbitragem permitiu que desentendimentos
fossem resolvidos de forma
mais ágil e descomplicada,
sem intermediação e necessidade de apoio jurídico.

Nesses processos, as partes
têm liberdade de entrar em
acordo e estabelecer todos
os pontos a serem discutidos,
contando com o suporte de
um profissional capacitado
para resolver a questão.
Fora o empoderamento
benéfico para os desentendimentos, tal flexibilidade permite que os processos sejam
solucionados em menor tempo hábil e sem tamanhas burocracias, usualmente vistas
em casos que passam pelo judiciário. Tudo isso, sem barreiras geográficas limitantes,
uma vez que o tribunal selecionado para analisar o processo não precisa estar localizado em território nacional.
Todos esses benefícios, contudo, poderão deixar de existir caso o projeto venha a
ser aprovado.
Sob um pedido de urgência de análise enviado por
parlamentares, as prop-
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osições ressaltadas podem
interferir radicalmente no
procedimento adotado no
país. Dentre suas possíveis
mudanças, a confidencialidade dos casos é um dos
pontos de maior preocupação, em uma tentativa de
interferência nas relações
privadas.

Ameaças
na Câmara
brasileira e
Suprema
Corte americana
Sucintamente, a proteção à
privacidade que, hoje, garante
que os envolvidos discutam
quaisquer questões relacionadas a estratégias corporativas
as quais não dizem respeito a
terceiros, passarão a se tornar
exceções de ocorrência, possível de ser solicitada apenas
em casos excepcionais, medi-

ante a apresentação de justificativas para tal sigilo. Ainda, a
simultaneidade de um grande
volume de casos julgados por
cada árbitro, tenderá a ser
limitada para apenas dez ao
mesmo tempo.
Não suficiente, uma nova decisão promulgada pela
Suprema Corte americana
se torna outro agravante à
prosperidade da arbitragem
no Brasil – a qual determinou que a produção antecipada de provas, usualmente
exigidas para a continuação
de cada caso, apenas poderá
prosseguir caso emanado
por um tribunal internacional. Praticamente, a medida
trará maiores empecilhos
aos processos de arbitragem ao redor do mundo
– dificultando o acesso a
documentos, testemunhos
ou qualquer outra prova em
solo americano.
Fora a redução da agili-
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dade e maior limitação aos
procedimentos judiciais, a
decisão americana exigirá
que os conflitos brasileiros
sejam judicializados e, apenas após a validação deste
órgão, possa prosseguir em
um território internacional. A tranquilidade na resolução dos conflitos antes
vista graças à cooperatividade entre os órgãos internacionais, a depender de como essa decisão da Suprema
Corte vier a ser aplicada na
prática, corre sério risco de
ficar seriamente prejudicada, gerando maiores custos
e aumentando o tempo de
tramitação, desestimulando
a abertura de casos no país
para tentativas de resolução
em outras regiões.
O ambiente de negócios
brasileiro corre sérios riscos
com o início das decisões
proferidas. Acostumados
pela facilidade de resolução,

a maior burocracia e custos
gerados pelas mudanças
poderão reduzir significativamente a atratividade
financeira desse tipo de
procedimento, em vista de
um desestimulante e longo
processo de validação.
Caso aprovado, a abertura de novos processos exigirá uma atenção redobrada
das partes envolvidas, em
especial na elaboração de
cláusulas mais detalhadas e
completas como forma de
trazer a máxima confiabilidade possível à relação contratual. As regras do jogo
necessitarão ser muito bem
discutidas, evitando maiores
desgastes que possam comprometer ou dificultar a resolução de qualquer conflito
jurídico.
Ana Júlia Moraes é head
da área cível do escritório
Marcos Martins Advogados.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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BC dos EUA eleva taxa
de juros em 0,75 p.p.
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Com 4 anos de
antecedência, ANTT
prorroga concessão da MRS

N

a coluna de ontem, foi comentada a preocupação
do Tribunal de Contas da União (TCU) com a
devolução de trechos ferroviários sob concessão. Mas
há o outro lado, igualmente preocupante: a prorrogação
antecipada.
Nesta quarta, em reunião extraordinária, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou os
estudos técnicos e documentos jurídicos para assinatura
do termo aditivo de prorrogação antecipada ao contrato
de concessão ferroviária firmado com a MRS Logística. A
cerimônia de assinatura está prevista para ocorrer já nesta
sexta-feira, em Juiz de Fora (MG). A prorrogação foi feita
sob compromisso de investimentos de R$ 9,7 bilhões.
A concessão da Malha Sudeste foi feita em 1996, por
30 anos. Portanto, só venceria em 4 anos. São 1.643km de
extensão, passando pelos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, com operação nos portos de Santos,
Itaguaí, Sudeste, Guaíba e Rio de Janeiro.
Para execução das operações na malha, são alocadas
mais de 800 locomotivas e de 18 mil vagões, o que corresponde a 16% da frota ferroviária nacional. Aproximadamente 30% de toda a carga ferroviária brasileira passa
pelos trilhos operados pela MRS, segundo a companhia.
Prorrogar significa deixar de fora empresas que poderiam estar interessadas em concorrer à concessão, com
preços e serviços melhores. Na Ponte Rio–Niterói, a substituição da concessionária, em 2015, fez o pedágio baixar
de R$ 5,20 para R$ 3,70.

Agora a Febraban banca
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) decidiu
subscrever o documento encaminhado à entidade pela
Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) intitulado
“Em Defesa da Democracia e da Justiça”.
No ano passado, nota capitaneada igualmente pela
Fiesp e assinada por diversas entidades, com apoio da
Febraban, pedindo pacificação política teve sua publicação
adiada após a Caixa e o Banco do Brasil, controlados pelo
governo Bolsonaro, ameaçaram sair da entidade.

Dia D
O PT definiu esta sexta-feira, dia da Convenção Nacional do PSB, como data limite para que o partido aliado
retire a candidatura ao Senado, pelo Rio de Janeiro, do
deputado federal Alessandro Molon (PSB). A candidatura
de Molon é encarada pelo PT como descumprimento do
acordo que garante, no Rio, o apoio do PSB à candidatura
do presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano.
Caso o impasse permaneça, o PT pode abandonar a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo.

Rápidas
A desembargadora do TJRJ Andréa Pachá e a professora Vilma Piedade lançarão o livro Sobre feminismos nesta
quinta-feira, às 17h, no plenário histórico do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB) *** A escritora Isa Colli lança este mês o livro O Jardim da Amizade (Colli Books) ***
Nesta sexta-feira, o Caxias Shopping (RJ) recebe o músico
Reizilan Cartola Neto, neto de Cartola, em show ao vivo
a partir das 19h30 *** Também nesta sexta, o presidente
da Associação de Supermercados do Rio (Asserj), Fábio
Queiróz, será homenageado pelo Grupo de Empresários
G10 no auditório da Fecomércio, às 8h30.

Discussão é se o enfraquecimento econômico é reflexo de uma recessão

O

Banco
Central
dos EUA, o Federal
Reserve
(FED), subiu os juros como esperado pelo mercado.
A taxa básica pulou para a
faixa entre 2,25% e 2,50%
ao ano. O consenso é que
o FED começa a ver arrefecimento no consumidor
americano. O resultado veio
em linha com o que o mercado esperava, nada moveu
drasticamente: nem dólar,
nem juros e nem ações. A
Nasdaq, por exemplo, subiu
12% desde metade de junho. A discussão é se esse
enfraquecimento econômico é reflexo de uma recessão. O mercado precifica
que não haverá nada grande
demais.
O economista João Beck, sócio da BRA, diz que o
Comitê de Mercado Aberto
do FED (Fomc) entregou o
aumento esperado de 0, 75
ponto percentual, em linha
com nossas expectativas e
a precificação do mercado.
A parte principal do comunicado incluiu uma dicotomia: “os indicadores recentes de consumo e produção
suavizaram. No entanto,
os ganhos de emprego foram robustos. A inflação
continua elevada, refletindo desequilíbrios de oferta
e demanda relacionados à
pandemia, preços mais altos de alimentos e energia
e pressões mais amplas de
preços”.
Segundo ele, a decisão
de política monetária de
hoje e o comunicado não
apresentaram grandes surpresas. O mercado espera que o Fomc diminua o

ritmo de aperto para altas
de 0, 50 pp em setembro,
seguida de 0,25 pp em novembro, quando o FED
fará uma pausa e avaliará o
equilíbrio de riscos para a
economia.
O economista diz que a
publicação dos números do
PIB do segundo trimestre
que sairá nesta quinta-feira
também é importante e revelará se a economia dos
EUA entrou em uma recessão técnica no primeiro
semestre de 2022. O mercado espera uma contração
do PIB de 0,9% no segundo trimestre, impulsionada
por diversos fatores como
queda do preço das commodities e deterioração do
consumo e investimento
privado. O efeito de arrocho que as taxas de juros
mais altas já estão se revelando no mercado imobiliário dos EUA fará com que o
Fed não leve os juros muito
acima de 3% ao longo deste
ano.
Eduardo Melo, especialista em finanças e CEO da
Prime Investe, declara que
a economia norte-americana é sólida, está no TOP
3 do mundo nos últimos
30 anos, quando vemos
uma queda como essa, do
ETF americano em 30%,
e quando o mercado se
aproxima do preço médio
anual, conseguimos ver
que quando se aproxima
desse indicador poderoso
para a economia americana, vemos uma subida
muito forte nos próximos
meses ou anos.
“Quando vemos essa
queda entrando na casa

dos 30% de uma economia
muito sólida, independente
da taxa de juros vir elevada,
igual ou inferior, vemos o
mercado entrando em um
ciclo de boas oportunidades”, explicou ele. Na opinião dele, o mercado está
sempre mostrando boas
oportunidades de compra,
porque uma queda de 30%
do mercado americano, em
2020, na pandemia foi um
fator atípico, mas o mercado não atingiu esses patamares e a última queda que
tivemos nesse tamanho foi
em 2008, lá se vai 14 anos,
que não temos uma boa
oportunidade de queda como essa. Acredito que as
melhores oportunidades estão na crise.
Banco Original
Marco Caruso, economista-chefe do Banco
Original, diz que o FED
entregou o aumento esperado de 75 pontos base
(pb), em linha com a ampla
maioria das expectativas, e
de forma consensual; diferente da reunião anterior,
a dissidente embarcou no
ajuste mais acelerando.
Somado a esse fato, as
poucas mudanças no comunicado sinalizavam que
a preferência do comitê
era por manter esse ritmo
para a próxima decisão.
Segundo ele, as principais
dúvidas dos analistas eram
(1) se (Jerome) Powell,
presidente do FED, optaria por sinalizar os seus
próximos passos e (2) se
o medo de recessão seria
citado. As respostas foram

“sim” e “sim” e ambas para o lado dovish (leia-se,
inclinado a entregar menos juros): Powell voltou a
ancorar a discussão no “50
versus 75” para a próxima,
com probabilidade aparentemente igual entre as
duas, e, finalmente, a palavra recessão foi citada em
suas respostas à imprensa.
Ele diz que também chamou atenção a frase de que
“estamos nos aproximando de onde precisamos
estar” depois de elevações
“aceleradas” de juros (traduções nossas). A interpretação é de que estão
próximos da taxa nominal
neutra estimada por eles e
que, em um horizonte não
muito longe, os ajustes
serão moderados. Ainda
que parte da justificativa
para tanto seja negativa,
um medo de recessão, os
mercados gostaram. “A fala soa para os ativos financeiros como um flerte com
o velho jeito de ser dos
bancos centrais desenvolvidos, que passaram quase
15 anos injetando liquidez
e sustentando a tomada de
risco”, comentou.
“Fica a dúvida: faz sentido subir 75 pb (vale dizer,
é apenas a 3ª vez que esse
ritmo ocorre em 3 décadas)
e sair da decisão com um
afrouxamento das condições
financeiras? O caminho da
inflação é quem vai dizer;
hoje, os EUA seguem com o
CPI rodando em mais de 9%
e em pleno emprego. Uma
desinflação está a caminho,
mas, aparentemente, encontra maiores resistência na sua
volta à meta de 2,00%.”

Novo presidente da Aeerj vai
defender setor de atos arbibrários

A

defesa do setor de
engenharia e ao
cumprimento dos
contratos é a prioridade
do engenheiro e advogado
Paulo Kendi Teixeira Massunaga, o novo presidente
executivo da Associação
das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj). Há 42 anos no setor,
atuou em obras públicas de
grande porte e possui experiência em concorrências
públicas.

Na Aeerj, pretende dar
prioridade. À frente da Associação, Paulo Massunaga
planeja proteger as empresas de engenharia de atos
arbitrários. “Não pouparei
esforços no trabalho de
conscientização dos gestores dos órgãos responsáveis, sobre a necessidade
da total transparência dos
processos licitatórios em
todas as suas fases, desde os editais, que devem
ter exigências compatíveis

com o objeto licitado e as
planilhas orçamentárias,
até a finalização do processo com a contratação
da empresa vencedora”,
revela o novo presidente
da Aeerj.
A associação foi fundada
em 1975 com objetivo de
atender às necessidades dos
empresários de obras públicas que reivindicavam melhores condições de trabalho
e preços. Nos últimos anos,
tem atuado de forma inces-

sante na disseminação de
boas práticas e das diretrizes
de compliance, probidade,
segurança jurídica e respeito
aos contratos, revelando o
compromisso com a ética e a
transparência como um dos
principais pilares. A Aeerj
analisa e questiona questões
prioritárias para o Rio de Janeiro, em termos de infraestrutura e atua na busca de
soluções para problemas que
afetam as empresas de obras
públicas.

TIJOÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 14.522.198/0001-88 - NIRE 35.300.414.063
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se realizará no dia 19 de agosto de
2022 às 10h, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar a respeito da aprovação da correção pelo IPCA dos últimos 12 meses da remuneração
global atualmente praticada, que passará a ser de R$2.335.938,70 (dois milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais
e setenta centavos); e (ii) deliberar a respeito da inclusão do Bônus da Diretoria no valor de R$ 685.669,88 (seiscentos e oitenta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) na remuneração global para o ano corrente. Conforme facultado pelo artigo 124,
§2º-A, da Lei nº 6.404/76, para melhor conveniência dos acionistas, a Companhia realizará a Assembleia Geral Extraordinária de forma digital,
por videoconferência. A Companhia enviará um link via e-mail aos acionistas, para que possam acessar o sistema da videoconferência por
meio de qualquer aparelho com acesso à internet. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária ora
convocada se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na forma do artigo 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Caso qualquer
acionista se faça representar na Assembleia Geral Extraordinária por procuração, serão observados os termos do artigo 126, § 1º, da Lei nº
6.404/76. São Paulo, 26 de julho de 2022. Mariana de Mello Vaz Albuquerque - Presidente do Conselho de Administração.
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LEILÕES &
COMPANHIA
Antonio Pietrobelli
pietrobelliantonio1@gmail.com

Clube de Regatas
Guanabara vai a leilão

O

Clube de Regatas Guanabara, no Rio de Janeiro, com
o imóvel e seu grande terreno, vai a leilão no dia 18
de agosto, por ordem da 3ª Vara Federal do Rio. O lance
mínimo é de R$ 21 milhões. Um segundo leilão, caso uma
compra não seja efetivada no primeiro, está agendado para
24 de agosto deste ano. O motivo da dívida são impostos
federais atrasados. O leilão está sendo organizado pelo leiloeiro Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br).
Informa-se que o Clube já esteve à venda no passado,
porém na ocasião descobriu-se que seu terreno seria objeto de uma doação do Governo Federal, vinculada ao uso
do imóvel como agremiação esportiva. Isso acabou impedindo as negociações. O Clube de Regatas Guanabara foi
fundado em 5 de julho de 1899, com sede na Zona Sul do
Rio de Janeiro, na Avenida Repórter Nestor Moreira, 42,
Botafogo.

Fazenda Bonfim em Guapimirim
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) está realizando
leilão da Fazenda Bonfim, em Guapimirim. Possui suas
cercas internas e externas novas, sendo os mourões de 1ª
qualidade com utilização de quase 40 quilômetros de arames farpados novos. A propriedade está situada em região
privilegiada, tanto sob o ponto de vista de disponibilidade
de água, quanto pela sua facilidade logística, uma vez que
se situa junto à Serra dos Órgãos, distando apenas cerca de
60km do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Avaliação: R$
8.446.583,00. Leilão em andamento.

Bradesco faz superleilão
O Banco Bradesco, em parceria com a Mega leilões
(megaleiloes.com.br/ML22442), realizará um leilão de
imóveis residenciais e comerciais localizados em 11 estados brasileiros. O evento acontecerá nesta sexta-feira
(29), a partir das 14h. Fernando Cerello, leiloeiro oficial
da empresa, conduzirá o evento, que acontecerá online
pelo site da leiloeira.
Dos 22 imóveis disponíveis no leilão, 18 deles são residenciais, com lances mínimos de menor valor a partir de
R$ 16 mil e de maior valor a R$ 665 mil. Os imóveis estão
localizados nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pará, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

Destaque de casa
na Barra da Tijuca
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando leilão
da casa com 627m² localizado na Rua Ministro Lafayette
Andrada, 320, lote 20, quadra A, Condomínio Associação
Lafayete de Andrada, Barra da Tijuca. Construção moderna de ocupação residencial, em dois pavimentos, com
estrutura de concreto e alvenaria, com a fachada revestida
por argamassa e pintura plástica verde clara, em condomínio fechado, coberta por telhas, possuindo janelas e portas
de madeira na fachada, acesso por dois portões de madeira
e garagem coberta. Avaliação: R$ 5.100.349,00. Leilão aberto.

