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Trump ajuda petroleiras; 
Bolsonaro prejudica Petrobras
Governo dos EUA 
estuda salvar 
empresas produtoras 
ameaçadas de quebra

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunciou que 
solicitará ao Congresso autorização 
para implementar benefícios fis-
cais que possam aliviar o impacto 
econômico da crise mundial. “Usa-
remos todas as ferramentas que 
temos para apoiar a economia”, 
garantiu o secretário do Tesouro 
norte-americano, Steven Mnuchin.

O governo está “considerando 
fortemente” em conceder assistên-
cia aos produtores de petróleo que 
enfrentam problemas devido ao 
forte declínio dos preços, relata o 
Washington Post. A informação foi 
confirmada por outras fontes. Esti-
ma-se que metade dos endividados 
produtores de shale oil (óleo de 
folhelho) nos EUA podem quebrar 

com o preço do barril de petróleo 
na faixa de US$ 30.

A iniciativa de Trump contrasta 
com a apatia do governo brasileiro. 
Nesta terça-feira, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou a comemorar a 
queda nos preços do óleo. Preços 
muito baixos afetam os lucros da 
Petrobras, ao mesmo tempo em que 
reduzem os valores dos ativos da 
estatal que estão à venda, benefi-
ciando compradores.

Outra medida em estudos por 
Trump, em ano de eleição, é cortar 
as taxas sobre a folha de pagamen-
tos. Atualmente, todos os funcio-
nários e empregadores pagam um 
imposto de 6,2% sobre os salários 
limitados a US$ 137.700 ao ano.

Após as pesadas quedas da se-
gunda-feira, os mercados financei-
ros internacionais tiveram um dia 
de altas. A B3, bolsa de valores bra-
sileira, subiu 7,1%, para os 92.214 
pontos, e o dólar caiu para R$ 4,646 
(baixa de 1,69%). O Banco Central 
vendeu US$ 2 bilhões das reser-
vas internacionais para satisfazer a 
procura do mercado. Nesta quarta, 

Rio é o estado que mais perde 
com queda no petróleo

o BC anunciou a venda de US$ 1 
bilhão em contratos de swap cam-
bial, que funcionam como venda de 
dólares no mercado futuro. O dólar 
acumula alta de 15,77% em 2020.

Os preços do petróleo subiam 
em torno de 6% em Londres e nos 
EUA, para acima de US$ 36 e US$ 
33, respectivamente. As principais 
bolsas europeias abriram em alta, 

mas Reino Unido e Paris fecharam 
em baixa. Na Ásia, o índice Nikkei 
fechou com um ligeiro avanço de 
0,85%, e a Bolsa de Xangai com 
ganhos de 1,8%.

Indústria está 17% abaixo do recorde de 2011
A indústria brasileira registrou 

alta de 0,9% na passagem de de-
zembro para janeiro, já desconta-
dos os efeitos sazonais (específi-
cos de cada mês). Mesmo assim, 
a produção industrial encontra-se 
1,5% abaixo da registrada em 
outubro de 2019, antes das que-
das em novembro e dezembro, 
que acumularam recuo de 2,4%. 
Com esses resultados, o setor in-
dustrial ainda se encontra 17,1% 
abaixo do nível recorde alcança-
do em maio de 2011.

Em relação a janeiro de 2019 
(série sem ajuste sazonal), a in-
dústria caiu 0,9%, após também 
assinalar perdas em novembro 
(-1,7%) e dezembro (-1,2%) de 
2019. No acumulado em 12 me-
ses, a atividade industrial recuou 
1%. Os dados são do IBGE.

Ainda na série com ajuste sa-
zonal, a evolução do índice de 
média móvel trimestral para o to-
tal da indústria mostrou queda de 
0,5% no trimestre encerrado em 
janeiro de 2020 frente ao nível 
do mês anterior, permanecendo, 
dessa forma, com a trajetória des-
cendente iniciada em outubro de 
2019.

Três das quatro grandes ca-
tegorias econômicas e 17 das 
26 atividades apontaram cres-
cimento na produção. As varia-
ções positivas, contudo, foram 
mais significativas na parcela 
da indústria que pior tinha se 
saído no final de 2019, analisa o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi). 
“Ou seja, contribuiu para o cres-
cimento em janeiro a existência 

de bases baixas de comparação”, 
indica a entidade.

Bens de capital, que foi o 
macrossetor que mais cresceu, 
conseguiu apenas fazer frente 
ao declínio de dezembro do ano 
passado. Com isso, seu nível 
de produção retornou ao nível 
de março do ano passado. Bens 
de consumo duráveis, com a 
segunda maior alta, não conse-
guiram anular a retração do mês 
anterior.

“O aumento da produção no 
início de 2020 é um resultado 
bem-vindo para a indústria, em-
bora possa não ser suficiente para 
dar início a uma nova etapa de 
crescimento, diante dos riscos 
crescentes que o coronavírus tem 
imposto sobre o dinamismo da 
economia global”, afirma o Iedi.

A queda no preço internacional 
do barril do petróleo deve reduzir 
a arrecadação da União, estados e 
municípios por meio dos royalties 
e participações especiais da produ-
ção de óleo. Neste cenário, o Rio 
de Janeiro seria o estado mais afe-
tado.