Promoção de prédio
na Ilha do Governador
Fabiano Ayup (fabianoayuppleiloeiro.com.br) promove
leilão do prédio e respectivo terreno situado na Rua Pio
Dutra, 350/350F, freguesia de Nossa Senhora da Ajuda,
Ilha do Governador, medindo o terreno em sua totalidade
110,00m de frente, 20,00m de fundos, 100,00m do lado direito e 121,70m do lado esquerdo, confrontando pela frente
com a Rua Pio Dutra, pelos fundos com a Rua Jarinú, pelo
lado direito com o prédio n° 106 e lote 103 com frente
para Rua Jurinú, lado esquerdo pela Rua Taguatinga (atual
Rua Professor Silva Campos). Avaliação: R$ 2.500.000,00.
Leilão em andamento.
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Inflação: restaurantes faturam menos
29,6% com relação a pré-pandemia
Restaurantes, bares, lanchonetes e padarias registraram queda de 29,6% no
faturamento, de 40,9% na
quantidade de vendas e de
7,3% no número de estabelecimentos que realizaram
ao menos uma transação,
em maio na comparação
com 2019 (período pré-pandemia).
Ao analisar o comportamento de consumo em supermercados há um avanço
no faturamento de 6,4% e
7,9% no número de estabelecimentos que registraram ao menos uma transação, enquanto houve queda
de 5,7% na quantidade de
vendas (também comparação de maio deste ano para
2019).
Os dados foram divulgados, nesta quarta-feira, pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
em parceria com a Alelo,
bandeira especializada em
benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas.
Já na comparação de
maio deste ano com o mesmo período de 2021 houve
queda de 5,2% no faturamento do setor de restaurantes, bares, lanchonetes e
padarias.
Os dados, que avaliam o
desempenho dentro do cenário da pandemia e consideram a inflação no período (ou seja, são calculados
em termos reais), mostram

também uma regressão no
valor gasto nos supermercados de 15% no faturamento no mês.
Os Índices de Consumo
em Restaurantes (ICR) revelam ainda aumento de 8,5%
na quantidade de vendas e
queda de 7,1% no número
de estabelecimentos que
efetivaram pelo menos uma
transação no mês de maio.
“Alguns fatores tendem a
prejudicar o fluxo e faturamento dos restaurantes,
como a alta nos preços de
bens e serviços (inflação),
mudanças permanentes nos
hábitos e rotina de trabalho de consumidores, são
exemplos que fazem parte
da realidade dos brasileiros.
Já no setor de supermercados, os números mostram
que o segmento ainda sofre
com essa conjuntura negativa e alcançou os piores resultados dos índices desde
janeiro de 2022”, pontua
Cesario Nakamura, presidente da Alelo.
Em relação aos Índices
de Consumo em Supermercados (ICS), os dados
de maio, apresentam resultados negativos, com destaque para a queda de 15,9%
na quantidade de vendas e
de 3,7% no número de estabelecimentos que realizou
pelo menos uma transação
- ambos em comparação
com maio de 2021.
Segundo os pesquisadores da Fipe, a leitura dos

resultados apresenta um cenário desafiador para o consumo tanto para as redes
de supermercados quanto
em restaurantes. Uma vez
que o período foi marcado
positivamente apenas pelo aumento registrado no
número de transações em
restaurantes nos últimos 12
meses, é possível argumentar que as divergências são
ocasionadas pela inflação,
que tem sido responsável
por ofuscar o desempenho
desses
estabelecimentos.
Entretanto, segundo os
pesquisadores, há um novo
momento de consolidação
de padrões comportamentais e níveis de gasto compatíveis com a nova realidade
econômica dos brasileiros
em 2022.
De acordo com os pesquisadores, os Índices de
Consumo em Supermercados (ICS) acompanham
as transações realizadas em
estabelecimentos como supermercados,
quitandas,
mercearias, hortifrútis, sacolões, entre outros; e os
Índices de Consumo em
Restaurantes (ICR) apontam a evolução do consumo de refeições prontas
em estabelecimentos como
restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, além de serviços de entrega (delivery)
e retirada em balcão/para
viagem (pick-up). Ambos
são calculados com base
nas operações realizadas

a partir da utilização dos
cartões Alelo Alimentação
e Alelo Refeição, em todo
território nacional.
Dados regionais
Em termos regionais,
adotando como parâmetro
a variação do valor gasto
em restaurantes entre maio
de 2019 (período pré-pandemia) e maio de 2022, é
possível notar um maior
impacto na região Nordeste (-37,0%). Entre as demais, a queda foi de: Norte (-31,8%), Centro-Oeste
(-31,6%), Sudeste (-29,4%)
e Sul (-27,5%).
Individualmente, as unidades federativas mais
impactadas em maio foram:
Ceará
(-44,6%),
Rio de Janeiro (-42,5%),
Bahia (-41,8%), Amazonas (-37,4%), Maranhão
(-36,6%), Distrito Federal
(-36,1%) e Pernambuco
(-34,3%).
Já entre as unidades com
aumento e/ou quedas menos expressivas, destacaram-se: Acre (+53,7%),
Roraima (+20,9%), Alagoas (+3,5%), Rondônia
(-3,5%), Sergipe (-6,4%),
Amapá (-15,4%) e Mato
Grosso do Sul (-15,5%).
Além das unidades federativas citadas, vale mencionar
o impacto sobre o consumo em: Rio Grande do Sul
(-34,3%), Goiás (-30,8%),
Pará (-29,6%), Mato Grosso (-29,5%) e Minas Gerais
(-28,9%).

Pedidos de recuperação judicial
fecham semestre com baixa de 14,1%

O

primeiro semestre
deste ano acumulou 390 pedidos de
recuperação judicia. Feita a
relação com o mesmo período de 2021, que marcou
454 requisições, o Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa
Experian registrou queda
de 14,1%. O índice também
revelou que, apesar da baixa
na comparação ano a ano,
as micro e pequenas empresas continuaram liderando

o total de solicitações. Além
disso, na análise por setor,
os empreendimentos de
serviços foram os que mais
demandaram pelo recurso,
seguidos pelo comércio e
indústria.
De acordo com o economista da Serasa Experian,
Luiz Rabi, o primeiro semestre do ano foi marcado
pela instabilidade econômica que afetou tanto o poder
de compra dos consumidores, como as negociações

REIT SECURITIZADORA S.A. (“Reit”)
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 / NIRE nº 33300303677
Edital de Primeira Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis Imobiliários da 26ª Série da 2ª Emissão da
Securitizadora (“AGT”). A Reit, nos termos das cláusulas 14.2 do Termo
de Securitização de Créditos Imobiliários da 26ª Série de sua 2ª Emissão
(“TS” e “CRI”, respectivamente), firmado junto à Planner Corretora de
Valores S.A. (“Agente Fiduciário”), convoca os titulares dos CRI, para a
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGT”), no dia 17/08/2022,
às 15:00h, de forma exclusivamente digital, através da plataforma
eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso
disponibilizado individualmente aos Titulares dos CRI devidamente
habilitados, nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Resolução nº
60, da CVM (“Resolução CVM nº 60”). Assim, é convocada a referida AGT,
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar por autorização
para adiantamento da liberação dos recursos do Patrimônio Separado para
obras, tendo em vista a necessidade de atendimento às adequações exigidas
pelo corpo de bombeiros relativas ao sistema de prevenção de incêndio, com
a necessária comprovação da utilização dos referidos recursos nas obras
do Empreendimento; (ii) Deliberar acerca da alteração da cláusula 14.4
do TS para possibilitar que as convocações das Assembleias de Titulares
possam ser realizadas mediante disponibilização do edital por meio de
sistema eletrônico disponível na rede mundial de computadores, bem como
envio do mesmo aos Titulares, conforme autoriza a Resolução CVM nº
60, dispensando-se assim, sua publicação em jornais; e (iii) Deliberar pela
autorização para que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote
todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive
aditamentos aos documentos da Emissão. As deliberações constantes no
itens (i); (ii) e (iii) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter
votos de 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em Circulação,
nos termos da cláusula 14.10 do TS. Na forma da Resolução CVM nº 60, a
AGT será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo
acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico – ri@
reit.com.br – os documentos que comprovem os poderes de representação
dos Titulares ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares
dos CRI, até uma hora antes do horário de início previsto para a AGT. Para
os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante
pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares dos
CRI ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular;
e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social
(ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do Titular, e cópia digitalizada de documento
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador,
cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Titular. Os termos que não se encontrem aqui expressamente
definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão.
Rio de Janeiro, 28/07/2022. REIT SECURITIZADORA S.A.

entre os donos de empresas
e seus parceiros ou fornecedores. “Com a economia
ainda fragilizada, as renegociações continuaram sendo
ferramentas essenciais para
a organização financeira e o
afastamento da insolvência.
Além disso, essa solução
ganha espaço por ser mais
rápida e barata, diferente do
instrumento de recuperação judicial”.
Ainda no comparativo de
janeiro a junho deste ano

com o anterior, as requisições de falências marcaram
retração de 14,3%. Todos
os portes de empresas tiveram melhora, diminuindo o
número de solicitações do
período. Ainda assim, os
micro e pequenos negócios
lideraram, com 224 pedidos. No recorte por setor, o
de serviços foi o que mais
buscou pelo recurso, e apenas o de indústria apresentou aumento, indo de 107
para 108 requisições.

DARO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.304.992/0001-01 - NIRE 3330027075-2
Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130,
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Data, Local e Hora: 21.07.2022, na sede social,
na Praia do Flamengo, nº 154/3º andar-parte, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ,
às 10:00hs. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da
Lei 6.404/76. 3. Mesa: Daniel Miguel Klabin (Presidente) e Mônica Maria
Welsing (Secretária). 4. Presenças: Acionistas representando a totalidade
do Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2021, publicado em 20.07.2022, edição, impressa e
digital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), conforme Recibo de Publicação /
Hash de Publicação: 9F00C1F17861210F102087099192659D617FF50C,
DE4913B2C2A0C38FECB7306776ED7ADED983769A, BA2A34EE5D4EAB951D3E6DF37D08CEA7ECA4F8F7, 0B0E46A7D0CCA631E71093C025E263BCD8137B8E, 43C9FD6BAEE0EAB19FCE6D467F25CD5A15EEB2E8.
6. Quorum de Instalação e Deliberações: Tomadas por unanimidade.
7. Fatos ocorridos na Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura, exame,
discussão e aprovação, sem reservas, do Relatório da Diretoria e das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2021, considerada sanada a falta de anúncios e a inobservância dos
prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado pelo seu parágrafo 4º. b) Deliberada a transferência da totalidade do resultado do exercício
à conta de reserva de lucros a realizar. c) Não houve retenção para a conta
destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora existente no
patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% do Capital Social. d) Não
houve distribuição de dividendos no exercício social de 2021. e) Deliberada a
manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual quantidade
de ações. f) Deliberada a eleição da nova Diretoria pelo prazo de 03 anos,
tendo como Presidente Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado pelo regime
da absoluta separação de bens, engenheiro, CI nº 00.756.306-7, CPF/MF
nº 008.143.777-34, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º
andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030, e, como Diretores sem
designação especial Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada pelo regime da
absoluta separação de bens, administradora de empresas, CI nº 106306632 IFP/RJ, CPF/MF nº 047.868.957-84, com endereço comercial na Praia
do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030,
e David Klabin, brasileiro, casado pelo regime da absoluta separação de
bens, administrador de empresas, CI nº 10.630.661-6, DETRAN-RJ, CPF/MF
nº 047.868.947-02, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º
andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030. g) Os atos praticados pela
Diretoria eleita em 2019 são considerados válidos até o registro da presente
ata, e são ora ratificados. h) Foram fixados em R$ 1.212,00 os honorários
mensais, para cada um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento: Nada
mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 9. Presenças e Assinaturas:
Daniel Miguel Klabin (Presidente da mesa) e Mônica Maria Welsing (Secretária da mesa). Confere com o original. Mônica Maria Welsing - Secretária.
JUCERJA nº 5017528 em 26/07/2022.
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Três perguntas: os robôs e os centros de distribuição
Por Jorge Priori

C

onversamos
sobre a implementação de robôs nos
centros de distribuição
brasileiros com Levi Lima,
gerente de sales engineer
da Zebra Technologies no
Brasil (Nasdaq: ZBRA).
Como está a implementação de robôs nos
centros de distribuição?
Os robôs já estão na nossa
vida há muito tempo. Por exemplo, eles já estão nas linhas
de montagem automobilísticas desde a década de 1980.
O que está acontecendo agora é muito mais uma questão
de trazermos os robôs para
todos os processos.
Quando nós olhamos
para os centros de distribuição, nós vemos o aumento da quantidade e da
diversidade de materiais.
Hoje você pode comprar
pela internet um carro, uma
gilete ou uma TV. Com isso,
os centros de distribuição
têm que estar preparados
para essa demanda.
Além de nós termos
muitos produtos, nós vamos começar a ter muitos
centros de distribuição. Esses centros terão que estar
preparados para atender
uma compra que deverá ser
entregue na casa do comprador ou que será retirada
numa loja física. Com essa
complexidade, o número de
pessoas dentro de um centro de distribuição teria que
aumentar muito.
Os robôs de movimentação, conhecidos como

AMR (Autonomous Mobile
Robot), eliminam processos repetidos onde as pessoas têm baixa produtividade. Imagine uma pessoa
indo e vindo, no mesmo
lugar, várias vezes, dentro
de um centro de distribuição gigantesco. Neste
caso, esses robôs terão
uma performance superior.
Esse processo de substituição aconteceu na Revolução Industrial, quando
se começou a utilizar máquinas em vez de pessoas.
Por exemplo, parafusadeiras substituíram pessoas
que apertavam parafusos o
tempo todo.
Por mais que eles ainda
não estejam em todos os
ambientes, todas as empresas que têm centros de
distribuição de alta performance já estão testando ou
já estão na fase inicial de
implementação de robôs.
Nós pensamos que os
robôs são humanóides,
mas, na verdade, eles são
discos, como os robôs que
limpam uma casa. Eles são
uma realidade e esse cenário
não é nada futurístico. Para
os próximos três anos, não
há como olhar para operações de alta performance
sem que os robôs estejam
integrados.
Hoje, os robôs têm um
custo relativo alto, mas
quando olhamos para os
próximos cinco, dez anos,
o investimento nessa tecnologia já estará mais factível
para as grandes empresas
na América Latina como
um todo.
Mesmo para as empresas

menores, da mesma forma
como nós temos o hardware
as a service e o software as a
service, nós teremos o robô
(robot) as a service. Por exemplo, as soluções de robôs
da Zebra são totalmente
voltadas para uma implementação na nuvem, onde a
empresa pode ter o serviço
de robô sem ter que adquirilo. Num futuro próximo, isso
vai democratizar o uso dessa
tecnologia de forma a que
os centros de distribuição
menores possam utilizá-la. A
ideia não é que se adquira o
robô como um produto, mas
como um serviço.
Para que um robô funcione, ele precisa de WiFi, 4G ou 5G?
Essa é uma ótima
questão. Esse é um desafio das empresas de robô:
depender da infraestrutura
local. Os robôs da Zebra
funcionam de forma praticamente autônoma com
relação à infraestrutura.
Com isso, seu funcionamento independe de Wi-Fi,
4G ou 5G, pois toda a parte
de movimentação é baseada na tecnologia que está
no próprio robô. Para que
você tenha uma referência,
nós não precisamos alterar
nenhuma infraestrutura de
um centro de distribuição
do cliente.
No nosso caso, o próprio
robô tem inteligência e
câmeras que gravam o ambiente onde ele está andando,
e a partir disso a inteligência
do robô faz a sua movimentação. Nós utilizamos uma
conexão apenas para enviar

Levi Lima

Robôs e inteligência
artificial são temas distintos?
Eles são complementares. Eu posso ter robôs
mais simples como os
AGVs
(Autonomous
Guided Vehicle), que são
veículos guiados que fazem um caminho seguindo
uma linha no chão através
de um sensor magnético
ou sensor óptico.
No nosso caso, os
AMRs já têm uma inteligência para processar
informações para tomar a
melhor decisão. Imagine
que ele está andando no
centro de distribuição e há
uma pessoa na frente dele.
O robô identifica a pessoa
e para de forma que ela se
movimente.
Em cima disso tudo,
imagine que eu posso ter
um sistema de inteligência artificial analisando
a movimentação desses
robôs para otimizá-la de
acordo com as tarefas que
eles têm que fazer. Por

exemplo, se um robô precisar pegar um produto
para levar para uma região,
a análise de movimentação pode determinar que
talvez seja melhor o robô
percorrer um caminho
mais longo, mas com menos obstáculos.
Assim, a inteligência artificial e toda a parte de
robótica vão andar em conjunto. Eu posso ter isso
dentro do robô ou numa
plataforma que vai somar
as informações e interagir
com algoritmos para prover
um melhor resultado.
Os robôs não estão sozinhos nesse processo de
transformação dos centros
de distribuição. Nós temos
outras tecnologias que estão acontecendo ao mesmo
tempo, como a identificação por rádio frequência.
Em vez de você ter um código de barras nas etiquetas
dos produtos, você tem um
chip. Dessa forma, quando
um robô estiver transportando um pallet com vários

Investimentos em crédito privado renderam no semestre

D

ados da Associação Brasileira das
Entidades
dos
Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima) mostram
que o volume de emissões
de debêntures somou R$
60,2 bilhões entre maio e junho, volume cerca de 15,5%
maior em relação ao mesmo
período do ano passado. Os
títulos CRAs e CRIs também
acompanharam o movimento, com crescimento de 41%.
Os CRIs são os Certificados
de Recebíveis Imobiliário. As

CRAs são os Certificados de
Recebíveis do Agronegócio.
Os dois são títulos de renda
fixa que funcionam de forma
similar.
“A inflação pressionada e
a alta da Selic contribuíram
para elevar a atratividade
dessas modalidades de investimento, causando grande
migração de capital dos fundos multimercado, de ações e
demais modalidades de renda variável para a renda fixa.
Enquanto os fundos multimercado e carteiras de ações

registraram saídas de R$ 61,8
bilhões e R$ 49,5 bilhões, os
fundos de renda fixa acolheram R$ 88,8 bilhões em dinheiro novo”, afirma Gabriel
Nascimento, co-fundador da
Ulend, Fintech especializada
em investimentos em crédito
privado.
Investimentos em renda
fixa, especialmente as modalidades de crédito privado, obtiveram as melhores
taxas de retorno do mercado no primeiro semestre
do ano. Segundo dados di-

vulgados, a TIR da carteira
de crédito privado da fintech ficou em 18,5% a.a.,
e seu FIDC (Ulend Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios) apresentou
rentabilidades de CDI +
6% a.a. nas cotas sêniores
e CDI + 8% a.a. “Enquanto a rentabilidade mensal
na carteira da Ulend chega
a 1,48%, o Tesouro ficou
em 0,92%. Já a média dos
CDBs atingiu apenas 0,73%
e a poupança 0,50% mensal”, comparou a fintech.

Troca de farpas em aplicativos de mensagens no mercado

E

m coletiva de
imprensa
nesta
quarta-feira, Pedro Albuquerque, CEO
da TC Traders Club SA
(BVMF:TRAD3) (Traders
Club) acusou Caio Mesquita e Felipe Miranda, diretores da Empiricus Research
Publicações S.A., como
idealizadores de um vídeo
“difamatório e calunioso”
à empresa que circulou nas

redes sociais e em aplicativos de mensagens nesta
terça-feira (26).
A Empiricus se posicionou sobre as acusações feitas
pelo Traders Club: “A Empiricus vem a público esclarecer
que não possui relação com
quaisquer das condutas mencionadas pelo executivo do
TC (Traders Club) na coletiva de imprensa realizada no
final da tarde de terça-feira

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 33.3.0033098-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022.
No dia 29 de junho de 2022, às 09:00 horas, foi realizada a Assembleia
Geral Extraordinária da Vale Soluções em Energia S.A. – VSE (“Companhia”)
de forma digital e aprovou a alteração do endereço da sede social
da Companhia de Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo,
CEP 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
para Praia de Botafogo, nº 186, sala 1801, Botafogo, CEP 22.250-145, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O ato foi registrado
na JUCERJA sob nº 00005009772 em 21/07/2022, e sua versão na íntegra
está disponível no site: https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/

(27), e refuta veementemente as acusações formuladas
pelo Sr. Pedro Albuquerque,
em nome do TC, imputando
aos diretores da Empiricus a
autoria de um vídeo apócrifo divulgado em junho deste
ano. Em nenhum momento
a Empiricus ou seus diretores deixaram de cumprir
com os deveres pertinentes
e inerentes a sua atividade e/ou com a legislação.”

Divulgação Zebra Tech

dados e para integrá-lo com
um ERP (Enterprise Resource Planning) ou com o
WMS (Warehouse Management System).
Nós pensamos muito em
não nos limitarmos a uma
infraestrutura de comunicação, de forma a que os
nossos robôs pudessem ser
implementados facilmente.
Inclusive, isso facilita o
tempo de implementação.
Nós conseguimos colocar
um piloto de robô funcionando dentro de um cliente
em até 24 horas.

Também ressalta que “as
conversas apresentadas, que
alegadamente teriam sido encaminhadas ao TC por um
hacker, não são verdadeiras
e não representam uma interlocução entre os Srs. Caio
Mesquita e Felipe Miranda, e
entre esses com terceiros. Todas as medidas e providências cabíveis já estão sendo
adotadas para a preservação
dos seus direitos.”

EDITAL DE RENÚNCIA DE MANDATO
Arthur Floriano Simas Peixoto de Abreu, advogado inscrito na
OAB/RJ sob o nº 45.666, dando cumprimento à regra do artigo 112
do Código de Processo Civil, vem pelo presente edital renunciar aos
mandatos que lhes foram outorgados pela Comissão de Obras
dos Empreendimentos Villa Borghese e San Filippo, sociedade
civil inscrita no CNPJ sob o nº 02.699.909/0001-5, que se encontra
em local incerto e não sabido e com representante legal falecido.

itens, em vez de uma pessoa ter que ler cada código
de barra, o robô passa num
portal que automaticamente lê todos os itens que
estão sendo transportados.
Temos também a realidade
aumentada e a realidade expandida. Imagine que um
operador usará óculos de
realidade aumentada para
interagir com os robôs.
Outra tecnologia é o computador móvel.
Os centros de distribuição
viraram verdadeiros laboratórios de novas tecnologias
focadas no atendimento da
demanda do varejo/e-commerce. Eu sempre falo que
o e-commerce é o comércio
baseado na operação logística. Grandes players como
Amazon e Mercado Livre
não possuem lojas físicas. Todas as vendas e o atendimento ao cliente dessas empresas
acontecem nos centros de
distribuição. Por isso que nós
temos essa revolução com
todas essas tecnologias acontecendo ao mesmo tempo.

SÉTIMA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias<\C> O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular do Cartório da 7ª Vara Cível
da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe,
80 Fórum CEP: 22710-195 - Taquara - Jacarepaguá - Rio de Janeiro RJ e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício,
de nº 0040848-36.2019.8.19.0203, movida por CONDOMÍNIO SPAZIO VITA
RESIDENCIAL CLUBE em face de VALERIA MORENO CORREA LUCAS,
objetivando a condenação da Ré ao pagamento das cotas condominiais,
vencidas e a vencer, referentes ao imóvel situado na Estrada do Tindiba nº
979, Bloco 2, Apto 205, Taquara, nesta cidade, cujo principal é composto
pelas cotas condominiais inadimplidas (período de fevereiro de 2019 até
setembro de 2019) e pela emissão de ônus reais da unidade, acrescido
de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, totalizando o
valor de R$ 7.077,03 (sete mil, setenta e sete reais e três centavos). Assim,
pelo presente edital CITA a ré VALERIA MORENO CORREA LUCAS, que
se encontra em lugar incerto e desconhecido para, no prazo de quinze
dias, oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344,
CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade do Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil
e vinte e dois. Eu, Fernanda Gomes Castelo Branco - Técnico de Atividade
Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, Gustavo Alves de Souza - Chefe de
Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/ME no 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.0033225-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
Ficam os senhores acionistas da SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE
EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara,
no 160, sala 1519, Centro, CEP: 17.700-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
no 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que ocorrerá na
sede social, no dia 02 de agosto de 2022, às 10:00 horas, tendo por objeto a
seguinte Ordem do Dia: (a) deliberar sobre a aprovação da transferência do
imóvel objeto da matrícula no 156.190, área total de 4.931,45 m2, registrado
perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto
(“Imóvel”), de titularidade da Companhia, à Associação Portuguesa de Esportes Atléticos, associação privada, com sede na Cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Inhaúma, 157, CEP: 14.010100, inscrita no CNPJ/ME sob o no 56.015.191/0001-10 (“Associação Portuguesa”), por força do instrumento de transação celebrado nos autos dos
processos no 1052400-18.2017.8.26.0506, 1052403-70.2017.8.26.0506 e
1043563-71.2017.8.26.0506 em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão Preto, do Estado de São Paulo; (b) aprovar a reeleição ou eleição,
conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (c) deliberar sobre a aprovação para que a Diretoria da Companhia
tome todas e quaisquer medidas necessárias e/ou conveniente à efetivação da deliberações para implementar todos os atos necessários ou convenientes para implementar referidos atos, se aprovados. Conforme dispõe
o Artigo 10 do Estatuto Social, caso os acionistas participem remotamente
da Assembleia Geral, deverão expressar seus votos por meio de carta ou
correio eletrônico para o e-mail gepgestao@genial.com.vc, que identifique
de forma inequívoca o remetente. Os acionistas poderão ser representados
na Assembleia Geral por procurador, com poderes específicos, constituído
há menos de 1(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia
ou advogado, em conformidade com o parágrafo único do Artigo 10 do
Estatuto Social da Companhia. Rio de janeiro (RJ), 25 de julho de 2022.
Fabio Vilela de Moraes - Conselheiro

6 Seguros
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Baixa renda procura Microsseguro

Qualicorp lança
seu 1º Relatório de
Sustentabilidade

Em maio, vendas crescem 47,4% e indenizações 48,5%

A

população de baixa
renda também está
contratando mais
seguros neste ano, acompanhando o sentimento de
aversão a risco predominante nas classes média e
alta. É o que revela levantamento da Confederação
Nacional das Seguradoras
(CNseg), ao se debruçar
sobre números do ramo de
microsseguros e constatar
alta na demanda dos produtos de riscos pessoas e danos materiais voltados para
os mais pobres.
Nos primeiros cinco me-

ses do ano, a receita aumentou 47,4% sobre o mesmo
período de 2021. As indenizações acumuladas no ano
até maio subiram 48,3% sobre os valores pagos nos primeiros cinco meses de 2021.
O crescimento dos microsseguros se deve à retomada de
empregos e ocupações dos
mais pobres no país, (mesmo
sem recuperação da renda);
maior oferta de produtos pelos canais digitais; impactos
difusos das ações educativas
em seguros, além de preços,
capitais segurados e coberturas mais adequados. Também

as inovações advindas do
sandbox regulatório da Susep
e o novo marco regulatório
dos microsseguros, aprovado
no ano passado, são fatores
em prol da expansão.
“As pessoas mais vulneráveis passaram a entender
que o seguro protege sua
família e seu patrimônio.
Essa percepção ampliada favorece a contratação
dos microsseguros e, em
consequência, reduz as
lacunas de proteção naturalmente maiores na população de baixa renda.
O setor segurador tem se

empenhado em ampliar o
acesso a todos da sociedade, procurando adequar as
coberturas às necessidades
e perfil dos consumidores,
além buscar mais canais de
distribuição como a rede
de varejo”, afirma a diretora executiva da CNseg,
Solange Beatriz Palheiro
Mendes. “Todos sabem
que a perda de um bem ou
de um ente querido nessa
faixa de público é muito
mais impactante do que
naquelas faixas intermediárias ou ricas da população”, afirmou.

Indenizações: Rural, Automóvel e VGBL disparam em maio

A

s indenizações, benefícios, resgates e
sorteios pagos pelo
setor segurador somaram
R$ 18,6 bilhões em maio,
uma expansão de 20,4%
em relação ao mesmo período do ano passado, sem
DPVAT e Saúde Suplementar. Já no acumulado dos
primeiros cinco meses do
ano, as indenizações subi-

ram 25,2% alcançando R$
94,1 bilhões.
O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo
Oliveira, explica no edital
da publicação Conjuntura CNseg nº 76 que três
produtos lideraram a alta.
“Neste período, o VGBL
registrou um total de resgates e benefícios pagos de R$

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 215, 217 E 219 -B,
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2387 E-mail: cap10vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta
por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E
LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/000195 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO
Nº 0035399-24.2019.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) RICARDO CYFER – Juiz Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO,
matriculado na JUCERJA sob o nº 150, com escritório na Rua
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP:
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21)
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão será no dia 15/08/2022 às
12:00h, para venda por valor igual ou superior ao da avaliação, e
não havendo lance, o Segundo Leilão será no dia 18/08/2022 às
12:00h, para venda pela melhor oferta, onde o lanço mínimo
inicial será por valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação,
sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente
através do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.
com.br, e as propostas para arrematação de forma parcelada
serão
recebidas
exclusivamente
através
do
e-mail
sergiorepresas@gmail.com. Cientes os interessados que caso
não haja expediente forense na data designada, o leilão será
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme Avaliação
por Estimativa de fls. 249/250: APARTAMENTO Nº 1208, BLOCO
B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA
A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ,
COM DIREITO A UMA VAGA NOS LOCAIS DE
ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE
GARAGEM ELEVADA. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.878 E NA PREFEITURA
SOB O Nº 1.254.460-7 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE
ÁREA EDIFICADA E FRAÇÃO DE 0,004392 DO TERRENO.
DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares,
08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três
elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs,
construção do ano de 1998. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS:
Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026,
situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita,
limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada
e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com
frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva,
limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo),
26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A;
49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda,
confrontando com uma área destinada a serviços públicos, do
Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de
Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas
medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10.
DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, considerando-se a sua
localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi
estimada a avaliação do imóvel objeto de leilão em 18/12/2020 no
valor de R$ 405.000,00 (Quatrocentos e cinco mil reais),
correspondentes a 113.924,05 UFIR, que atualizadas nesta data
perfaz o valor de R$ 466.120,25 (quatrocentos e sessenta e
seis mil, cento e vinte reais e vinte e cinco centavos). DOS
DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 18/07/2022 constam
débitos de IPTU, cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$
8.418,71 (Oito mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e um

44,4 bilhões, alta de 42,7%.
Já o seguro Rural expandiu
272,4%, consequência de
condições climáticas adversas, em especial na região
Sul do País, totalizando R$
7,9 bilhões. Por último, o
seguro Automóvel efetuou
pagamentos de R$ 12,4 bilhões, número 47,8% superior em razão do aumento
do valor dos veículos usa-

dos, das peças de reposição
e da maior mobilidade nesses primeiros meses do ano
em relação ao mesmo período do ano passado”.
O presidente da CNseg
chama a atenção para o impacto positivo dos seguros
para o produtor rural. “Em
2022, já foram indenizados
77 mil produtores de um
total de 136 mil apólices.

centavos); Que conforme certidão de 18/07/2022 constam Débitos
de FUNESBOM, cujo valor aproximado perfaz a quantia de R$
428,54 (quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro
centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em
13/07/2022 perfaz a quantia de R$ 29.412,42 (vinte e nove mil,
quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos). Cientes os
interessados que todos os débitos acima apresentados, serão
atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do
seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.42878
da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi
realizada Promessa de Venda em favor de Jane Bomsucesso
Moreira, que conforme R-12, cedeu seus direitos em favor de Luís
Carlos Moreira Rocha e s/m Claudia Guimarães Correa Rocha,
contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos
à Execução Nº 0220652-51.2020.8.19.0001 às fls. 276/281,
restou estabelecido o seguinte: “...No caso vertente, não há
controvérsia quanto à existência do débito. Seria mister, por
conseguinte, a comprovação pela parte embargante dos dois
requisitos de desvinculação obrigacional acima referidos, a saber,
averbação da promessa e prova da imissão na posse do imóvel
pelo adquirente antes do período das cobranças ora impugnadas,
provas essas que não vieram aos autos, data vênia...”. Que
conforme se vê por meio do R-21 resta demonstrada a cadeia
dominial do imóvel, onde há TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em
favor do executado. Que consta no R-23 o registro da penhora
desta execução que determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do
seguinte: Que o réu foi citado da Execução conforme index.
196/198. Que no index. 240 consta deferimento da penhora. Que
o Termo de Penhora foi lavrado no index. 258. Que o Réu foi
intimado da Penhora no index. 244/245. Que o Executado se
manifestou concordando com a estimativa de avaliação no index.
311. Que a estimativa de avaliação foi homologada no index. 313.
DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de
acordo com as datas e horários previstos no presente edital,
sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico:
www.sergiorepresasleiloes.com.br;
3.
Os
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais,
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os
cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de
Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de
rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente
e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento
e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica:
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes e em especial o Executado através
deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art.
889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os
promitentes vendedores, promitentes compradores, os
usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o
próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam

A

Qualicorp, a maior
plataforma de escolhas de planos de
saúde do Brasil, lança o seu
primeiro Relatório de Sustentabilidade. Inspirado nas
diretrizes da GRI (Global
Reporting Initiative) e nos
princípios de relato integrado
do IIRC (International Inte-

grated Reporting Council), o
documento detalha o desempenho financeiro da Quali
em 2021, as ações relacionadas às pessoas, sua atenção
à comunidade e o amadurecimento da sua agenda estratégica de sustentabilidade. Os
dados e indicadores foram
auditados pela E&Y.