“O Rio de Janeiro, certamente, 
será o estado mais impactado caso 
haja a manutenção, ao longo do 
ano, do preço do barril de petró-
leo no atual patamar. Em 2016, o 
estado passou por uma experiência 
muito parecida, quando os preços 
desabaram, atingindo valores pró-
ximos a U$ 30,00 o barril, o que, 
somado a outros fatores, impactou 
de forma profunda as contas pú-
blicas estaduais. Se mantidas as 
condições, a situação atual pode 
ser pior, pois o estado ainda não 
se recuperou da recente crise fis-
cal”, afirma a socióloga Carla Fer-
reira, pesquisadora do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis Zé 
Eduardo Dutra (Ineep), ouvida pelo 
portal Brasil de Fato.

Segundo ela, de acordo com a 
Lei Orçamentária Anual (LOA), a 
estimativa com royalties e partici-
pações especiais para 2020 era de 
R$ 14 bilhões, o que representa 
21% do total da arrecadação previs-
ta para o estado neste ano, o que é 
considerado por especialistas como 
uma “óleo-dependência”.

O valor advindo dos royalties e 
participações especiais são calcu-
lados pelo volume de produção de 
petróleo e gás, pelo preço interna-
cional do barril e pela taxa de câm-
bio. De acordo com a ferramenta de 
estimativas da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), a previsão de arre-
cadação total em royalties e parti-
cipações especiais para 2020 é de 
R$ 60 bilhões. Os parâmetros utili-
zados na estimativa foram o barril 
tipo Brent, fixado em US$ 60,00, e 
o câmbio, em R$ 4,05.

Governo avisa que deve 
bloquear parte do Orçamento

A revisão para baixo das proje-
ções de crescimento da economia e 
a queda nos preços internacionais 
do petróleo deverão fazer o gover-
no contingenciar (bloquear) parte 
do Orçamento, disse nesta terça-
feira o secretário especial de Fa-
zenda do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues. Segundo ele, 
a equipe econômica calcula que a 
nova estimativa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 
2020 deve ficar acima de 2%, mas 
ele não informou o número.

As novas projeções para a econo-
mia serão anunciadas nesta quarta-
feira por Rodrigues e pelo secretá-

rio de Política Econômica, Adolfo 
Sachsida. O Orçamento Geral da 
União para 2020 apontava expecta-
tiva de crescimento de 2,4% para o 
PIB neste ano.

“Dados apontam que contingen-
ciamentos são o cenário mais pro-
vável”, declarou Rodrigues ao sair 
de seminário no Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Com a economia crescendo abai-
xo do previsto, o governo arrecada 
menos, o que obriga o contingen-
ciamento de gastos discricionários 
(não obrigatórios) para cumprir a 
meta fiscal de déficit primário de 
R$ 124,1 bilhões neste ano.

Alan Santos/PR
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Reflexões sobre a criação do Estado  
Nacional: um modelo próprio

Prescrição em processo 
criminal beneficia a 
impunidade no Brasil

O exemplo da Alemanha

Em decorrência da mo-
rosidade dos Tribunais do 
Júri em nosso país, a quem 
cabe julgar crimes pratica-
dos contra a vida, ficamos 
estarrecidos com estimativa 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) de que quase 
um terço das ações criminais 
de competência do Tribunal 
do Júri acabam sendo arqui-
vadas sem qualquer punição 
pela prescrição, deixando li-
vres autores de crimes muito 
graves, já que os processos 
perdem a validade pela de-
corrência do prazo e pela si-
nuosa tramitação na Justiça 
que impede o Estado de pu-
nir os acusados, reforçando 
a sensação de impunidade 
perante a sociedade.

Tendo em vista que é 
de competência exclusiva 
de Júri Popular de ritos de 
homicídio, incitamento de 
aborto, incitação ao suicídio, 
em decorrência da morosa 
tramitação praticada nesses 
Tribunais, vedam ao Estado 
punir os acusados, causando 
uma inaceitável sensação de 
impunidade dos criminosos, 
fato que abala o conceito da 
população em detrimento 
de nosso Poder Judiciário. 
Diante do excesso de recur-
sos submetidos a estes Tri-
bunais, na maioria dos casos 
utilizados como estratégia de 
defesa dos réus, acabam es-
barrando na prescrição e no 
arquivamento, sem aplicação 
de nenhuma pena aos inves-
tigados. Caberia ao Supremo 
Tribunal Federal analisar e 
decidir a evidência de início 
da execução penal após sen-
tença do Tribunal do Júri.

Para toda a vida, o próprio 
STF, sem credibilidade nos 
dias atuais, por força de be-
nesses outorgadas a políticos 
com improbidade adminis-
trativa comprovada em suas 
funções, justifica por seu 
entendimento equivocado a 
falta de punição desses crimi-
nosos, inclusive com conde-
nação em segunda instância 
com o duvidoso entendimen-
to de que o réu tem direito de 
manter a sua liberdade, até 
que estes recursos procrasti-
natórios sejam julgados.

Deveria ser reduzido o nú-
mero de jurados e o tempo de 
debates entre as partes para 
casos de homicídios simples. 
Também adiar os processos 
provocados pela defesa do 
réu em decorrência de au-
sência de testemunha, que 
são arroladas propositada-
mente com endereços falsos 
e inexistentes para que não 
sejam intimadas, inclusive, 
em pedir adiamentos em 
decorrência de testemunha 
ouvida em primeira fase do 
processo, que não compare-
ce novamente no Tribunal 
de Justiça neste diapasão. 
É necessário que a Câmara 
aprove, ao menos, que uma 
das partes demonstre haver 
algum outro fato relevante a 

ser informado pela testemu-
nha faltante.

Para dar atendimento 
mais célere a estes proces-
sos, uma recente proposta do 
CNJ deve prever diminuição 
de prazos para manifestação 
de advogados das partes e do 
Ministério Público, sem que 
isso importe em cerceamen-
to de defesa do acusado. É 
notório também que não há 
juízes suficientes para estes 
julgamentos, e os mesmos 
deveriam ter prioridade, pois 
homicídio é crime muito 
grave sem reparo posterior. 
Nossos Tribunais deveriam 
ter como prioritária a trami-
tação de processos dos cri-
mes contra a vida praticados 
com intenção do acusado. 
Tudo isto decorre na falta de 
confiabilidade da população 
em instituições, Ministério 
Público e Judiciário, eterni-
zando alto índice de crimina-
lidade e reduzindo o índice 
de punições que deveriam 
ser aplicadas.

Portanto, a execução da 
pena imposta ao réu, a par-
tir do julgamento de segun-
do grau, é uma medida que 
deve ser aplicada com urgên-
cia. Esta falta de aplicação 
de penas nos traduz como o 
declínio da democracia. Nes-
ta sistemática, os réus com 
maior poder aquisitivo e com 
possibilidades financeiras de 
contratarem bons advoga-
dos acabam tendo suas penas 
prescritas, na utilização da sis-
temática abusiva e moral de 
quanto mais se recorrem, mais 
tempo se obtém para atingir 
os benefícios da prescrição.

Em outro diapasão, acusa-
dos possuidores de baixo po-
der aquisitivo, não podendo 
arcar com os custos de um 
representante judicial para 
suas defesas, não usufruem 
deste ardil inconfessável de 
sucessivos recursos procras-
tinatórios. A pena é o casti-
go para quem tem culpa, e a 
mesma não pode ser burlada 
por estruturação deficiente 
e ausência de programa de 
controle eficiente, que aca-
ba gerando a complacência 
com o comportamento dos 
acusados, vedando a apura-
ção de atos criminosos, para 
que seja dada uma satisfação 
cabal à sociedade.

Se há algo que merece re-
paros em seus dispositivos, 
a própria justiça deverá do-
tar este preceito, impedindo 
exonerar a culpabilidade 
dos réus sem a justa punição 
que eles merecem. Portanto, 
com a morosidade nefasta da 
aplicação da justiça aos cri-
minosos, acarreta na contra-
mão do propósito inicial de 
combater e punir esses cri-
mes de relevante gravidade.

q  Carlos Ely Eluf
Advogado titular do Eluf 

Advogados Associados, 
coordenador e conselheiro de 

prerrogativas da OAB-SP.

Pode ser até irônico! 
Quando os neoliberais, es-
palhados e ativos por todos 
os continentes, clamam pelo 
Estado mínimo, quando não 
são sinceros o bastante para 
pedir o fim dos Estados 
Nacionais, três brasileiros 
escreveram sobre um novo 
modelo de Estado.

No prefácio, escrito em 
1980 em Los Angeles, o 
cientista político e social 
Alberto Guerreiro Ramos 
(1915-1982) assim se expres-
sou, para a primeira edição 
brasileira de A Nova Ciência 
das Organizações – Uma Re-
conceituação da Riqueza das 
Nações (FGV, RJ, 1981):

“O ser humano resiste a 
ser despojado de seu atributo 
essencial – a razão. No entan-
to, para viver de acordo com 
as prescrições da sociedade 
centrada no mercado, é coa-
gido a reprimir a função nor-
mativa da razão no desenho 
de sua existência social. À 
sociedade centrada no mer-
cado é inerente a astúcia de 
induzir o ser humano a inter-
nalizar aquela coação como 
condição normal de sua exis-
tência, e esta circunstância é 
verdadeiramente legitimada 
pela psicologia motivacional 
implícita na psicanálise e nas 
ciências sociais de nossos 
dias. No mundo contempo-
râneo, os Estados Unidos da 
América (EUA) são a mais 
desenvolvida sociedade cen-
trada no mercado. Por conse-
guinte, é aí que o ser humano 
vai se tornando mais cons-
ciente do efeito deculturativo 
do mercado.”

Anos antes, este mestre 
havia publicado um estudo, 
com subtítulo “Introdução 
ao Estudo da Razão Socio-
lógica” (Guerreiro Ramos, A 
Redução Sociológica, MEC-
Iseb, RJ, 1958), onde lemos: 

“Vivemos atualmente um 
momento em que se aguça 
a consciência de que a com-
preensão do Brasil não pode 
resultar de uma intuição ins-
tantânea, mas do meticuloso 
exame de suas particularida-
des, bem como da influência 
que exercem umas sobre as 
outras. O tratamento dos 
problemas nos vários níveis 
da realidade nacional deverá 
ser cada vez mais sensível às 
imposições de cada região.”

Quanto atraso os golpes 
neoliberais provocaram no 
Brasil! Encontramo-nos 
hoje, já na terceira década 
do século XXI, em condição 
de recomeço, e os textos de 
Guerreiro Ramos, como os 
de Darcy Ribeiro, de Sylvio 
Romero, de Júlio de Casti-
lhos, Alberto Torres e até do 
Patriarca José Bonifácio de 
Andrada e Silva, são orien-
tadores, novidades descobri-
doras a nos orientar.

Em nosso longo período 
colonial, efetivamente ape-
nas por breves momentos 
dele afastado, fizemo-nos 
copiadores de soluções es-
trangeiras. Alguns historia-
dores e analistas insistem em 
nos negar um passado onde 
fincar as bases da constru-
ção brasileira, outros não se 
detiveram nas características 
autóctones para erigir nosso 
modelo de Estado Nacional.