Startup Cliente Agente inicia
jornada como uma agência

A

pós desligar a plataforma
Cliente
Agente, a única
opção de marketing de Indicações para o corretor de
seguros, o fundador da startup, Kleber de Paula, decide
junto de seu time transformar o Cliente Agente em
uma agência de marketing,
com o foco voltado para
corretoras de seguros.
O novo formato conta
com a associação de designers, vídeo makers, gestores
de tráfego e estrategistas
de redes sociais para criar

o Sherpa Digital e Kleber
vai fazer mentorias para que
possam entregar inovação
de acordo com as necessidades de uma corretora.
“Tivemos muito aprendizado no processo que vivemos. Hoje não há agências
que entendam as necessidades das corretoras. Eu
mesmo precisei internalizar
o MKT da minha”, relata
Kleber, que tem sólida formação em marketing e comunicação e experiência de
25 anos de atuação como
corretor de seguros.

neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889
do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”,
sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os
imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas
condições, características, compartimentos internos, estado de
conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na
arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens,
bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições
para construção, averbadas ou não na matrícula ou para
construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da
arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito
judicial do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma
enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará
diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como
as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na
conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte
e quatro) horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3.
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m)
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.
5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação,
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena –
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será pago de imediato, mediante depósito judicial
ou por meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015). 2. Caso
haja interessados em participar do leilão através de oferecimento
de lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao
Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início
de cada leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@
gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, sendo certo,
que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 3. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC). 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo
arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a
título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido
nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está
incluso no montante do lance. 5. Será devido ao Leiloeiro o
reembolso integral das despesas adiantadas para a realização
do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação. 6.
Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único
do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os interessados
que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor, e
ainda, que partir da data da arrematação todas as despesas,
em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas
com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser
de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta
pública, se não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889 do
NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site
do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 25 de
julho de 2022. E eu, Fabiane Paes Landim De Oliveira - Mat.
01-22019, o subscreve. RICARDO CYFER – Juiz Titular.
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CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
CNPJ: 33.649.575/0001-99
Carta do Presidente
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
O ano de 2020 será lembrado como um ano de enormes diﬁculdades para fortalecimento da marca e aumento da competitividade; ao contrário, demos competentes, se desse de forma segura para atletas, sócios e colaboradores,
nossa vida em sociedade. A crise sanitária deﬂagrada pela pandemia do sequência aos planos de investimentos relacionados à modernização de segundo rígidos protocolos de proteção à saúde embasados pelas Regras de
COVID-19, que nos atingiu de forma repentina no início do ano, segue até nossas instalações, inovação, digitalização e produção de conteúdo e Ouro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, com a redução signiﬁcativa
qualiﬁcação técnica do nosso elenco de Futebol, não apenas pela aquisição da circulação de pessoas na Gávea, ginásios, piscinas e o campo sintético
hoje sem previsão precisa de arrefecimento.
Particularmente para o segmento do esporte, o impacto mais signiﬁcativo foi e renovação contratual de atletas de ponta como também pelo investimento passaram por reformas e manutenção, e mesmo com as limitações impostas
representado pelo cancelamento, paralização e postergação de competições nas nossas categorias de base - foram 13 os atletas formados no Clube mantivemos sem alteração signiﬁcativa nossa base de sócios e de alunos das
em todo o mundo, bem como pela proibição e impossibilidade da presença promovidos à Equipe Principal durante o ano.
escolas esportivas.
do público nos estádios. Além disso, foi necessário deﬁnir e implantar novos Nos gramados, além dos títulos inéditos da Recopa Sul Americana e Na tentativa de combater os impactos socioeconômicos da pandemia, entramos
procedimentos para garantir proteção à saúde de colaboradores, atletas, da Supercopa do Brasil conquistamos pelo segundo ano consecutivo o também em campo para chegar a locais onde as condições habitacionais e de
fornecedores e demais partes envolvidas na realização de eventos esportivos Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca, reaﬁrmando nossa força infraestrutura são precárias e faltam serviços básicos. Celebramos parceria
e na operação do dia a dia das entidades esportivas. Como um dos líderes nacional e internacional.
com o Viva Rio e lançamos a campanha Nação Solidária, para distribuição
do setor, o Clube de Regatas do Flamengo desempenhou importante papel Ao longo do ano seguimos no topo também nos rankings de seguidores e de cestas básicas, cartões de alimentação, produtos de higiene e limpeza,
nesse processo tendo contribuído nas discussões a respeito dos protocolos engajamento das redes sociais e reforçamos nossa posição como maior máscaras de proteção e álcool em gel a cerca de 5.000 famílias, pessoas
de prevenção adotados nas competições nacionais e sul-americanas e plataforma de mídia do futebol sul-americano e uma das maiores do mundo, em situação de rua, trabalhadores informais do Maracanã e atletas de futebol
trabalhado de forma incansável para minimizar os efeitos da crise, nos âmbitos contando com 892 milhões de interações nas principais plataformas. masculino e feminino de clubes das Séries B1 e B2 do Campeonato Carioca.
Além disso, em um ano marcado pelas lives nas mídias digitais, a FlaTV
esportivos, corporativos e sociais.
Nesse sentido, os planos de contingência desenvolvidos para mitigar os riscos ultrapassou a marca de 6 milhões de inscritos e ocupou o posto de terceiro Apesar de todos os impactos provocados pela pandemia, o Clube não deixou
às ﬁnanças do Clube e, principalmente, à saúde de nossos empregados, sócios maior canal de Clubes do mundo, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. de honrar os compromissos ﬁnanceiros com seus colaboradores, fornecedores
e atletas nortearam nossas ações e a tomada de decisões ao longo de todo Apesar do cancelamento de grande parte de competições e eventos de e demais parceiros comerciais. Da mesma forma, mantivemos integralmente
ano. Apesar da forte pressão trazida pelo cenário externo, nossos resultados todas as modalidades esportivas no ano, demos sequência às atividades em dia nossas obrigações trabalhistas, previdenciárias e ﬁscais tendo
econômico-ﬁnanceiros e esportivos de 2020 denotam o compromisso com de desenvolvimento dos Esportes Olímpicos, com destaque para projetos desembolsado aproximadamente R$ 41 milhões no ano para o pagamento de
eﬁciência de gestão em todas as nossas atividades. Inevitavelmente parte de aumento de receita e reformulação de equipamentos e instalações impostos e encargos.
relevante de nosso faturamento foi impactado, notadamente pelo adiamento esportivas e para iniciativas de capacitação técnica de nossos proﬁssionais e Muito além da preservação da saúde ﬁnanceira e da capacidade de pagamento,
de competições, pela ausência de público nos estádios e pela redução de inovação tecnológica voltada ao esporte. Como parte do que planejamos, a necessidade de responder aos desaﬁos impostos pela pandemia reﬂetiu-se,
dos recursos disponíveis no mercado publicitário brasileiro. Apesar disso, temos convicção que mediante a gradativa volta à normalidade do calendário mais do que nunca, no nosso comprometimento para gerar mudanças sociais
atingimos um patamar de receitas bastante elevado para os padrões do de competições esportivas retornaremos nos próximos anos a celebrar positivas, transformando valores em ações.
mercado brasileiro e mantivemos nosso grau de endividamento em níveis conquistas rubro negras nas raias, piscinas e ginásios pelo mundo.
RODOLFO LANDIM
Durante a paralisação das atividades na nossa sede social, nos preparamos
compatíveis com a nossa capacidade de pagamento.
Presidente do Clube de Regatas do Flamengo
A crise econômica, portanto, não interrompeu nossas estratégias de para que a retomada do funcionamento do Clube, após autorização dos órgãos
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nota ________
2020 ________
2019
Ativos
Nota ________
2020 ________
2019 Passivo e patrimônio líquido
____
____
Circulante
Circulante
9
17.479
20.922
Caixa e equivalentes de caixa
3
50.988
70.899 Fornecedores e outras obrigações
10
173.961 117.730
Caixa restrito
3
14.897
16.750 Contas a pagar de transferência de jogadores
11
59.625
23.574
Contas a receber
4
11.215
34.928 Empréstimos
12
54.477
69.117
Contas a receber da transferência de jogadores 5
99.624
49.527 Impostos e contribuições sociais
13
39.153
26.883
Estoques
2.299
1.665 Obrigações trabalhistas e sociais
15
149.420
58.060
Despesa antecipada
8.928
16.383 Adiantamentos recebidos
950 ________
841
Outros
10.276 ________
12.315 Outros
________
________
495.065 ________
317.127
Total do ativo circulante
198.227 ________
202.466 Total do passivo circulante
________
________
Não circulante
Não circulante
9
7.136
830
Contas a receber
4
3.287 Fornecedores e outras obrigações
10
96.470
35.035
Depósitos judiciais
14
44.184
35.487 Contas a pagar de transferência de jogadores
11
29.041
Propriedade para investimento
6
104.930 104.948 Empréstimos
12
207.434 217.593
Intangível
7
391.533 326.153 Impostos e contribuições sociais
14
115.533
86.451
Imobilizado
8
201.488 ________
202.432 Provisão para contingências
________
15 ________
1.675 ________
64.618
Outros
4.161 ________
4.052 Adiantamentos recebidos
________
428.248 ________
433.568
________
Total do ativo não circulante
746.296 676.359 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
16
Ajuste de avaliação patrimonial
237.022 240.011
Déﬁcits acumulados
(215.813) ________
(111.880)
________
21.209 ________
128.131
________ ________ Total do patrimônio líquido
________
Total do ativo
944.523 ________
878.826 Total do passivo e patrimônio líquido
944.522 ________
878.826
________
________
________
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ajuste de avaliação patrimonial
Déﬁcits acumulados
Total
do patrimônio líquido
___________________________
__________________
_______________________
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)
243.341
(178.131)
65.210
Superávit do exercício
62.921
62.921
Realização do “custo atribuído” (Nota 16)
(3.330)
3.330
___________________________
__________________
_______________________Saldo em 31 de dezembro de 2019
240.011
(111.880)
128.131
___________________________
__________________
_______________________
Déﬁcit do exercício
(106.922)
(106.922)
Realização do “custo atribuído” (Nota 16)
(2.989)
2.989
___________________________
__________________
_______________________Saldo em 31 de dezembro de 2020
237.022
(215.813)
21.209
___________________________
__________________
_______________________
___________________________
__________________
_______________________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2020
(Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
1. Principais Notas Explicativas
____________________________________________________________________________________________________________________________
7.
Intangível
____________________________________________________________________________________________________________________________
2020
2019
_______________________________________
_______________________________________
Depreciação
Valor
Custo
Depreciação
Valor
Descrição
Custo
acumulada
Líquido
Líquido
acumulada
Líquido
_____________________________________
_________
___________
_______
_________
___________
_______
Atletas proﬁssionais formados
23.858
(15.851)
8.007
17.687
(12.432)
5.255
Atletas em formação
53.171
53.171
44.123
44.123
Direitos federativos/outros
765.935
(435.580)
330.355
592.617
(315.842)
276.775
_________
___________
_______
_________
___________
_______
842.964
(451.431)
391.533
654.427
(328.274)
326.153
_________
___________
_______
_________
___________
_______
_________
___________
_______
_________
___________
_______
Movimentações do custo e amortização
Vendas/
Vendas/
2018
Adições
alienações
Transf.
2019
Adições
alienações
2020
________
________
__________
________
________
________
__________
_________
Custo
Atletas proﬁssionais formados
11.490
6.197
17.687
7.098
(927)
23.858
Atletas em formação
35.201
31.618
(16.499)
(6.197)
44.123
26.050
(17.002)
53.171
Direitos federativos / outros
373.974
249.498
(30.855)
592.617
177.592
(4.274)
765.935
________
________
__________
________________
________
__________
_________
420.665
281.116
(47.354)
654.427
210.740
(22.203)
842.964
________
________
__________
________________
________
__________
_________
Amortização
Atletas proﬁssionais formados
(10.455)
(1.977)
(12.432)
(3.419)
(15.851)
Direitos federativos/outros
(232.207)
(92.979)
9.344
(315.842)
(119.738)
(435.580)
________
________
__________
________________
________
___________________
(242.662)
(94.956)
9.344
(328.274)
(123.157)
(451.431)
________
________
__________
________________
________
___________________
Intangível líquido
178.003
(38.010)
326.153
(22.203)
391.533
________
________
__________
________
________
________
__________
_________
________
__________________
________________
__________________
_________
Composição das adições do ativo intangível
Valor
Custos
Total
reconhecido,
de
direitos
incluindo transação
econôcustos / intermemicos
Investimento
Contraparte
Intermediador
necessários ________
diação ________
/ luvas
____________________________
__________________________
_________________________________ ___________
Aquisição de direitos
econômicos/ federativos
Bruno Henrique Pinto
DR3 Consultoria Esportiva /Yesport MKT
4.368
4.368
Everton Augusto de Barros Ribeiro
RF Sports Intermediação e Negocios
Esportivos/Brazil Football
1.558
1.558
Gabriel Barbosa Almeida
F.C. Internazionale Milano S.P.A.
4 Comm Marketing & Career Management Ltda.
90.824
6.123
96.947
Gustavo Henrique Vernes
Luis Augusto Carvalho Consultoria
2.100
2.100
Lazaro Vinicius Marques
TFM Agency Marketing Esportivo Ltda.
100
166
266
Leonardo Pereira
Clube Athletico Paranense/
Trieste Futebol Clube
R13 Fussball Agenciamento Esportivo Ltda.
30.440
3.813
34.253
Matheus França Silva
N/A, Valor Incorrido Com Luvas
382
382
Mauricio Anibal Isla Isla
Asesores e Inversion Aim Futból Ltda.
70
2.011
2.081
Michael Richard Delgado de Oliveira Goias Esporte Clube
Dut’s Marketing Esportivo Ltda.
33.966
4.531
38.497
Natan Bernardo De Souza
Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda.
108
221
329
Ramon Ramos Lima
N/A, Valor Incorrido Com Luvas
256
256
Rene Rodrigues Martins
Sport Club do Recife/MP Eventos Ltda. Prime Assessoria e Consultoria Ltda.
6.185
903
7.088
Thiago Fernandes Rodrigues
Albuquerque Soccer Atividades Esportivas Ltda.
398
398
Thiago Maia Alencar
Data Soccer Sports Administração
575
575
Vinicius de Souza Costa
JC Soccer Talents Marketing Esportivo Ltda.
45
45
Mecanismo de solidariedade
780
780
Outros
150 ________
150
___________- ________
163.111 ________
26.962 ________
190.073
___________
Ajuste a valor presente
(12.480)
________
177.592
________
________
Percentuais de direitos econômicos
2020
2019
_______________________
_______________________
ProﬁsProﬁssionais
Base
Total
sionais
Base
Total
_______
_____
_____
_______
_____
_____
Percentuais
0%
9
18
27
1
6
7
até 30%
2
2
4
1
6
7
31% a 50%
5
3
8
8
4
12
51% a 80%
14
26
40
11
21
32
81% a 99%
5
2
7
6
2
8
100%
18
58
76
19
68
87
_______
_____
_____
_______
_____
_____
53
109
162
46
107
153
_______
_____
_____
_______
_____
_____
_______
_____
_____
_______
_____
_____
Redução ao valor recuperável
Os intangíveis do Clube são formados pelos custos de formação, de atletas
proﬁssionais formados e direitos proﬁssionais adquiridos. A Unidade Geradora
de Caixa (UGC), foi identiﬁcada pela Administração como sendo a equipe
e adicionalmente é feita uma avaliação de indicativos de desvalorização
individuais.
A administração analisou o atual cenário e, apesar dos efeitos da pandemia,
concluiu não haver indicativos de impairment que requeiram a realização do
teste do valor recuperável.
12. Impostos e contribuições sociais
_____________________________________________________________
2020 _______
2019
_______
Parcelamentos lei no 13155 (i)
IRRF
158.910
161.676
INSS
58.040
62.383
FGTS
6.128 _______
6.600
_______
223.078 _______
230.659
_______
Encargos sobre salário
11.661
39.086
IR sobre pagamento exterior
17.025
8.137
Outros impostos a recolher
10.147 _______
8.829
_______
261.911 _______
286.710
_______
_______
_______
Circulante
54.477
69.117
Não Circulante
207.434
217.593
(i) Parcelamento de acordo com a Lei no 13.155, de 4 de agosto de 2015,
que regulamentou o PROFUT. Em 23 de setembro de 2015, foi emitida a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1.340, que regulamentou o parcelamento
junto a estes órgãos, com o pagamento ao longo de 20 anos e desconto de
70% na multa, 40% nos juros e 100% nos encargos legais, resultando em
uma redução das obrigações de aproximadamente R$91.000, registrado no
exercício de 2015.
Desde setembro de 2015, o Clube está recolhendo os tributos incluídos no
referido Programa de acordo com as condições estabelecidas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 1.340. Dentre as condições estabelecidas pela
portaria destaca-se o inciso 2º, do artigo 5º que determina que a entidade
desportiva poderá reduzir:
• 50% da 1ª a 24ª parcela
• 25% da 25ª a 48ª parcela
• 10% da 49ª a 60ª parcela

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de longo prazo possui o seguinte
cronograma de vencimento:
No
Valor
_______________________________________________
_______
2022
15.153
2023
15.153
2024
15.153
2025 a 2035
162.466
A conﬁrmação dos efeitos do Parcelamento “PROFUT” depende também da
consolidação do cálculo dos débitos por parte da autoridade ﬁscal, de modo
que parte do montante hoje reconhecido no passivo do Clube poderá sofrer
alterações.
Adicionalmente, a manutenção do Clube no programa de parcelamento acima
mencionado está condicionada ao atendimento de certas condições, sobretudo
do pagamento das parcelas dos débitos, na forma da lei, e do pagamento dos
tributos correntes, bem como do cumprimento de outras exigências previstas
no Programa.
Durante o ano de 2016, parte dos débitos referente ao parcelamento da Lei nº
13.155 foi homologada pela autoridade ﬁscal, conforme abaixo:
2020 _________________________
2019
_________________________
HomoloPenHomolo
Pengado pela
dente
gado pela
dente
autoridade homoloautoridade homoloParcelaﬁscal _______
gação _______
Total _________
ﬁscal _______
gação _______
Total
_________
mento Lei nº
13155 (i)
IRRF
102.337 56.573 158.910
103.288 58.388 161.676
INSS
- 58.040 58.040
- 62.383 62.383
FGTS
6.128 _______- _______
6.128 _________
6.600 _______- _______
6.600
_________
108.465 _______
114.613 _______
223.078 _________
109.888 _______
120.771 _______
230.659
_________
_______
_______
_________
_______
_______
_________
14. Provisão para contingências e depósitos judiciais
_____________________________________________________________
O Clube é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros
em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa
como na judicial, sendo essas discussões, quando aplicável, amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela
opinião de seus consultores legais internos e externos.
Composição do saldo
Depósitos Judiciais
Provisão para Contingências
_____________________
_________________________
2020
2019
2020
2019
______
________
_______
______
Trabalhistas (i) 7.801
4.094
80.250
66.904
Cíveis
22.882
18.230
35.283
19.547
Tributários
13.501
13.163
______
________
_____________44.184
35.487
115.533
86.451
______
________
_______
______
______
________
_______
______
(i) Entre as provisões de contingências trabalhistas, destacamos as causas
relacionadas com a Superintendência Regional do Trabalho / Rio de Janeiro
referente a diversas autuações da área trabalhista/ previdenciária, tendo como
principais motivos o não pagamento do F.G.T.S. e multa indenizatória de 40%,
no momento da demissão de colaboradores. Estas causas estão na esfera
administrativa e tiveram início no período de 2013 a 2017.