Sem empáfia e buscando 
apenas definir um espaço de 
análise, iremos apresentar os 
elementos que consideramos 
fundadores para o modelo de 
Estado.

Toda estrutura organiza-
cional deve ser evidente para 
seus propósitos. Uma fábrica 
de cerveja sem uma diretoria 
de fabricação de bebida, um 
hospital sem uma direção de 
triagem das enfermidades 
e encaminhamento para o 

tratamento ficará sem orien-
tação terapêutica e, assim, 
numerosos podem ser os 
exemplos.

Qual a característica ou, 
ainda melhor, quais as carac-
terísticas de um Estado Na-
cional? Como toda estrutura, 
todo sistema, a busca de sua 
manutenção, a continuidade 
da vida, é praticamente ins-
tintiva. Embora tenhamos 
consciência das finitudes, 
ninguém nasce para morte, e 
prolongar a existência é ação 
de todos seres vivos. O Es-
tado Nacional é uma estru-
tura real, e como denominou 
o ciberneticista e médico 
francês Ernest Huant (1909-
1993), “um mecanismo ci-
bernético vivo”.

Também como toda or-
ganização, o Estado Nacio-
nal possui um objetivo, cuja 
persecução é sua razão de 
existir. E o que dá existência 
de um Estado Nacional? Sua 
soberania, isto é, a soberania 
da Nação a qual representa 
e governa. E o que seria a 
soberania? A capacidade de 
gestão autônoma, indepen-
dente de restrições que não 
sejam as do território onde 
exerça seu Poder. Uma co-
lônia – política, econômica, 
tecnológica, religiosa, ide-
ológica – não constitui um 
Estado Nacional: as inde-
pendências, o conjunto de 
todas elas, constituirão a efe-
tividade do Estado Nacional.

Por Estado temos a re-
presentação coletiva de um 
povo, e por Nacional a ca-
racterística única, exclusiva 
deste povo. Estado Nacio-
nal é a organização de um 
povo específico para agir 
em sua defesa e para atender 
suas necessidades. É o cen-
tro coordenador e regulador 
supremo de uma sociedade 
existente em dado território, 

dotado de uma administra-
ção especializada, do mo-
nopólio da violência física 
legítima e da capacidade de 
tributação.

Logo, a Soberania vai 
estar fundada na gestão das 
riquezas do Estado, em pro-
veito de seus cidadãos, e no 
fortalecimento do elo que 
une estas pessoas, a sua cul-
tura comum. Esta Soberania 
pode ser dividida em dois 
segmentos: da defesa nacio-
nal e do desenvolvimento 
nacional. Todo conjunto de 
saberes, de pesquisa e desen-
volvimento e de capacitação 
científica estarão voltados 
para a defesa e para os desen-
volvimentos. Esta soberania, 
em seus dois conjuntos agre-
gadores, é a característica da 
organização do Estado.

Como definiremos o Na-
cional? Por aquilo que é 
comum e próprio a todo um 
povo cuja identidade está se-
dimentada na história. Isso 
se dá pelas organizações da 
apropriação das riquezas na-
cionais e pela identificação 
das culturas nacionais. Ou 
seja, as riquezas naturais, os 
saberes nacionais são o deta-
lhamento do que cabe ao Es-
tado defender. Por primeiro 
movimento emancipatório, 
devemos conquistar a sobe-
rania do Estado Brasileiro; 
por segundo, nosso desen-
volvimento sem cópia, sem 
importação de modelos, com 
os saberes e as potencialida-
des nacionais.

q  Felipe Quintas
Doutorando na Universidade 

Federal Fluminense.

q  Gustavo Galvão
Doutor em Economia.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Já tive a oportunidade 
de citar a Alemanha como 
exemplo de investimento 
em Educação. Então, resolvi 
pesquisar mais e descobrir o 
segredo do sucesso. Afinal, 
a Alemanha decidiu investir 
mais de € 42 bilhões em uni-
versidades para melhorar ain-
da mais seu sistema de ensino 
e formação. Do total orçado, 
€ 41,5 bilhões, metade virá 
do governo federal e a outra 
metade do estado em que a 
universidade se encontra.

As autoridades apostam que 
isso impulsionará o país no 
cenário internacional. Citam 
como exemplo Alois Alzhei-
mer, Max Planck, Wilhelm 
Conrad Röntgen e Robert 
Koch, entre muitos outros, 
como pesquisadores alemães 
que contribuíram para revolu-
cionar a ciência. E foi nessas 
universidades que descobriram 
o bacilo da tuberculose, o raio-
x, a ligação entre o vírus HPV 
e o câncer de colo do útero, a 
tecnologia para o disco rígido,
entre outros.

As universidades terão 
um orçamento para a próxi-
ma década, de 2021 e 2030. 
Isso preenche as lacunas no 
financiamento do ensino su-
perior gratuito que vinham 
de programas temporários. 
Nos últimos dez anos, o nú-
mero de alunos que entram 
anualmente no ensino supe-
rior na Alemanha passou de 
370 mil para 500 mil.

Em 2017, a Alemanha 
possuía 428 instituições de 
ensino superior, com mais 
de 2,8 milhões de estudantes 
matriculados. Estima-se que 
seis em cada dez jovens ale-
mães entrarão numa univer-
sidade. Em 2016, 31% dos 
alemães entre 25 e 34 anos 
possuíam curso superior 
completo.

O Brasil possuía 197 uni-
versidades e cerca de 8 mi-
lhões de alunos, segundo 
dados do MEC de 2016. No 
país, no entanto, apenas 15% 
da população entre 25 e 34 
anos possuiu ensino superior 
completo.

De acordo com a Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), a Alemanha in-
vestiu 1,2% de seu PIB, em 
2015, no ensino superior e 
3% do PIB na educação bá-
sica. No Brasil, o cenário foi 
parecido, o investimento em 
ensino básico foi de 4,2% do 
PIB e 1,2% no ensino supe-
rior. Bem, o PIB da Alema-
nha, que é US$ 3,38 trilhões, 
era maior que o do Brasil, de 
US$ 1,8 trilhão.

A Alemanha gasta em 
média US$ 10,7 mil por ano 
por aluno do ensino básico, 
segundo dados da OECD. 
Já com estudantes do ensino 
superior esse valor vai para 
US$ 17,1 mil. O Brasil in-
veste em média pouco mais 
da metade do que a Alema-
nha por aluno do ensino bá-
sico, apenas US$ 5,6 mil. 
No ensino superior, também 
é investido menos, US$ 11,7 
mil por estudante.

A taxa de empregabilida-
de de jovens entre 25 e 34 

anos com diploma no ensino 
superior na Alemanha chega 
a 87%, e entre aqueles com 
curso técnico alcança 86%. 
A diferença do diploma, po-
rém, aparece em relação aos 
salários, que costumam ser 
58% maiores entre aqueles 
com curso superior.

A importância da Educa-
ção é claríssima, especial-
mente das universidades. O 
Brasil possui universidades 
com excelência comprovada 
em muitas áreas. Certamen-
te falta um pouco de verbas, 
mas muito de estratégia e de 
um plano nacional que de-
fina prioridades e objetivos. 
Além de se escolher gente 
capaz para ocupar os cargos 
públicos. Onde estão os se-
nadores e deputados com-
prometidos com a Educação 
para fiscalizar e propor?

q  Mario Eugenio 
Saturno

Tecnologista sênior do 
Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe).
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Não é a chuva, são  
os cortes que matam

Discussões sobre Estado mínimo, corte de gastos, aus-
teridade, muitas vezes soam como abstratas para os lei-
gos. As consequências dessas políticas, porém, são bem 
concretas, e se expressam na falta de serviços e direitos 
aos cidadãos; em muitos casos, resultam em mortes.

Poucos números são tão eloquentes quanto os 43 mor-
tos, 35 desaparecidos e 513 desabrigados na Baixada 
Santista, vítimas não das fortes chuvas, mas dos cortes 
no orçamento que adiaram obras do PAC (Programa de 
Aceleração do Crescimento) que deveriam ter sido ent-
regues em 2016. O projeto previa a remoção e acomoda-
ção em novas moradias de 1.060 famílias de 13 morros 
do Guarujá até julho de 2020. Atrasos nos repasses fed-
erais impediram a construção de 900 habitações; apenas 
400 foram entregues. A faixa 1 do Minha Casa Minha 
Vida, que contava com mais subsídios e atendia aos mais 
pobres, foi suspensa em 2019.

Multimercados
O banco Itaú está recomendando a seus clientes os fun-

dos multimercados como primeira opção de investimento 
nestes dias conturbados. A segunda opção são ações na-
cionais. Para que já tem carteira montada nestes papéis, a 
recomendação é que essas posições sejam mantidas.

“Apesar de nos mantermos otimistas em relação à 
nossa recomendação de ações nacionais no longo prazo, 
o momento é de proteger-se por meio de uma diversifica-
ção mais ampla. Nesse cenário, os fundos multimercados 
terão maior capacidade de capturar oportunidades com a 
volatilidade do mercado.”

Prêmio
Um despacho do ministro da Defesa de 2018 permitiu 

a militares que foram para a reserva antes de 2013 a bus-
car na justiça a conversão em dinheiro de licença-prêmio 
não gozada. A cada dez anos de efetivo exercício de ativi-
dade militar, todos os integrantes do Exército, Marinha 
e Aeronáutica têm direito a folga de seis meses. Quando 
não utilizada, a licença pode ser contada em dobro para se 
abater o tempo de trabalho para adiantar a aposentadoria.

Nos casos de falecimento do militar, as famílias pode-
riam receber os valores referentes a esta licença especial. 
Decisão em segunda instância do TRF da 4ª Região e do 
TRF da 2ª Região, de 2019, foi permitida a conversão da 
licença em dinheiro ainda em vida. Inicialmente, o bene-
fício foi concedido com prescrição retroativa de cinco 
anos, mas o do Ministério da Defesa foi entendido como 
renúncia tácita à prescrição.

Carlos Henrique Jund, do escritório Jund Advogados 
e Associados, disse à coluna que a decisão ainda não está 
pacificada, mas são seguidos julgamentos na segunda in-
stância favoráveis às ações impetradas pelos militares. 
Ele alerta que o prazo para quem está na reserva e quer 
obter o direito vai até 2023.

Privilégios
Direito é direito. Mas, em um momento em que tan-

tos benefícios são cortados dos aposentados civis, e nen-
huma mudança significativa ocorreu para os militares, é 
uma boa oportunidade rever o privilégio de os integran-
tes das Forças Armadas obterem seis meses de licença a 
cada dez anos. Na prática, se não gozada, a folga em do-
bro (12 meses) implica que cada nove anos de atividade 
contam dez para aposentadoria.

Acostumados
O Brasil tinha, até esta terça-feira, 34 casos confirma-

dos de coronavírus. Somente em Sorocaba (SP), foram 
confirmados 643 casos de dengue.