Demonstração do resultado
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Nota ________
2020 ________
2019
____
Receita operacional líquida
17
644.093 914.041
Custo das atividades sociais e esportivas
18 ________
(614.948) ________
(677.115)
Resultado bruto
29.145 ________
236.926
________
Despesas administrativas
19
(73.769) (120.031)
Despesas comerciais
(12.198)
(9.583)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 20 ________
(8.792) ________
(11.907)
Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
(65.614) ________
95.405
________
Despesas ﬁnanceiras
21
(45.293) (37.324)
Receitas ﬁnanceiras
21 ________
3.985 ________
4.840
Superávit (déﬁcit) do exercício
(106.922) ________
62.921
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
2020 ______
2019
________
Superávit (déﬁcit) do exercício
(106.922) 62.921
Outros resultados abrangentes
________- ______Total do resultado abrangente
(106.922) ______
62.921
________
______
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração do ﬂuxo de caixa
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
2020 ________
2019
________
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit/ (Déﬁcit) do exercício
(106.922)
62.921
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas
atividades operacionais
Amortização dos direitos sobre jogadores
123.157
94.956
Depreciação de imobilizado e amortização de outros ativos 5.608
4.407
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa 2.335
9.583
Provisões para contingências
37.925
43.790
Despesas ﬁnanceiras - juros de empréstimos
4.900
4.265
Despesas ﬁnanceiras - correção monetária de impostos
a pagar
5.173
13.623
Outras atualizações monetárias de ativos e passivos
(1.996)
(3.706)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de
passivos
Contas a receber
24.665
(22.741)
Estoques
(634)
(69)
Despesas antecipadas
7.454
(11.507)
Depósitos judiciais
(6.701)
(100)
Outros ativos
1.930
7.492
Fornecedores
(5.980)
11.893
Impostos e contribuições a recolher
(7.026)
55.174
Obrigações trabalhistas e sociais
12.270
12.568
Adiantamentos recebidos
28.418
(2.916)
Outros passivos
108 ________
262
________
124.684 ________
279.895
________
Pagamento de juros
(14.272) ________
(15.580)
________
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
110.412 ________
264.315
________
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito
1.853
(14.155)
Pagamento pela compra de direitos de jogadores
(194.667) (243.107)
Contas a pagar de transferência de jogador
114.908
87.531
Contas a receber por venda de jogador
(50.097)
(25.130)
Compras de imobilizado
(4.646)
(17.416)
Valor recebido na alienação de imobilizado
846
________- ________
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ________
(132.649) ________
(211.431)
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Captação de empréstimos
142.600
50.000
Pagamento de empréstimos
(131.118)
(25.017)
Pagamento de impostos parcelados
(9.156) ________
(12.389)
________
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de ﬁnanciamentos ________
2.326 ________
12.594
Aumento (redução) de caixa
(19.911)
65.478
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
70.899 ________
5.421
________
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
50.988 ________
70.899
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Adicionalmente, encontram-se também registradas neste número as causas
relacionadas ao incêndio que ocorreu no Centro de Treinamento do Flamengo
no dia 8 de fevereiro de 2019. O Flamengo ofereceu aos familiares um valor
superior ao que a justiça brasileira costuma determinar em casos como este e
24,5 famílias, dos 26 atingidos pela tragédia, já entraram em acordo, no que
diz respeito a indenizações. Com as demais famílias, o Clube vem mantendo
contatos no intuito de chegar ao melhor desfecho possível para as partes.
Movimentação dos depósitos judiciais e da provisão para contingências
Total depósitos
Total provisão
judiciais _________________
para contingências
_____________
Saldo em 31 de dezembro de 2018
(reapresentado)
31.681
42.661
Adições
6.822
64.040
Atualização
3.706
Baixas (i)
(6.722) _________________
(20.250)
_____________
Saldo em 31 de dezembro de 2019 _____________
35.487 _________________
86.451
Adições (ii)
7.564
37.925
Atualização
1.996
Transferência para contas a pagar
(8.843)
Reversão (i)
(863) ______________________________
Saldo em 31 de dezembro de 2020 _____________
44.184 _________________
115.533
_____________
_________________
(i) As baixas dos depósitos judiciais referem-se a causas tributárias e
trabalhistas que foram encerradas e os valores resgatados.
(ii) As adições referem-se a causas cíveis que na opinião dos consultores
jurídicos a possibilidade de perda foi alterada para provável em 2020.
As principais causas são: ação iniciada em 2001 de cobrança de um
título extrajudicial tendo como autora a PSP Planejamento de Segurança
Patrimonial, com um valor atualizado de R$ 11.167; e diversas ações de
cobrança de contribuições para assistência social e educacional aos atletas
proﬁssionais, ex-atletas e aos em formação tendo como autora a Federação
das Associações dos Atletas Proﬁssionais, com um valor atualizado de
R$ 6.165.
Perdas possíveis
Os processos envolvendo riscos de perda avaliados como possíveis, para os
quais não foram registradas provisões, são resumidos como segue:
2020 _______
2019
_______
Fiscais e previdenciárias (a)
1.291
1.291
Trabalhistas (b)
102.539
17.932
Cíveis (c)
219.504 _______
295.314
_______
323.334 _______
314.537
_______
_______
_______
(a) O Clube fez um acordo no montante de R$8.157, para quitação da
Execução Fiscal n. 0180333-27.2009.8.19.0001, classiﬁcada anteriormente
como de perda possível pelos assessores jurídicos externos, cujo objeto era
a cobrança de débitos tributários relativos a Imposto sobre Serviços (ISS).
(b) Entre os processos trabalhistas destacamos o processo de um
ex-colaborador que requer a condenação do Clube ao pagamento de
indenização por acidente de trabalho e pensão vitalícia decorrente de suposta
lesão ocorrida em 2007 no montante de R$ 39.000. No entendimento do
Clube este processo está fadado pela prescrição bienal. Outros processos
são relacionados principalmente a reclamações de horas extras, 13º salário,
aviso prévio, férias e FGTS e, nestes processos, não existem processos
individualmente relevantes.
(c) As principais discussões referem-se aos seguintes processos:
(i) Em 14 de fevereiro de 2014, o Clube foi notiﬁcado da aplicação de multa, no
valor histórico de R$38.367 (em torno de R$163.277, atualizados monetariamente
e com multa, mas que somente R$44.085 tem probabilidade de perda possível
e R$119.192 probabilidade de perda remota), oriunda da alegada ausência de
registro, perante instituições devidamente cadastradas, das operações de câmbio
realizadas quando da negociação de jogadores, no período compreendido entre
o mês de janeiro de 1990 e o mês de agosto de 1998. O Clube ofereceu como
garantia, nesta ação judicial, um imóvel, bem como os contratos com os antigos
patrocinadores Viton 44 e Peugeot Citroen, que depositaram em juízo o montante
de R$6.940, em complemento ao valor do imóvel.
(ii) Ações Populares com o intuito de verem declarados nulos os contratos
de patrocínios entre a CEF e o Clube, no valor original de R$50.000, sendo
R$25.000 cada (em torno de R$ 76.157 atualizados em 31 de dezembro
de 2020), distribuídos sob os números 5023905-83.2013.4.04.7100 e
0010906-78.2014.4.01.3400. O primeiro processo foi julgado improcedente
em 28/10/2016, aguardando-se o julgamento do recurso da parte autora.
O segundo processo foi extinto em 17/11/2017, sem resolução do mérito, uma
vez que o autor não indicou as supostas irregularidades do contrato. Aguardase o julgamento do recurso da parte autora.
continua...
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CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
CNPJ: 33.649.575/0001-99

Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2020 - (Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Em razão da possibilidade de reforma das decisões, bem como da ausência de (ii) Em abril de 2019 foi assinado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro
Valor
precedentes para se delinear uma posição majoritária, atribui-se o prognóstico termo de permissão onerosa de uso do Complexo Maracanã, o qual foi ____
Ano _____________
Atleta
Clube
(USD
/ EUR) Valor
R$
______________________
__________
_______
renovado em outubro de 2019, compreendendo o Estádio Jornalista Mário 2020 Caio Roque
de “possível” às respectivas ações.
NV Lommel SK
EUR 1.500
9.915
(iii) Ação civil, pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Filho - Maracanã e o Ginásio Gilberto Cardoso - Maracanãzinho, pelo prazo de 2020 Matheus Sávio Hitachi Kashiwa Reysol Co. USD 1.000
5.198
Janeiro em face da FERJ, em fevereiro de 2015, questionando o art. 133 do 180 dias. Com efeito, o Clube de Regatas do Flamengo, tendo o Fluminense 2020 Pablo Mari
Arsenal Football Club PLC
EUR 4.000
24.493
Regulamento Geral de Competições da FERJ que instituía a denominada “lei Football Club como interveniente anuente, assumiu as atividades operacionais
EUR 2.500 _______
16.526
da mordaça” se manifestassem de forma contrária a qualquer ato da federação para promoção de eventos desportivos e de entretenimento no local, sendo 2020 Vinícius Souza NV Lommel SK
Real Madrid Club de Fútbol EUR 30.000 _______
139.101
ou ao próprio campeonato sob pena de multa. O Juízo do Juizado Especial do responsável pela manutenção do Complexo, e tendo direito ainda de explorar 2020 Reinier Jesus
195.233
_______
Torcedor e dos Grandes Eventos determinou a inclusão do MPERJ, no entanto, economicamente o “Museu dos Esportes Mané Garrincha”. Nesse contexto
_______
até o presente momento não houve movimentação nem as citações dos réus nem cabe ao Clube de Regatas do Flamengo, portanto, dentre outras atribuições,
2020 _______
2019
_______
qualquer manifestação da contestação apresentada pelo Flamengo em 2017. gerir a exploração do espaço publicitário, as atividades de exploração turística
O montante envolvido é de R$ 85.180, atualizado em 31 de dezembro de 2020. e a contratação de fornecedores, planejar e executar obras e serviços de Clube social e esportes amadores
18.449 _______
14.469
_______
manutenção, inclusive em relação ao gramado do campo de futebol, e prestar Mídia e publicidade convencional
17. Receita operacional líquida
_____________________________________________________________
Direitos de transmissão ﬁxos
471
692
Receita operacional bruta
2020 _______
2019 contas ao permitente a respeito da conservação do imóvel.
_______
Patrocínio e publicidade
17.978 _______
13.777
_______
Futebol
614.592
899.750 (iii) As principais vendas de 2020 e 2019 foram:
Valor
Mídias digitais e licenciamento
14.652 _______
11.472
Clube social e esportes amadores
54.021 _______
50.681
_______
_______
Ano _____________
Atleta
Clube
(USD
/ EUR) Valor
R$ Licenciamento e Royalties
______________________
__________
_______
668.613 _______
950.431 ____
_______
14.652 _______
11.472
_______
EUR 35.000 150.000
Impostos e contribuições
(16.866)
(21.111) 2019 Lucas Paquetá AC Milan SPA
210 _______
435
_______
5.500 Operações de jogos
Direito de arena
(7.654) _______
(15.279) 2019 Fernando Uribe Santos Futebol Clube
_______
Bilheteria e estádio
210
435
2019
Jean
Lucas
Olympique
Lyonnais
SASU
EUR
8.000
34.869
Deduções da receita
(24.520) _______
(36.390)
_______
Outros
20.709 _______
24.305
_______
2019
Leo
Duarte
AC
Milan
SPA
EUR
10.000
41.893
Receita líquida
644.093 _______
914.041
_______
_______
_______
2019 Miguel Trauco
SASP AS Saint-Etienne
EUR 540
2.381 Quadro social
16.552
17.616
A receita operacional em 2020 foi R$ 281.818 abaixo do ano de 2019, sendo 2019 Gustavo Cuellar Al Hilal Al Saudi Club
EUR 8.000
36.870 Escolas esportivas
2.902
4.967
as principais reduções: (i) R$ 82.349 foi redução de receita de bilheteria e 2019 Outros
23.084 Outras
_______
1.255 _______
1.722
_______
(ii) R$87.282 redução das receitas de direitos de transmissão, participação,
294.597
_______
54.021 _______
50.681
_______
_______
_______
_______
exposição e performance, mídias digitais e serviços “on demand”, postergadas
para o exercício de 2021, devidos aos efeitos da Covid-19.
23. Divulgação adicional do resultado
Futebol
2020 _______
2019 ____________________________________________________________________________________________________________________________
_______
Apresentação do resultado operacional, para atendimento às diretrizes emanadas pela ITG 2003 (R1), conforme segue:
Mídia e publicidade convencional
182.969
287.612
_______ _______
2020
______________________________________________________________________________
Direitos de transmissão ﬁxos
39.103
59.764
Futebol (proﬁsEsportes
Clube
Participação, exposição e performance
48.925
148.985
sional
e amador)
olímpicos
social
Outros
Total
______________
_________
_________
_________
_________
Patrocínio e publicidade
94.941 _______
78.863 Receita operacional líquida
_______
589.185
23.429
16.023
15.456
644.093
Mídias digitais e licenciamento
104.066 _______
135.107 Custo das atividades sociais e esportivas
_______
(562.716)
(33.046)
(17.364)
(1.822)
(614.948)
______________
_________
_________
_________
_________
Mídias digitais e serviços “on demand”
91.850
120.712 Resultado bruto
26.469
(9.617)
(1.341)
13.634
29.145
______________
_________
_________
_________
_________
Licenciamento e Royalties
12.216
14.395
_______ _______ Despesas/receitas operacionais
Operações de jogos
92.044 _______
175.421 Despesas administrativas
_______
(11.349)
(62.420)
(73.769)
Bilheteria
(i)
26.700
109.049 Despesas das atividades sociais e esportivas
(3.863)
(78)
(8.257)
(12.198)
(5.441)
(10)
(3.341)
(8.792)
Estádio
(ii)
3.412
4.707 Outras despesas/receitas
______________
__________________
_________
_________
(20.653)
(88)
(74.018)
(94.759)
Sócio Torcedor
61.932 _______
61.665
______________
__________________
_________
_________
_______
5.816
(9.617)
(1.429)
(60.384)
(65.614)
Transferência de atletas
221.962 _______
299.772 Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
______________
_________
_________
_________
_________
_______
______________
_________
_________
_________
_________
Venda de Direitos Federativos
(iii)
195.233
294.597
2019
______________________________________________________________________________
Empréstimos/Mecanismo de Solidariedade
26.729 _______
5.175
_______
Futebol (proﬁsEsportes
Clube
Outros
13.551 _______
1.838
_______
sional
e amador)
olímpicos
social
Outros
Total
______________
_________
_________
_________
_________
614.592 _______
899.750 Receita operacional líquida
_______
_______
852.851
20.063
17.117
24.010
914.041
_______
(617.921)
(40.043)
(15.891)
(3.260)
(677.115)
______________
_________
_________
_________
_________
(i) O Clube obteve R$26.700 em rendas de jogos no exercício de 2020 Custo das atividades sociais e esportivas
Resultado bruto
234.930
(19.980)
1.226
20.750
236.926
______________
_________
_________
_________
_________
(R$109.049 em 2019), conforme detalhado a seguir:
2020 Despesas/receitas operacionais
__________________________________________
Despesas administrativas
(24.643)
(765)
(2.799)
(53.496)
(81.703)
% do
Despesas das atividades sociais e esportivas
(14)
(53)
(428)
(4.789)
(5.284)
resultado
(397)
(72)
(2.516)
(51.549)
(54.534)
______________
_________
_________
_________
_________
Renda
Custos
líquido Quanti- Outras despesas/receitas (i)
(25.054)
(890)
(5.743)
(109.834)
(141.521)
______________
_________
_________
_________
_________
bruta
diretos Resulsobre a
dade
209.876
(20.870)
(4.517)
(89.084)
95.405
dos
dos
tado
renda
de Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
______________
_________
_________
_________
_________
______________
_________
_________
_________
_________
jogos _______
jogos ______
líquido ________
bruta ______
jogos (i) O saldo de outras despesas/receitas no grupo outros é composto pela provisão de contingências no montante de R$42.730
_______
Libertadores
4.516
(2.583)
1.933
43%
4
26. Eventos subsequentes
Empréstimos
Campeonato Carioca
12.607 (11.856)
751
6%
16 _____________________________________________________________
O Clube com o objetivo de alongar a sua dívida e reforçar a liquidez de curto
Campeonato Brasileiro
(2.447) (2.447)
13 O Clube de Regatas do Flamengo, em 2021, foi campeão do Campeonato prazo e com isso, atravessar o período de volatilidade do mercado causada
Brasileiro de Futebol de 2020, cuja premiação foi de R$34.916.
Copa do Brasil
(405)
(405)
2 As principais movimentações de atletas no início de 2021 foram:
pela crise da Covid-19, efetuou duas captações junto do banco BRB em
Outras rendas
9.577 _______
(6.217) ______
3.359 ________
35% ______
1 Direitos proﬁssionais adquiridos
_______
janeiro de 2021, no valor total de R$66.450, corrigidos por CDI + 0,25% a.m.
26.700 _______
(23.508) ______
3.191 ________
12% ______
36
_______
_______
______
________
______
Vigência _____________
Valor contrato
TX. Parte desses recursos foram utilizados para pagamento, também em janeiro
_______
___________
2019 ______________
Atleta
Clube/Empresa _____
Início _____
Fim ______
Dólar ______
Reais _______
BACEN de 2021, de R$31.450 de empréstimos (CCB), junto do banco BRB.
_____________
__________________________________________
Pedro Guilherme ACF Fiorentina 01/01/ 31/12/
% do
dos Santos
S.p.A.
2021 2025 ______
14.000 ______
88.228 6,3020
resultado
Luiz Rodolfo Landim Machado
Renda
Custos
líquido Quanti14.000 ______
88.228
______
______
______
bruta
diretos Resulsobre a
dade Direitos proﬁssionais alienados:
Presidente
dos
dos
tado
renda
de
Valor
jogos _______
jogos ______
líquido ________
bruta ______
jogos _____________________
_______
Atleta
Tipo
Clube / Empresa
contrato
_________
_________________
_________
Rodrigo Tostes Solon de Pontes
Libertadores
24.684 (12.718)
11.966
48%
6 Lincoln Correa dos Santos Direito
Rakuten
Vice-Presidente de Finanças
Campeonato Carioca
16.166 (16.267)
(101)
-1%
17
Econômico Vissel Kobe, Inc
USD 2.750
Campeonato Brasileiro
54.782 (28.121) 26.661
49%
20 Yuri César Silva
Direito
Shabab Al Ahli
Copa do Brasil
7.677
(3.442)
4.235
55%
2
Elias Xavier de França Júnior
Econômico Dubai Company LLC USD 6.000
Outras rendas
5.740 _______- ______
5.740 ________
100% ______- Fabrício Rodrigues da Silva Direito
_______
Sport Club
Contador (CRC/RJ n° 090.827/O)
109.049 _______
(60.548) ______
48.501 ________
44% ______
45
_______
Econômico Dnipro-1
USD 100
_______
_______
______
________
______
Parecer do Conselho Fiscal - Demonstrações Financeiras 2020
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
O Conselho Fiscal declara, relativamente às atribuições deﬁnidas pelo artigo 115, II, do Estatuto do Flamengo, que
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Sebastião Pedrazzi - Presidente do Conselho Fiscal
recebemos nesta data, para exame e parecer, as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020, as
C.C. Sr. Antônio Alcides Pinheiro da Silva Freire - Presidente do Conselho Deliberativo
quais incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do
C.C. Dr. Artur Rocha - VP Presidente de Planejamento
Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, bem como o Relatório dos Auditores As Demonstrações Financeiras de 2020 completas, as quais se referem as informações acima, encontram-se
Independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
disponíveis no Portal do Clube de Regatas do Flamengo.
Os documentos se encontram em condições de serem examinados para elaboração do nosso parecer.
https://www.ﬂamengo.com.br/transparencia/demonstracoes-ﬁnanceiras
Relatório
do
auditor
independente
sobre
as
demonstrações
ﬁnanceiras
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aos Associados, Conselheiros e Diretores do
liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
Clube de Regatas do Flamengo
operações.
Rio de Janeiro - RJ
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
Opinião com ressalva
elaboração das demonstrações ﬁnanceiras.
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras do Clube de Regatas do Flamengo (“Clube”), que compreendem o balanço Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão
mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
com ressalva”, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira do Clube de Regatas do Flamengo em 31 de dezembro de 2020, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras.
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem ﬁnalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e às Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
entidades desportivas (ITG 2003 (R1)).
julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
Base para opinião com ressalva
• Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente
Conforme descrito na nota explicativa 7, o Clube possui gastos diretamente relacionados com a formação de atletas, se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
registrados em seu ativo intangível, sob a referência “Atletas em formação”, no montante de R$ 53.171 mil, em bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
31 de dezembro de 2020. Não obtivemos evidência suﬁciente e apropriada que suportasse os critérios de capitalização detecção de distorção relevante
desses gastos, bem como a mensuração do valor recuperável do referido ativo intangível; consequentemente, não foi resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
possível concluirmos sobre a adequação do referido saldo nas demonstrações ﬁnanceiras, bem como os respectivos internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais.
efeitos no resultado do exercício, se houver.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades controles internos do Clube.
do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação ao Clube, de acordo com • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais divulgações feitas pela administração.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
opinião com ressalva.
levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube. Se concluirmos que existe
Ênfase - Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
(PROFUT)
demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
Conforme mencionado na nota explicativa 12, o Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) em outubro de 2015 e, desde então, vem atualizando ou condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional.
os débitos e recolhendo os tributos e contribuições incluídos no referido programa de acordo com as condições • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações
estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340, sendo que parte desses débitos, no montante de R$ 114.613 e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
mil, ainda encontra-se em fase de homologação pela autoridade ﬁscal.
com o objetivo de apresentação adequada.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações ﬁnanceiras
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as deﬁciências signiﬁcativas
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem ﬁnalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e às nos controles internos que eventualmente tenham sido identiﬁcadas durante nossos trabalhos.
entidades desportivas (ITG 2003 (R1)), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ERNST & YOUNG
ou erro.
Auditores Independentes S.S.
Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Clube
CRC-2SP015199/O-6
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
Wilson J. O. Moraes
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda
Contador CRC-1RJ 107.211/O-1