Rápidas
O IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio promove a 

palestra “Dicas e diretrizes para as novas mudanças do 
Setor de Franquias”, nesta quinta, às 19h. Inscrições: bit.
ly/franchising_diretrizes *** Até domingo, o Shopping 
Grande Rio receberá doações em apoio às vítimas das 
fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro *** A Rec-
reio Christian School, escola bilíngue localizada no Rec-
reio dos Bandeirantes (RJ), promove novamente a Feira 
de Universidades Americanas de 2020, nesta quinta, das 
10h10 às 11h50, aberta ao público geral, com a presen-
ça de representantes oficiais de sete universidades dos 
EUA. Detalhes: recreiochristianschool.com *** O pro-
fessor Sérgio Monteiro será o mediator do primeiro en-
contro do Clube da Leitura promovido pela livraria Casa 
Verde, que abordará os livros escolhidos pela Uerj para o 
seu vestibular. O primeiro será Triste Fim de Policarpo 
Quaresma, de Lima Barreto. Mais informações e in-
scrições (11) 3172-4330 *** A Pinacoteca de São Paulo 
apresentará, de 14 de março a 17 de agosto, a exposição 
Hudinilson Jr.: Explícito, no edifício Pina Estação (Lar-
go General Osório, 66, Luz). Grátis.

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, com escritório na Avenida Almirante 
Barroso, nº 90, Salas 608 – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: www.alexandroleiloeiro.com, Telefone: (21) 3559-2092, E-mail: contato@
alexandroleiloeiro.com.br, devidamente autorizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NILTON CINTRA, ora em fase de construção, inscrito 
no CNPJ sob o nº 24.447.657/0001-60, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Adquirente(s)/Devedor(es): LUCIANA PINTO 
DO OURO, inscrita no CPF sob o nº 042.505.507-88 adquirente do Direito Aquisitivo da fração do terreno referente a futura unidade a ser 
designada por Apartamento 301; e, YURI DA COSTA CHAGAS, inscrito no CPF 081.723.987-19 e sua mulher CAROLINA MOREIRA 
MACIEL, inscrita no CPF 085.193.567-29 adquirente do Direito Aquisitivo da fração do terreno referente a futura unidade a ser designada 
por Apartamento 302 (notificados extrajudicialmente), que, de acordo com o previsto na Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, será realizado 
o público Leilão nas seguintes datas e local: Primeiro Leilão no dia 26/03/2020 às 17:00h, por preço não inferior a soma da composição 
do montante pago pelo Devedor, acrescidos do valor da composição do montante devido (em aberto), acrescidos ainda da composição 
do montante à pagar e demais despesas e correções decorrentes, ou em Segundo Leilão no dia 06/04/2020 às 17:00h, por preço não 
inferior a soma da composição do montante devido (em aberto), acrescidos ainda da composição do montante à pagar e demais despesas 
e correções decorrentes, nos termos do §2º do art. 63 da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, realizando-se na Av. Olegário Maciel, 451 - 201 
- Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22621-200. DO BEM OBJETO DO LEILÃO: LOTE 01: Direito Aquisitivo da futura unidade a 
ser designada por APARTAMENTO 301 com duas vagas de garagem, fração de construção 222.111/1000 do empreendimento em 
construção denominado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NILTON CINTRA, situado na Rua Antônio Batista Bitencourt, 130 - Recreio 
pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es): LUCIANA PINTO DO OURO, brasileira, médica, divorciada, portadora da carteira nacional de 
habilitação nº 00427176359 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob o nº 042.505.507-88, residente e domiciliada nesta cidade 
na Rua Professor Nehemias Gueiros, nº 60, apto. 104, Recreio dos Bandeirantes/RJ;  LOTE 02: Direito Aquisitivo da futura unidade a 
ser designada por APARTAMENTO 302 com duas vagas de garagem, fração de construção 222.111/1000 do empreendimento em 
construção denominado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NILTON CINTRA, situado na Rua Antônio Batista Bitencourt, 130 -  Recreio
pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es): YURI DA COSTA CHAGAS, brasileiro, solteiro (em união estável), aquaviário, inscrito no CPF 
081.723.987-19 e identidade, 11.569.381.4 DICRJ e sua mulher CAROLINA MOREIRA MACIEL, brasileira, solteira (em união estável), 
advogada, inscrita no CPF 085.193.567-29 e identidade 159.017.0AB/RJ, ambos residentes na Travessa Flores, SN -LT12/13 – QD4 - 
clube trinta e quatro – Nova Iguaçu – CEP: 26.297-474 (lotes construídos pelo regime de administração nos moldes da Lei Federal nº. 
4.591, de 16/12/1964 e legislações posteriores pertinentes, bem como nos termos do Instrumento Particular de Promessa de Cessão de 
Direitos Aquisitivos à fração ideal do terreno e de Promessa de Compra e Venda de acessões, com cláusula suspensiva e outras avenças),
pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es). DOS DÉBITOS: Ciente os interessados que os Adquirente(s)/Devedor(es) estão em débito 
pelo não pagamento dos valores, sendo eles: UNIDADE 301: A devedora LUCIANA PINTO DO OURO no valor de R$ 1.563.405,35 (Um 
milhão, quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) e UNIDADE 302: Os devedores 
YURI DA COSTA CHAGAS e CAROLINA MOREIRA MACIEL no valor de R$ 1.103.684,09 (Um milhão, cento e três mil, seiscentos 
e oitenta e quatro reais e nove centavos) ambos atualizados até 01/02/2020, sendo certo, que este valor será corrigido no ato do 
leilão. DO PAGAMENTO: Ciente os interessados das condições do leilão no ato da arrematação, remissão ou adjudicação: Pagamento 
à vista, acrescido de 5% de comissão do Leiloeiro sobre o valor da arrematação/lanço e reembolso das despesas relativas ao Leilão. 
O Arrematante se sub-rogará em todas as cotas vincendas referentes aos custos estimados e ordinários da construção, bem como os 
valores decorrentes de suas atualizações, seja em função das revisões orçamentárias e das variações percentuais positivas do ICC/RJ-
FGV, aos rateios dos serviços extraordinários e complementares e quaisquer outros relacionados com a construção e não especificados 
no Contrato de Construção. Caso ocorra a quitação do débito por parte dos Devedores, deverão ser reembolsadas todas as despesas 
relativas ao Leilão, além da comissão de 5% sobre o valor do débito e dos honorários advocatícios. Ficam por este edital intimados dos 
leilões os Adquirentes/Devedores supramencionados e também convocados os condôminos a comparecerem no endereço supracitado, 
às Assembléias Gerais que se instalarão em 1ª convocação em até 24 horas após o 1º Leilão e em 2ª convocação em até 24 horas após 
o 2º Leilão para, como integrantes do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NILTON CINTRA, manifestarem seus votos nas referidas assembleias 
sobre o exercício do direito de preferência garantido pelo §3 do art. 63 da Lei 4.591/64, para as adjudicações da(s) fração(ões) ideal(is) do 
terreno e benfeitoria. Ficam cientes de que a decisão dos condôminos presentes as Assembleias através das suas respectivas Comissões 
de Representantes, obrigará a todos os demais, mesmo os ausentes. Tudo em conformidade com as cláusulas da Escritura Pública de 
Contrato de Construção do referido Condomínio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Poderão ser recebidos lanços abaixo do valor da dívida 
da referida unidade para posterior aprovação ou não do Comitente/Condomínio. O valor mínimo para venda de cada unidade será de R$ 
690.000,00 (Seiscentos e noventa mil reais) sendo à vista ou 50% no ato, e seu saldo parcelado em 10 parcelas de R$34.500,00 (Trinta e 
quatro mil e quinhentos reais). O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações preliminares e pormenorizadas sobre 
os imóveis, sobre as estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados exclusivamente pelo Arrematante 
para a efetiva regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as verificações que de forma preventiva 
devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes pela não adoção destas medidas 
premonitórias. Informações: (21)3559-2092 /Site: www.alexandroleiloeiro.com . Rio, 02/03/2020.