PRS XXIV INCORPORADORA S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS APURADOS EM (Valores em R$)
ATIVO
31/12/2021
31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021
31/12/2020
Circulante ��������������������������������������������������������
25.088,80
109.291,72 Circulante ��������������������������������������������������������
307,43 2.843.852,10
– 2�584�035,03
Disponibilidades ���������������������������������������������
24.963,12
109.200,02 Dividendos sobre ações preferenciais��������������
307,43
1�410,01
Caixa e Bancos ������������������������������������������������
60,00
60,00 Impostos e Contribuições à recolher ����������������
Dividendos a Pagar ������������������������������������������
–
258�407,06
Aplicações Financeiras�������������������������������������
24�903,12
109�140,02 Exigível a Longo Prazo ���������������������������������� 2.303.813,79 2.514.400,01
Direitos Realizáveis ����������������������������������������
125,68
91,70 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
105�120,00
105�120,00
Impostos a Recuperar ��������������������������������������
125,68
91,70 Obrigações com ações preferenciais ���������������
0,01 2�409�280,01
–
Não Circulante ������������������������������������������������ 3.678.409,71 18.126.511,86 Provisões p/perdas c/investimentos ����������������� 2�198�693,78
Realizável a Longo Prazo ������������������������������ 3.678.409,71
0,71 Patrimônio Líquido ����������������������������������������� 1.399.377,29 12.877.551,47
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
0,71
0,71 Capital Social Realizado����������������������������������� 1�189�276,00 1�189�276,00
Reserva de Capital �������������������������������������������
– 6�506�534,00
Redução de Capital Investida ���������������������������� 3�678�409,00
– Reserva Legal ��������������������������������������������������
272�007,13
272�007,13
Investimentos �������������������������������������������������
– 18.126.511,15 Prejuízos/lucros Acumulados ���������������������������
(61�905,84) 4�909�734,34
Total ����������������������������������������������������������������� 3.703.498,51 18.235.803,58 Total ����������������������������������������������������������������� 3.703.498,51 18.235.803,58
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS PERÍODOS FINDOS EM (Valores em R$)
31/12/2021
31/12/2020 Resultado Operacional antes do Resultado
31/12/2021
31/12/2020
Despesas Operacionais �������������������������������� (3.461.830,32) 5.959.162,26 Financeiro ����������������������������������������������������� (3.461.830,32) 5.959.162,26
Despesas Gerais e Administrativas ����������������� (263�136,55) (122�550,48) Resultado Financeiro Líquido ����������������������
(61.648,76) (229.863,53)
Outras Receitas/(Despesas) Operacionais ����� (3�198�693,77) 6�081�712,74 (Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício ��������� (3.523.479,08) 5.729.298,73
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2020 a 31/12/2021 (Valores em R$)
Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Prejuízos/Lucros Acumulados
Total
Saldo em 31/12/2019 ����������������������������������������������� 1.189.276,00
6.506.534,00
–
(289.150,20) 7.406.659,80
Constituição da Reserva Legal ���������������������������������
–
–
272�007,13
(272�007,43)
–
Destinação de Dividendos a Pagar ��������������������������
–
–
–
(258�407,06)
(258.407,06)
Lucro Líquido do Exercício ���������������������������������������
–
–
–
5�729�298,73 5.729.298,73
Saldo em 31/12/2020 ����������������������������������������������� 1.189.276,00
6.506.534,00
272.007,13
4.909.734,34 12.877.551,47
Redução da Reserva de Capital �������������������������������
–
(6�506�534,00)
–
– (6�506�534,00)
Destinação de Dividendos a Pagar ��������������������������
–
–
–
(1�448�161,10) (1�448�161,10)
Prejuízo Líquido do Exercício �����������������������������������
–
–
–
(3�523�479,08) (3�523�479,08)
Saldo em 31/12/2021 ����������������������������������������������� 1.189.276,00
–
272.007,13
(61�905,84) 1�399�377,29

CNPJ: 13.334.755/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM (Valores em R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo/(Lucro) Líquido do Exercício ����������� (3�523�479,08) 5�470�891,67
Ajustes para Reconciliar o Resultado Líquido
do Exercício
Dividendos sobre ações preferenciais ������������� (2�584�035,03) 229�646,97
Resultado de Equivalência Patrimonial ����������� 18�126�511,15 (5�886�979,39)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício Ajustado 12.018.997,04 (186.440,75)
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais
(34,37)
Impostos a Recuperar ���������������������������������������
(33,98)
Impostos, taxas e contribuições ������������������������
(1�102,58)
1�410,01
Dividendos a Pagar �������������������������������������������
(258�407,06) 258�407,06
Caixa Líquido Proveniente das Atividades
73.341,95
Operacionais ���������������������������������������������������� 11.759.453,42
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Obrigações com ações preferenciais ������������������ (2�409�280,00)
–
Redução da Reserva de Capital �������������������������� (6�506�534,00)
–
Redução de Capital Investida ������������������������������ (3�678�409,00)
–
Dividendos sobre Ações Preferenciais ���������������� 2�198�693,78
–
Dividendos Pagos ������������������������������������������������ (1�448,161,10)
–
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de
–
Investimentos ����������������������������������������������������� (11.843.690,32)
Fluxo de Caixa das Atividades de
Financiamentos
Integralização do aumento de capital com
AFAC (Acionistas) ����������������������������������������������
–
32�615,00
Caixa Líquido (Aplicado) Proveniente (nas)
–
32.615,00
das Atividades de Financiamentos ��������������
(Redução)/Aumento Líquido de Caixa e
(84.236,90) 105.956,95
Equivalente de Caixa�������������������������������������
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
109�200,02
3�243,07
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
24�963,12 109�200,02
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Diretor Classe “A” - CPF: 725�095�897-68�
(84.236,90) 105.956,95
Patricia Conde Caldas Kohn - Diretora Classe “B” - CPF: 915�458�037-49� Ana Lucia Linhares Maio - Contadora - CRC-RJ 085�449/O-7 - CPF: 732�760�657-20� no Exercício ����������������������������������������������������
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CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
CNPJ: 33.649.575/0001-99