Bolsonaro terá que provar 
ilegalidade na Justiça Eleitoral

Major Olimpo não vê chantagem

PT entra com 
petição no TSE e 
na PGR alegando 
‘crime de 
responsabilidade’

O Partido dos Traba-
lhadores e as bancadas da 
agremiação na Câmara e no 
Senado protocolaram nesta 
terça-feira representação no 
Tribunal Superior Eleitoral 
e na Procuradoria-Geral da 
República cobrando provi-
dências legais contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro por 
sua declaração de que teria 
havido fraude nas eleições 
presidenciais de 2018.

Na petição ao TSE, é pedida 
instauração de processo admi-
nistrativo e, caso verificada a 
improcedência das acusações 
de Bolsonaro, sejam tomadas 
“ações necessárias” contra o 
presidente da República “por 
crime de responsabilidade”, o 
que pode abrir caminho para 
abertura de um processo de 
impeachment.

Em visita a Miami, nos 
EUA, Bolsonaro disse que 
“minha campanha, eu acre-
dito que, pelas provas que 
tenho em minhas mãos, que 
vou mostrar brevemente, eu 
tinha sido, eu fui eleito no 
primeiro turno, mas, no meu 
entender, teve fraude. E nós 
temos não apenas palavra, 
nós temos comprovado, bre-

vemente eu quero mostrar”.
Questionado por jornalis-

tas nesta terça se confia na 
Justiça eleitoral, Bolsonaro 
ficou irritado. “Não é na Jus-
tiça, não deturpe as minhas 
palavras, não façam essa bai-
xaria que a imprensa sempre 
faz comigo”, disse. Mas de-
safiou que se encontre “um 
brasileiro que confie” no 
sistema eleitoral do Brasil. 
Perguntado se ele próprio 
não confiava na Justiça Elei-
toral, Bolsonaro, que está em 
viagem aos Estados Unidos, 
tergiversou e elevou o tom 
de voz. “Eu quero que você 
me ache um brasileiro que 
confie no sistema eleitoral 
brasileiro”, disse 

As representações são assi-
nadas pela presidenta do PT, 
deputada Gleisi Hoffmann 
(PR), e os líderes do partido 
na Câmara, Enio Verri (PR), 
e no Senado, Rogério Carva-
lho (SE).  Eles afirmam que 
a acusação de Bolsonaro co-
loca em dúvida tanto o TSE 
como a lisura do processo 
eleitoral. O TSE deve apurar 
todos os fatos ilegais acerca 
de fraude eleitoral atribuídos 
pelo presidente da República, 
afirmam.