Carta do Presidente
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Os últimos dois anos ﬁcarão para sempre marcados na história da humanidade Nos campos de futebol, após a conquista do Octacampeonato Brasileiro • Campanha Nação Solidária, com a distribuição de 22 mil cestas básicas
pelo enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19. Assim como o em 2020, referente ao campeonato encerrado em fevereiro de 2021, e cartões alimentação, além de kits de acesso à água tratada, máscaras e
mundo, o Flamengo se viu diante de um dos maiores desaﬁos de nossa história. conquistamos o bicampeonato da Supercopa do Brasil e o 37o Campeonato álcool em gel em mais de 150 comunidades do Rio de Janeiro;
Ao encerrarmos 2021 e analisarmos os resultados do ano, podemos ter a Carioca. Avançamos ainda até a ﬁnal da Copa Libertadores da América, • Recicla Nação, que destinou oito toneladas de resíduos sólidos à reciclagem
certeza de que a palavra que melhor descreve este período é SUPERAÇÃO. competição mais importante do continente. A recorrência com que estamos e cuja renda foi integralmente revertida para custear refeições para pessoas
Iniciamos 2021 de uma forma atípica, ainda envolvidos com as competições chegando às ﬁnais da Libertadores e nas primeiras posições do Campeonato em situação de rua em 5 capitais brasileiras;
paralisadas no ano anterior. Assim como outros torneios internacionais, o Brasileiro nos indicam que estamos no caminho certo e ao mesmo tempo nos • Pé de Gol, iniciativa de educação ambiental, pela qual plantamos dez mudas
Campeonato Brasileiro de futebol 2020 estendeu-se até fevereiro e os Jogos motivam a melhorar cada vez mais pois queremos sempre honrar nosso hino de espécies nativas da Mata Atlântica em área degradada para cada gol do
Olímpicos de 2020 foram ﬁnalmente realizados em Tóquio, ambos sem e “vencer, vencer, vencer”.
Flamengo no Campeonato Brasileiro 2021, contribuindo com a recuperação
contar com a presença de público. Apesar dos esforços de toda comunidade Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados em Tóquio, o Flamengo ambiental do Canal do Marapendi;
mundial, a pandemia continuou a afetar o planeta com diferentes variantes teve uma participação histórica. As duas medalhas de ouro e uma de • Jogaremos Juntos, projeto de educação através do esporte, que capacitou
que se revezaram ao longo de 2021.
prata conquistadas pela ginasta Rebeca Andrade e pelo canoísta Isaquias cerca de 100 educadores que lideram projetos sociais, impactando mais de
O segmento do esporte continuou a ser impactado pela presença limitada Queiroz encheram nossos olhos de lágrimas e nosso coração rubro-negro de 2 mil crianças e jovens em comunidades do Rio de Janeiro;
ou mesmo pela ausência total de público, cenário que melhorou ao longo de alegria e orgulho! Além deles, os esportes olímpicos do Flamengo estiveram • Sangue Rubro-Negro, incentivando a doação voluntária de mais de 4 mil
2021 e se apresenta bem mais otimista nesses primeiros meses de 2022. representados em Tóquio por um total de dez pessoas, entre atletas e doadores e consequente aumento de 20% nas doações de sangue para o
Inevitavelmente, parte de nosso faturamento foi impactado pela ausência membros de comissões técnicas. O Flamengo também se fez presente nos Hemorio.
da torcida nos estádios. Apesar disso, graças aos esforços realizados por Jogos Paralímpicos, com três atletas e um técnico, o que só reforça nosso Além disso, o Clube fez uma ampla compensação da sua pegada de carbono
nossas equipes e à força da Nação Rubro-Negra, crescemos fortemente orgulho.
e caminha para ser um dos poucos “carbon neutral” do setor esportivo no
as receitas comerciais (marketing, patrocínio, licenciamento, etc), atingindo Histórica também foi a performance do basquete rubro-negro em 2021, mundo.
o patamar de R$ 1,1 bilhão de faturamento anual bruto, cifra inédita no conquistando todas as competições que participou: Carioca, NBB, Super 8 e No plano institucional, o Clube continua fortemente engajado em ações
mercado brasileiro de clubes esportivos.
Champions League. Todas essas conquistas foram coroadas no início deste diretamente ligadas ao fortalecimento do esporte, como a discussão da
Graças a esses resultados, conseguimos manter nossas estratégias de ano de 2022, com o bicampeonato mundial.
formação de uma liga de clubes no futebol, o debate no Congresso Nacional
fortalecimento da marca e aumento da competitividade, dando sequência Ajudados pelo sucesso esportivo dos últimos anos e suportados por sobre a nova Lei Geral do Esporte, o ﬁm dos jogos em datas-FIFA e o
a importantes investimentos relacionados à modernização de nossas nossa apaixonada torcida, reforçamos nossa posição como maior posicionamento ﬁrme na busca da melhoria dos produtos esportivos, em
instalações, inovação, digitalização, produção de conteúdo e qualiﬁcação plataforma de mídia do futebol sul-americano e uma das maiores do particular, do futebol brasileiro.
técnica do nosso elenco de Futebol, não apenas pela aquisição e renovação mundo, contando com mais de 982 milhões de interações nas principais Em um ano de muita incerteza em relação à “volta à normalidade”, seguimos
contratual de atletas de ponta como também pelo investimento nas nossas plataformas. Além de consolidar a FlaTV como um dos três maiores o exemplo de nossos atletas e superamos nossas própria metas, atingindo
categorias de base – foram sete os atletas formados no Clube promovidos canais de clubes do mundo, com mais de 6,5 milhões de inscritos, um faturamento também histórico para uma associação esportiva no Brasil e
à equipe principal durante o ano sendo que outros 16 atletas da base foram lançamos também nosso canal de streaming pago, a FlaTV+, para levar elevando o Patrimônio do Clube para quase R$ 200 milhões.
relacionados pela primeira vez na equipe principal.
até os torcedores as transmissões do Campeonato Carioca, obtendo Ao apresentarmos nossas Demonstrações Financeiras 2021, temos a certeza
O recente investimento na implantação do gramado híbrido do Maracanã e mais de 60 mil assinaturas.
de estar cumprindo nosso compromisso em gerar mudanças no âmbito
no CT George Helal, assim como seu novo sistema de iluminação e novos Vale destacar também que as as ações de ESG realizadas pelo Flamengo esportivo e consolidando cada vez mais o modelo de gestão sustentável,
equipamentos para performance esportiva, são mostras de que o Clube receberam enorme reconhecimento. Fomos premiados nesse ano que se realizando ações que promovem o crescimento do esporte em nosso país,
busca atingir, em todas as áreas, padrões de excelência internacionais. encerrou pela plataforma “Play For a Cause” como o clube brasileiro com com reﬂexos positivos para toda a sociedade.
Adicionalmente, vale ressaltar que, somente em 2021, foram pagos R$ 190 maior engajamento social durante o auge da pandemia em 2020.
RODOLFO LANDIM
milhões para a compra de direitos federativos de jogadores, uma demostração Em 2021, reforçamos essas ações com diversos projetos, dentre os quais
Presidente do Clube de Regatas do Flamengo
de que o investimento em performance esportiva é cada vez maior.
destacamos:
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Nota ________
2021 ________
2020
Ativos
Nota ________
2021 ________
2020 Passivo e patrimônio líquido
____
____
Circulante
Circulante
9
17.676
17.479
Caixa e equivalentes de caixa
3
127.182
50.988 Fornecedores e outras obrigações
111.756 173.961
Caixa restrito
3
25.233
14.897 Contas a pagar de transferência de jogadores 10
11
39.937
59.625
Contas a receber
4
38.427
11.215 Empréstimos
12
72.970
54.477
Contas a receber da transferência de jogadores 5
77.194
99.624 Impostos e contribuições sociais
13
31.776
39.153
Estoques
3.391
2.299 Obrigações trabalhistas e sociais
15
91.001 149.420
Despesas antecipada
17.234
8.928 Adiantamentos recebidos
955 ________
950
Outros
16.093 ________
10.275 Outros
________
________
366.071 ________
495.065
Total do ativo circulante
304.754 ________
198.226 Total do passivo circulante
________
________
Não circulante
Não circulante
9
10.711
7.136
Contas a receber da transferência de jogadores 5
81.943
- Fornecedores e outras obrigações
92.979
96.470
Depósitos judiciais
14
52.958
44.184 Contas a pagar de transferência de jogadores 10
11
30.739
Propriedades para investimento
6
104.911 104.930 Empréstimos
12
203.918 207.434
Intangível
7
308.865 391.533 Impostos e contribuições sociais
14
117.726 115.533
Imobilizado
8
208.854 201.488 Provisão para contingências
15 ________
45.627 ________
1.675
Outros
4.342 ________
4.161 Adiantamentos recebidos
________
501.700 ________
428.248
Total do ativo não circulante
761.873 746.296 Total do passivo não circulante
________
Patrimônio líquido
16
Ajuste de avaliação patrimonial
234.033 237.022
Superávits (déﬁcits) acumulados
(35.177) ________
(215.813)
________
________ ________ Total do patrimônio líquido
198.856 ________
21.209
________
Total do ativo
1.066.627
944.522 Total do passivo e do patrimônio líquido
________ ________
________
1.066.627
944.522
________ ________
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Ajuste de avaliação patrimonial
Déﬁcits acumulados
Total
do patrimônio líquido
___________________________
__________________
_______________________
Saldo em 31 de dezembro de 2019
240.011
(111.880)
128.131
Déﬁcit do exercício
(106.922)
(106.922)
Realização do “custo atribuído” (Nota 16)
(2.989)
2.989
___________________________
__________________
_______________________Saldo em 31 de dezembro de 2020
237.022
(215.813)
21.209
Superávit do exercício
177.646
177.646
Realização do “custo atribuído” (Nota 16)
(2.989)
2.989
___________________________
__________________
_______________________Saldo em 31 de dezembro de 2021
234.033
(35.177)
198.856
___________________________
__________________
_______________________
___________________________
__________________
_______________________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma)
_____________________________________________________________________________________________________________________________
1. Principais Notas Explicativas
____________________________________________________________________________________________________________________________
7.
Intangível
____________________________________________________________________________________________________________________________
2021
2020
_______________________________________
_______________________________________
Depreciação
Valor
Custo
Depreciação
Valor
Descrição
Custo
acumulada
Líquido
Líquido
acumulada
Líquido
_____________________________________
_________
___________
_______
_________
___________
_______
Atletas proﬁssionais formados
24.960
(19.012)
5.948
23.858
(15.851)
8.007
Atletas em formação
23.811
23.811
53.171
53.171
Direitos federativos/outros
828.808
(549.702)
279.106
765.935
(435.580)
330.355
_________
___________
_______
_________
___________
_______
877.579
(568.714)
308.865
842.964
(451.431)
391.533
_________
___________
_______
_________
___________
_______
_________
___________
_______
_________
___________
_______
Movimentações do custo e amortização:
Vendas/
Vendas/
2019
Adições
dispensas
2020
Adições
dispensas
2021
________
________
_________
________
_________
_________
_________
Custo
Atletas proﬁssionais formados
17.687
7.750
(1.579)
23.858
3.651
(2.549)
24.960
Atletas em formação (i)
44.123
26.050
(17.002)
53.171
48.797
(78.157)
23.811
Direitos federativos/outros
592.617
177.592
(4.274)
765.935
119.760
(56.887)
828.808
________
________
_________
________
_________
_________
_________
654.427
211.392
(22.855)
842.964
172.208
(137.593)
877.579
________
________
_________
________
_________
_________
_________
________
________
_________
________
_________
_________
_________
Amortização
Atletas proﬁssionais formados
(12.432)
(4.171)
652
(15.951)
(3.160)
1.283
(17.828)
Direitos federativos/outros
(315.842)
(120.502)
864
(435.480)
(133.738)
18.332
(550.886)
________
________
_________
________
_________
_________
_________
(328.274)
(124.673)
1.516
(451.431)
(136.898)
19.615
(568.714)
________
________
_________
________
_________
_________
_________
Intangível líquido
326.153
86.719
(21.339)
391.533
35.310
(117.978)
308.865
________
________
_________
________
_________
_________
_________
________
________
_________
________
_________
_________
_________
(i) Para adequação dos critérios contábeis previstos pela ITG 2003(R1), o CRF realizou a baixa contra resultado de R$ 39MM de seu ativo intangível
decorrente dos custos de formação de atletas da base. Esta baixa reﬂetiu os controles sobre a viabilidade técnica dos atletas em formação assim como a
análise histórica de atletas que geraram benefícios econômicos e ﬂuxos de caixa.
Composição das adições dos direitos federativos no ativo intangível 2021
Valor
Custos
Total
reconhecido,
de
direitos
incluindo transação/
econôcustos
intermemicos
Contraparte
Intermediador
necessários
diação ________
/ luvas
____________________________
_____________
__________________________________________ ___________
________
Pedro Guilherme Abreu dos Santos
ACF Fiorentina
102.641
102.641
Pedro Guilherme Abreu dos Santos
Football Capital Gestão Desportiva Ltda.
2.797
2.797
Pedro Guilherme Abreu dos Santos
Agência 90 Minutos Empreed & Partc. Ltda.
2.444
2.444
Pedro Guilherme Abreu dos Santos
PGB Sports Management EPP
2.444
2.444
Pedro Guilherme Abreu dos Santos
Pine Sports Ltda.
2.092
2.092
Diego Alves Carreira
Duts MKT Esportivo Ltda.
302
302
Diego Ribas da Cunha
3D Negócios Imobiliarios E Intermediações Ltda.
674
674
Diego Ribas da Cunha *Luvas
500
500
Hugo de Souza Nogueira
Sports Adivisor Cons. e MKT Esportivo Ltda.
588
588
Hugo de Souza Nogueira *Luvas
52
52
João Victor Gomes da Silva
B & C Consultoria e Assessoria Esportiva Ltda.
270
270
João Victor Gomes da Silva *Luvas
500
500
Richard Rios Montoya
Cala Serviços e Eventos Esportivos Ltda.
8
8
David Luiz Moreira Marinho
Datasoccer Sports Adm. Ltda.
621
621
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
Sports Invest UK Limited
1.518
1.518
Renato Portaluppi
G.O. - Assessoria Empresarial Ltda.
409 ________
409
___________________
103.693
14.167 ________
117.860
___________
________
Ajuste a valor presente
1.900
________
119.760
________
________
Composição das adições dos direitos federativos no ativo intangível 2020
Valor
Custos
Total
reconhecido,
de
direitos
incluindo transação/
econôcustos
intermemicos
Contraparte
necessários
diação ________
/ luvas
____________________________
_______________ Intermediador
__________________________________________ ___________
________
________
Bruno Henrique Pinto
DR3 Consultoria Esportiva /Yesport Mkt
4.368
4.368
Everton Augusto De Barros Ribeiro
RF Sports Intermediação e Negocios
Esportivos/Brazil Football
1.558
1.558
Gabriel Barbosa Almeida
F.C. Internazionale
Milano S.P.A.
4 Comm Marketing & Career Management Ltda.
90.824
6.123
96.947
Gustavo Henrique Vernes
Luis Augusto Carvalho Consultoria
2.100
2.100
Lazaro Vinicius Marques
TFM Agency Marketing Esportivo Ltda.
100
166
266
Leonardo Pereira
Clube Athletico
Paranense/Trieste
Futebol Clube
R13 Fussball Agenciamento Esportivo Ltda.
30.440
3.813
34.253
Matheus França Silva
N/A, Valor Incorrido
com Luvas
382
382
Mauricio Anibal Isla Isla
Asesores E Inversion AIM Futból Ltda.
70
2.011
2.081
Michael Richard Delgado de Oliveira Goias Esporte Clube Dut’s Marketing Esportivo Ltda.
33.966
4.531
38.497
Natan Bernardo de Souza
Brio Pro Intermediação Esportiva Ltda.
108
221
329
Ramon Ramos Lima
N/A, Valor Incorrido
com Luvas
256
256
Rene Rodrigues Martins
Sport Club do
Recife/MP
Eventos Ltda.
Prime Assessoria E Consultoria Ltda.
6.185
903
7.088
Thiago Fernandes Rodrigues
Albuquerque Soccer Atividades Esportivas Ltda.
398
398
Thiago Maia Alencar
Data Soccer Sports Administração
575
575
Vinicius de Souza Costa
JC Soccer Talents Marketing Esportivo Ltda.
44
44
Mecanismo de Solidariedade
780
780
Outros
150 ________
150
___________________
163.111
26.961 ________
190.072
___________
________
Ajuste a valor presente
(12.480)
________
177.592
________
________
Percentuais de direitos econômicos
2021
2020 Redução ao valor recuperável
_______________________
_______________________
Os intangíveis do Clube são formados pelos custos de formação, de
ProﬁsProﬁssionais
Base
Total
sionais
Base
Total atletas proﬁssionais formados e direitos federativos adquiridos. A Unidade
_______
_____
_____
_______
_____
_____
0%
10
23
33
9
18
27 Geradora de Caixa (UGC), foi identiﬁcada pela Administração como sendo a
até 30%
2
0
2
2
2
4 equipe, sendo adicionalmente feita uma avaliação individualizada sobre os
31% a 50%
5
6
11
5
3
8
51% a 80%
15
30
45
14
26
40 indicativos de desvalorização.
81% a 99%
5
4
9
5
2
7 A Administração analisou o atual cenário e, apesar dos efeitos da pandemia,
100%
19
50
69
18
58
76 concluiu não haver indicativos de impairment que requeiram a realização do
_______
_____
_____
_______
_____
_____
56
113
169
53
109
162 teste do valor recuperável.
_______
_____
_____
_______
_____
_____
_______
_____
_____
_______
_____
_____

Demonstração do resultado
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
Nota ________
2021 ________
2020
____
Receita operacional líquida
17 1.025.428 644.093
Custo das atividades sociais e esportivas
18 ________
(761.610) ________
(614.948)
Resultado bruto
263.818 ________
29.145
________
Despesas administrativas
19
(45.763) (73.769)
Despesas comerciais
(18.318) (12.198)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 20 ________
(11.592) ________
(8.792)
Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
188.145 ________
(65.614)
________
Despesas ﬁnanceiras
21
(21.424) (45.293)
Receitas ﬁnanceiras
21 ________
10.925 ________
3.985
Superávit (déﬁcit) do exercício
177.646 ________
(106.922)
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração do resultado abrangente
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
2020 ________
2019
________
Superávit (déﬁcit) do exercício
177.646
(106.922)
Outros resultados abrangentes
________- ________Total do resultado abrangente
177.646 ________
(106.922)
________
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
Demonstração do ﬂuxo de caixa
Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais)
_____________________________________________________________
2021 ________
2020
________
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Superávit (déﬁcit) do exercício
177.646 (106.922)
Ajustes para conciliar o lucro ao caixa gerado pelas
atividades operacionais
Amortização dos direitos sobre jogadores
136.898 123.157
Ajuste intangível formação de atletas
39.006
Depreciação de imobilizado e amortização de outros ativos 6.065
5.608
Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa 7.470
2.335
Provisão para contingências
2.193
37.925
Despesas ﬁnanceiras - juros de empréstimos
6.986
4.900
Despesas ﬁnanceiras - correção monetária de
impostos a pagar
6.663
5.173
Outras atualizações monetárias de ativos e passivos
(1.815)
(1.996)
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução)
de passivos
Contas a receber
(39.752)
24.665
Estoques
(1.092)
(634)
Despesas antecipadas
(8.306)
7.454
Depósitos judiciais
(6.958)
(6.701)
Outros ativos
(5.998)
1.930
Fornecedores
3.772
(5.980)
Impostos e contribuições a recolher
20.373
(7.026)
Obrigações trabalhistas e sociais
(7.377)
12.270
Adiantamentos recebidos
(9.397)
28.418
Outros passivos
4 ________
108
________
326.281 ________
124.684
________
Pagamento de juros
(9.639) ________
(14.272)
________
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
316.742 ________
110.412
________
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa restrito
(10.336)
1.853
Pagamento pela compra de direitos de jogadores
(93.003) (194.667)
Contas a pagar de transferência de jogador
(67.490) 114.908
Contas a receber por venda de jogador
(59.513) (50.097)
Compras de imobilizado
(13.413) ________
(4.646)
________
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ________
(243.755) ________
(132.649)
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Captação de empréstimos
135.246 142.600
Pagamento de empréstimos
(126.075) (131.118)
Pagamento de impostos parcelados
(5.964) ________
(9.156)
________
Caixa gerado nas atividades de ﬁnanciamentos
3.207 ________
2.326
________
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
50.988
70.899
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁnal do exercício
127.182 ________
50.988
________
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa ________
76.194 ________
(19.911)
________
________
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
12. Impostos e contribuições sociais
_____________________________________________________________
2021 _______
2020
_______
Parcelamentos Lei nº 13155 (i)
IRRF
155.723 158.910
INSS
55.385 58.040
FGTS
7.588 _______
6.128
_______
218.696 _______
223.078
_______
Encargos sobre salário
19.990 11.661
IR sobre pagamento exterior
13.564 17.025
Outros impostos a recolher
24.638 _______
10.147
_______
276.888 _______
261.911
_______
_______
_______
Circulante
72.970 54.477
Não circulante
203.918 207.434
(i) Parcelamento de acordo com a Lei nº 13.155, de 4 de agosto de 2015,
que regulamentou o PROFUT. Em 23 de setembro de 2015, foi emitida a
Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.340, que regulamentou o parcelamento
junto a estes órgãos, com o pagamento ao longo de 20 anos e desconto de
70% na multa, 40% nos juros e 100% nos encargos legais, resultando em
uma redução das obrigações de aproximadamente R$91.000, registrado no
exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2015.
Desde setembro de 2015, o Clube está recolhendo os tributos incluídos no
referido Programa de acordo com as condições estabelecidas na Portaria
Conjunta PGFN/RFB nº 1.340. Dentre as condições estabelecidas pela
portaria destaca-se o inciso 2º, do artigo 5º que determina que a entidade
desportiva poderá reduzir:
• 50% da 1ª a 24ª parcela;
• 25% da 25ª a 48ª parcela;
• 10% da 49ª a 60ª parcela.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o saldo de longo prazo possui o
seguinte cronograma de vencimento:
2021 _______
2020
_______
Ano
Valor _______
Valor
________________________________________
_______
2023
15.356
15.153
2024
15.356
15.153
2025 a 2035
172.628
162.466
A conﬁrmação dos efeitos do Parcelamento “PROFUT” depende também da
consolidação do cálculo dos débitos por parte da autoridade ﬁscal, de modo
que parte do montante hoje reconhecido no passivo do Clube poderá sofrer
alterações.
Adicionalmente, a manutenção do Clube no programa de parcelamento
acima mencionado está condicionada ao atendimento de certas condições,
sobretudo do pagamento das parcelas dos débitos, na forma da lei, e do
pagamento dos tributos correntes, bem como do cumprimento de outras
exigências previstas no Programa.
Durante o ano de 2016, parte dos débitos referente ao parcelamento da Lei
nº 13.155 foi homologada pela autoridade ﬁscal, conforme abaixo:
2021 _________________________
2020
_________________________
HomoloPenHomolo
Pengado pela
dente
gado pela
dente
autoridade homoloautoridade homoloParcelaﬁscal _______
gação _______
Total _________
ﬁscal _______
gação _______
Total
_________
mento Lei
nº 13.155
IRRF
100.749 54.974 155.723
102.337 56.573 158.910
INSS
- 55.385 55.385
- 58.040 58.040
FGTS
7.588 _______- _______
7.588 _________
6.128 _______- _______
6.128
_________
108.337 _______
110.359 _______
218.696 _________
108.465 _______
114.613 _______
223.078
_________
_________
_______
_______
_________
_______
_______
14. Provisão para contingências e depósitos judiciais
_____________________________________________________________
O Clube é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros
em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa
como na judicial, sendo essas discussões, quando aplicável, amparadas por
depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses
processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela
opinião de seus consultores legais internos e externos.

continua...
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Notas explicativas às demonstrações ﬁnanceiras em 31 de dezembro de 2021 - (Valores expressos em milhares, exceto quando indicado de outra forma)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
que instituía a denominada “Lei da Mordaça” se manifestassem de forma
Composição do saldo
2020
__________________________________________
% do
Depósitos Judiciais
Provisão para Contingências contrária a qualquer ato da federação ou ao próprio campeonato sob pena
____________________
_________________________
resultado
2021
2020
2021
2020 de multa. O Juízo do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos
______
________
_______
______
Renda
Custos
líquido QuantiTrabalhistas (i) 9.665
7.801
86.207
80.250 determinou a inclusão do MPERJ, no entanto, até o presente momento não
bruta
diretos Resulsobre a
dade
Cíveis
29.125
22.882
31.519
35.283 houve movimentação nem as citações dos réus nem qualquer manifestação
dos
dos
tado
renda
de
da contestação apresentada pelo Flamengo em 2017. O montante envolvido
Tributários
14.168
13.501
______
________
_____________- é de R$73.226, atualizado em 31 de dezembro de 2021.
jogos _______
jogos ______
líquido ________
bruta ______
jogos
_______
52.958
44.184
117.726
115.533
______
________
_______
______ _____________________________________________________________
17. Receita operacional líquida
______
________
_______
______
Libertadores
4.516
(2.583)
1.933
43%
4
12.607 (11.856)
751
6%
16
2021 _______
2020 Campeonato Carioca
(i) Entre as provisões de contingências trabalhistas, destacamos as causas
_________
Campeonato Brasileiro
(2.447) (2.447)
13
relacionadas com a Superintendência Regional do Trabalho/Rio de Janeiro Receita operacional bruta
(405)
(405)
2
1.008.360
614.592 Copa do Brasil
referente a diversas autuações da área trabalhista/ previdenciária, tendo Futebol
9.577 _______
(6.217) ______
3.359 ________
35% ______
1
_______
73.419 _______
54.021 Outras rendas
_________
como principais motivos o não pagamento do FGTS e multa indenizatória Clube social e esportes amadores
26.700 _______
(23.508) ______
3.191 ________
12% ______
36
_______
_______
______
________
______
1.081.779
668.613
_________
_______
_______
de 40%, no momento da demissão de colaboradores. Estas causas estão na
Impostos e contribuições
(35.767)
(16.866) (ii) As principais vendas de 2021 e 2020 foram:
esfera administrativa e tiveram início no período de 2013 a 2017.
Direito de arena
(20.584) _______
(7.654)
_________
Valor
Movimentação dos depósitos judiciais e da provisão para contingências
Deduções da receita
(56.351) _______
(24.520) ____
_________
Ano _____________
Atleta
Clube
(USD
/ EUR) Valor
R$
______________________
__________
_______
1.025.428 _______
644.093 2020 Caio Roque
_________
NV Lommel SK
EUR 1.500
9.915
_________
_______
Total depósitos
Total provisão Receita líquida
5.198
judiciais _________________
para contingências O aumento da receita operacional líquida dá-se em função de: (i) aumento 2020 Matheus Sávio Hitachi Kashiwa Reysol Co. USD 1.000
_____________
Arsenal Football Club PLC
EUR 4.000
24.493
Saldo em 31 de dezembro de 2019
35.487
86.451 dos direitos de transmissão, prêmios e patrocínio no valor de R$239.173; 2020 Pablo Mari
EUR 2.500
16.526
Adições e atualizações (ii)
9.560
37.925 (ii) aumento das mídias digitais e licenciamento no valor de R$118.465; e 2020 Vinícius Souza NV Lommel SK
2020 Reinier Jesus
Real Madrid Club de Fútbol EUR 30.000 _______
139.101
Transferência para contas a pagar
(8.843) (iii) aumento na transferência de atletas em R$73.341.
195.233
_______
2021 _______
2020
________
_______
Reversão (i)
(863) ______________________________
Mídia
e
publicidade
convencional
422.428
182.969
________
_______
2021
Lincoln
Correa
Saldo em 31 de dezembro de 2020
44.184
115.533
Direitos de transmissão ﬁxos
63.891
39.103
dos Santos
Rakuten Vissel Kobe, Inc
USD 3.000
15.923
Adições e atualizações (ii)
10.180
18.524 Participação, exposição e performance
198.294
48.925 2021 Yuri César Silva Shabad Al Ahli Bubai
Transferência para contas a pagar
(1.406)
(16.331) Patrocínio e publicidade
160.243 _______
94.941
Company LLC
USD 6.000
31.896
________
Reversão (i)
_____________- _________________- Mídias digitais e licenciamento
229.901 _______
104.066 2021 Pablo Marí (Bônus
________
Saldo em 31 de dezembro de 2021 _____________
52.958 _________________
117.726 Mídias digitais e serviços “on demand”
10 e 20 partidas) Arsenal Football Club PLC
EUR 2.000
12.730
187.706
91.850
_____________
_________________
42.195 _______
12.216 2021 Gerson Santos
________
(i) As baixas dos depósitos judiciais referem-se a causas trabalhistas que Licenciamento e royalties
da Silva
Olympique de Marseille
EUR 20.500 123.412
70.134 _______
92.044
________
tiveram seus prognósticos alterados ou valores de perda recalculados Operações de jogos
Bilheteria
(i)
28.067
26.700 2021 Nathan Bernardo Red Bull Bragantino
mediante sentença provisória ou cálculo pericial.
de Souza
Futebol Ltda.
R$ 22.143
22.143
Estádio
4.253
3.412
(ii) As adições referem-se a causas trabalhistas e cíveis que na opinião dos Sócio Torcedor
37.814 _______
61.932 2021 Jean Lucas de Sell-on-fee venda para as
________
consultores jurídicos a possibilidade de perda foi alterada para provável em Transferência de atletas
Souza Oliveira Monaco
EUR 1.867
11.387
278.416
221.962
Fullham Football
2021. As principais causas trabalhistas referem-se a requerimentos de ex- Venda de direitos federativos
(ii)
268.574
195.233 2021 Rodrigo Muniz
Carvalho
Club Limited
EUR 8.000
49.004
atletas do Clube, com um valor atualizado de aproximadamente R$8.963; e Empréstimos/Mecanismo de solidariedade
9.842 _______
26.729
________
Cuibá Esporte Clube Ltda.
R$ 2.000
2.000
diversas ações cíveis relativas a indenizações com um valor atualizado de Outros
7.481 _______
13.551 2021 João Lucas
________
Kalmar Fotbollsforening
USD 14 _______
79
1.008.360 _______
614.592 2021 Hugo Gomes
aproximadamente R$2.618.
________
268.574
_______
_______
(i) O Clube obteve R$ 28.067 em rendas de jogos no exercício de 2021
Perdas possíveis
Clube social e esportes amadores
Os processos envolvendo riscos de perda avaliados como possíveis, para os (R$ 26.700 em 2020), conforme detalhado a seguir:
2021 _______
2020
_______
2021
__________________________________________
quais não foram registradas provisões, são resumidos como segue:
Mídia e publicidade convencional
21.193 _______
18.449
_______
% do
Direitos de transmissão ﬁxos
334
471
resultado
2021 _______
2020
_______
20.859 _______
17.978
Renda
Custos
líquido Quanti- Patrocínio e publicidade
_______
Fiscais e previdenciárias
1.291
bruta
diretos Resulsobre a
dade Mídias digitais e licenciamento
23.319 _______
14.652
_______
Trabalhistas (a)
83.142
102.539
dos
dos
tado
renda
de Licenciamento e royalties
23.319 _______
14.652
_______
Cíveis (b)
245.244 _______
219.504
jogos _______
jogos ______
líquido ________
bruta ______
jogos Operações de jogos
_______
_______
96 _______
210
_______
15.066
(5.863)
9.203
61%
6 Bilheteria e estádio
328.386 _______
323.334 Libertadores
_______
96
210
_______
_______
(1.833) (1.833)
0%
14 Outros
28.811 _______
20.710
_______
(a) Entre os processos trabalhistas destacamos o processo de um Campeonato Carioca
Campeonato Brasileiro
9.195 (10.598) (1.403)
(15%)
25 Quadro social
20.226
16.552
ex-colaborador que requer a condenação do Clube ao pagamento de Copa do Brasil
3.806 _______
(2.668) ______
1.138 ________
30% ______
4 Escolas esportivas
_______
5.218
2.902
indenização por acidente de trabalho e pensão vitalícia decorrente de
28.067
(20.962)
7.105
25%
49
_______
_______
______
________
______
3.367 _______
1.256
_______
_______ _______ ______ ________ ______ Outras
suposta lesão ocorrida em 2007 no montante de R$40.000. No entendimento
73.419 _______
54.021
_______
_______
_______
do Clube este processo está fadado pela prescrição bienal. Outros processos ____________________________________________________________________________________________________________________________
23. Divulgação adicional do resultado
são relacionados principalmente a reclamações de horas extras, 13º salário, Apresentação do resultado operacional, para atendimento às diretrizes emanadas pela ITG 2003 (R1), conforme segue:
aviso prévio, férias e FGTS e, nestes processos, não existem processos
2021
______________________________________________________________________________
individualmente relevantes.
Futebol (proﬁsEsportes
Clube
(b) As principais discussões referem-se aos seguintes processos:
sional
e amador)
olímpicos
social
Outros
Total
______________
_________
_________
_________
_________
(i) Em 14 de fevereiro de 2014, o Clube foi notiﬁcado da aplicação de Receita operacional líquida
944.354
33.062
19.427
28.585
1.025.428
multa, no valor histórico de R$38.367 (em torno de R$200.520, atualizados Custo das atividades sociais e esportivas
(693.507)
(41.431)
(21.994)
(4.678)
(761.610)
______________
_________
_________
_________
_________
monetariamente e com multa, com probabilidade de perda possível, Resultado bruto
250.847
(8.369)
(2.567)
23.907
263.818
______________
_________
_________
_________
_________
oriunda da alegada ausência de registro, perante instituições devidamente Despesas/receitas operacionais
cadastradas, das operações de câmbio realizadas quando da negociação de Despesas administrativas
(2.721)
(248)
(42.794)
(45.763)
jogadores, no período compreendido entre o mês de janeiro de 1990 e o mês Despesas das atividades sociais e esportivas
(2.753)
(38)
(15.527)
(18.318)
de agosto de 1998. O Clube ofereceu como garantia, nesta ação judicial, Outras despesas/receitas
(2.896)
(8.696)
(11.592)
______________
___________________________
_________
um imóvel, bem como os contratos com os antigos patrocinadores Viton 44
(8.370)
(286)
(67.017)
(75.673)
______________
__________________
_________
_________
e Peugeot Citroen, que depositaram em juízo o montante de R$6.940, em
Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
242.477
(8.369)
(2.853)
(43.110)
188.145
______________
_________
_________
_________
_________
______________
_________
_________
_________
_________
complemento ao valor do imóvel.
2020
______________________________________________________________________________
(ii) Ação Popular com o intuito de ver declarado nulo os contratos de
Futebol (proﬁsEsportes
Clube
patrocínios entre a CEF e o Clube, no valor original de R$25.000, distribuído
sional
e amador)
olímpicos
social
Outros
Total
______________
_________
_________
_________
_________
sob o número 5023905-83.2013.4.04.7100. A ação foi julgada improcedente
Receita
operacional
líquida
589.185
23.429
16.023
15.456
644.093
em 28/10/2016, aguardando-se o julgamento do recurso da parte autora.
Custo das atividades sociais e esportivas
(562.716)
(33.046)
(17.364)
(1.822)
(614.948)
______________
_________
_________
_________
_________
Em razão da possibilidade de reforma da decisão, bem como da ausência de Resultado bruto
26.469
(9.617)
(1.341)
13.634
29.145
______________
_________
_________
_________
_________
precedentes para se delinear uma posição majoritária, atribui-se o prognóstico Despesas/receitas operacionais
de “possível” à ação. (iii) Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública Despesas administrativas
(11.349)
(62.420)
(73.769)
do Estado do Rio de Janeiro em face da FERJ, em fevereiro de 2015, Despesas das atividades sociais e esportivas
(3.863)
(78)
(8.257)
(12.198)
questionando o art. 133 do Regulamento Geral de Competições da FERJ Outras despesas/receitas
(5.441)
(10)
(3.341)
(8.792
______________
__________________
_________
_________
(20.653)
(88)
(74.018)
(94.759)
______________
__________________
_________
_________
Resultado operacional antes do resultado ﬁnanceiro
5.816
(9.617)
(1.429)
(60.384)
(65.614
Luiz Rodolfo Landim Machado
______________
_________
_________
_________
_________
______________
_________
_________
_________
_________
Presidente
26. Eventos subsequentes
• Kayke Soares para o Shabab Al Ahli por R$ 1.618
_____________________________________________________________
• Fabrício Rodrigues (Bill) para Dnipro-1 por R$ 2.271
Abaixo
listamos
eventos
subsequentes
que
ocorreram
até
o
momento
e
Rodrigo Tostes Solon de Pontes
Compra de direitos econômicos dos seguintes atletas:
trarão impactos nas demonstrações ﬁnanceiras do próximo período:
Vice-Presidente de Finanças
• Mário Sérgio Costa (Marinho) do Santos FC por R$ 6.456
Venda de direitos econômicos dos seguintes atletas:
• Thiago Maia do Losc Lille AS por R$ 24.068
• Michael Richard para o Al Hilal Al Saudi por R$ 45.197
• Fabrício Bruno do Red Bull Bragantino por R$ 15.135
Cristiano Siqueira Zubelli
• Max Alves para o Colorado Rapids por R$ 4.185
• Giorgian de Arrascaeta do Defensor Sporting por R$ 7.846
Contador - CRCRJ 087966/O-4
• Piris da Motta para o Cerro Porteño por R$ 5.673
• Pablo Nascimento Castro por R$ 16.677
Parecer do Conselho Fiscal - Demonstrações Financeiras 2021
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
O Conselho Fiscal do Clube de Regatas do Flamengo, no uso das atribuições deﬁnidas pelo artigo 115 do Estatuto,
Sebastião Pedrazzi - Presidente do Conselho Fiscal
em deliberação realizada nesta data, com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos
José Pires da Costa Filho - Vice-presidente
no decorrer do exercício e havendo procedido à análise das Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro
Francisco Carlos dos Santos Gularte - Secretário
de 2021, as quais incluem o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração
Henrique de Azevedo Ávila - Conselho Efetivo
das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, bem como
Arian Bechara Ferreira - Conselheiro Efetivo
o Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S, ciente das
Sergio Barbosa Bessa Lopes - Conselheiro Efetivo
observações registradas nesse Relatório, é de opinião que as referidas Demonstrações Financeiras representam
Paulo Roberto Gomes - Conselheiro Efetivo
adequadamente a situação patrimonial e ﬁnanceira do Clube de Regatas do Flamengo em 31 de dezembro de 2021
As Demonstrações Financeiras de 2021 completas, as quais se referem as informações acima, encontram-se
e, por conseguinte, estão em condições de serem submetidas para aprovação do Conselho Deliberativo.
disponíveis no Portal do Clube de Regatas do Flamengo.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2022.
https://www.ﬂamengo.com.br/transparencia/demonstracoes-ﬁnanceiras
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações ﬁnanceiras
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras
À Administração do
Clube de Regatas do Flamengo
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão
Rio de Janeiro - RJ
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
Opinião
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras do Clube de Regatas do Flamengo (“Clube”), que compreendem realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira do Clube em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso:
operações e os seus ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem ﬁnalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e às entidades desportivas causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
(ITG 2003 (R1)).
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
Base para opinião
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais.
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
do auditor pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação ao Clube, de acordo auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais controles internos do Clube.
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar divulgações feitas pela administração.
nossa opinião.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
Ênfase - Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
(PROFUT)
que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Clube.
Conforme mencionado na nota explicativa 12, o Clube aderiu ao Programa de Modernização da Gestão e de Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT) em outubro de 2015 e, desde então, vem atualizando respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações
os débitos e recolhendo os tributos e contribuições incluídos no referido programa de acordo com as condições forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340, sendo que parte desses débitos, no montante de R$110.359 relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Clube a não mais se manter em continuidade operacional.
mil, ainda encontra-se em fase de homologação pela autoridade ﬁscal.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações ﬁnanceiras, inclusive as divulgações
Responsabilidades da administração pelas demonstrações ﬁnanceiras
e se as demonstrações ﬁnanceiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com o objetivo de apresentação adequada.
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem ﬁnalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
e às entidades desportivas (ITG 2003 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais
permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada deﬁciências signiﬁcativas nos controles internos que eventualmente identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
por fraude ou erro.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2022.
Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do Clube
ERNST & YOUNG
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
Auditores Independentes S.S.
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a administração pretenda
CRC-2SP015199/O-6
liquidar o Clube ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
Marcelo Felipe L. de Sá
das operações.
Contador CRC-1RJ094644/O-0

TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Jane Carneiro S. de Amorim - Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara Cível
da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 Forum
CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa03vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0053123-51.2018.8.19.0203,
movida por CONDOMÍNIO UP SIDE ARAGUAIA em face de RONALDO CESAR
BARBOSA; ROSANE PAIVA JARDIM BARBOSA, objetivando Citem-se os réus
por edital, com a advertência de que será nomeado Curador Especial, em caso
de revelia, prazo de 20 dias. Assim, pelo presente edital CITA o réu RONALDO
CESAR BARBOSA; ROSANE PAIVA JA RDIM BARBOSA, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação,
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV,
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezessete de maio de
dois mil e vinte e dois . Eu, Samara Carvalho da Silva - Técnico de Atividade
Judiciária - Matr. 01/23089, digitei. E eu, Claudia Regina Mendes dos Santos Responsável pelo Expediente - Matr. 01/28241, o subscrevo.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 013/2022. Datas: 17 de agosto de 2022, às 10
horas. Local: CLUBE DE ENGENHARIA, Avenida Rio Branco, 124, 22º andar,
Centro, Rio de Janeiro, RJ; Sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br. Leiloeiro
Oficial: Geilson Almeida, matrícula 287 JUCERJA. Objeto: Veículos
conservados (automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos
judiciais, sucatas inservíveis não identificadas e sucatas identificadas. O
Instituto Municipal de Trânsito Transporte (IMTT), torna público que realizará,
na data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.),
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as)
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias
nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda
no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.br.

Assine o jornal
Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

EDITAL DE RENÚNCIA DE MANDATO
Arthur Floriano Simas Peixoto de Abreu, advogado inscrito na
OAB/RJ sob o nº 45.666, dando cumprimento à regra do artigo 112
do Código de Processo Civil, vem pelo presente edital renunciar aos
mandatos que lhes foram outorgados pela Comissão de Obras
dos Empreendimentos Villa Borghese e San Filippo, sociedade
civil inscrita no CNPJ sob o nº 02.699.909/0001-5, que se encontra
em local incerto e não sabido e com representante legal falecido.
CAMPELLO QUEIROZ RIGHTS LTDA.
CNPJ/ME nº 17.211.514/0001-99 - NIRE 3320937108-8
Reunião de Sócios - Edital de Convocação. Pelo presente edital, ficam os
senhores quotistas da Campello Queiroz Rights LTDA. (“Sociedade”) convocados a participar de Reunião de Sócios, que será realizada em 05/08/2022,
em 1ª convocação às 9h, e em 2ª convocação às 10h, na sede social da
Sociedade, na Rua Lauro Sodré, nº 116, Sala 1407, Botafogo, cidade e Estado
do Rio de Janeiro/RJ, CEP 22460-010, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: ratificação dos contratos de cessão e transferência de quotas
firmados entre os sócios, com retirada dos sócios Bernardo Barroso Abbês
e Guilherme Garcia de Seabra e consequente alteração da Cláusula Sexta
do Contrato Social da Sociedade. Rio de Janeiro, 20/07/2022.
Daniel Pessôa Campello Queiroz