À Procuradoria-Geral da 
República (PGR), os petistas 
solicitam a abertura de um 
inquérito policial para apu-
rar os fatos e sugerem que 
Bolsonaro seja ouvido para 
ratificar suas declarações e 
apresente provas sobre as 
supostas fraudes menciona-
das por ele. Os parlamenta-
res solicitaram à PGR que no 

Líder do PSL no Senado 
e defensor do governo Jair 
Bolsonaro, Major Olimpio 
(SP) criticou as acusações do 
governo contra o Legislativo 
ao afirmar nesta terça-feira 
que é “inadmissível” falar 
em chantagem quanto à vo-
tação dos Projetos de Lei do 
Congresso (PLNs) que regu-
lamentam o orçamento im-
positivo no Congresso Na-
cional. “O PLN não nasce no 
nada, não foi idealizado pelo 

Congresso, então, é inadmis-
sível dizer que o Congresso 
está chantageando o Execu-
tivo”, declarou o senador em 
coletiva de imprensa.

Olímpio ainda confir-
mou que entrará em obs-
trução junto ao grupo cha-
mado Muda Senado, que 
reúne Podemos, Cidadania 
e PSL, por considerar que 
os PLNs apenas retomam o 
que havia sido vetado pelo 
presidente.

mesmo processo seja ouvido 
o ex-ministro da Secretaria-
Geral da Presidência Gusta-
vo Bebbiano, que em 2018 
foi coordenador da campa-
nha de Bolsonaro.

“Não se pode admitir ou 
sequer pressupor que se trata 
de simples e direta leviandade 
promovida pelo presidente da 
República, porque isso atenta 
contra a própria instituição da 
Justiça Eleitoral e a democra-
cia, caso contrário, nos parece 
caracterizar conduta passível 
de responsabilização”, argu-
mentam Gleisi, Enio Verri e 
Rogério Carvalho.

Eles sugerem que Bolso-
naro manipula o “medo co-
letivo”, para atacar a confia-
bilidade no sistema eleitoral, 
constituindo “uma conhecida 
tática de política fascista que 
não traz resposta aos proble-
mas diários da população, 
cujo fim é obter ilegítimo po-
der político, uma vez que con-
traria regras democráticas”.

Como o sistema de urnas 

eletrônicas foi auditado à 
época das eleições e em ne-
nhum momento Bolsonaro 
– que já fora eleito deputado 
por mais de vinte anos con-
secutivos com o uso de urnas 
eletrônicas – não o questio-
nou em nenhum momento, 
para os petistas as acusações 
do presidente, sem apresen-
tar provas, “parecem carac-
terizar conduta passível de 
responsabilização”.

O deputado federal Ale-
xandre Frota (PSDB-SP) in-
formou que apresentou nesta 
terça-feira  requerimento à 
presidência da Câmara para 
que Jair Bolsonaro se expli-
que sobre as declarações em 
que diz que as eleições de 
2018 teriam sido fraudadas. 
“Estou requerendo ao presi-
dente Rodrigo Maia via ofí-
cio que Jair Bolsonaro apre-
sente as provas das fraudes 
nas eleições. A Casa Civil 
responda em 24 horas”, dis-
se Frota em sua página nas 
redes sociais.

A visão de Lula  
sobre o PIB

Ao criticar a política eco-
nômica do governo Bolso-
naro, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
durante um debate em Ber-
lim, capital da Alemanha, 
nesta terça-feira (10), com 
o tema “A defesa da demo-
cracia no Brasil”, questio-
nou: “o PIB não vai crescer 
enquanto não falarem em 
investimento e desenvolvi-
mento. Há uma tentativa de 
destruir o estado. Vocês tão 
lembrados quando a Fiesp 
colocava os patinhos per-
guntando quem ia pagar o 
pato? Por que eles não sol-

tam os patinhos agora atrás 
do Bolsonaro?”.

Segundo Lula, o conjunto 
de políticas do atual governo 
está penalizando a popula-
ção mais vulnerável do país 
e fazendo crescer a desigual-
dade. O petista afirmou que 
a questão da distribuição da 
riqueza precisa estar na or-
dem do dia e destacou que 
essa será a prioridade de sua 
atuação política. “Quero dar 
essa lição pra gente poder le-
vantar a cabeça e para que o 
mundo seja mais justo”.

Votação da MP 905 
será nesta quarta

Com protestos da opo-

sição, a votação do projeto 
de lei de conversão à Medi-
da Provisória (MP) 905 fi-
cou para quarta-feira. Nesta 
terça-feira, depois de muita 
discussão, a comissão mis-
ta que analisa o contrato de 
trabalho “verde e amarelo” 
apenas discutiu o teor do 
relatório apresentado pelo 
deputado Christino Aureo 
(PP-RJ).

Safra de grãos  
deve crescer 3,1%

A safra nacional de cere-
ais, leguminosas e oleagino-
sas deve alcançar mais um 
recorde na série histórica e 
chegar em fevereiro de 2020 

a 249 milhões de toneladas. 
O número é 3,1% maior do 
que o registrado no mesmo 
mês de 2019, quando foram 
produzidas 241,5 milhões 
de toneladas. Em relação 
a janeiro, o crescimento é 
0,9%.

Em área colhida, os 64,4 
milhões de hectares re-
presentam crescimento de 
1,8% na comparação anual 
e de 0,1% na mensal. Os 
dados são do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola, divulgado nesta 
terça-feira IBGE. Arroz, 
milho e soja representam 
93,2% da estimativa da pro-
dução e somam 87,3% da 
área a ser colhida. 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO HOTELEIRO 
E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA 

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Si-
milares do Município do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, CONVOCA todos os integrantes das categorias de hotéis 
restaurantes, bares e similares, associados e não associados, que man-
tém relação de emprego com as empresas do comércio de Hotéis, Motéis, 
Hostel, Restaurantes, Comida a Quilo, Bares, Churrascarias, Lanchonetes, 
Botequins, Casa de Chá, Sorveterias, Cafés, Pensões, Hospedarias, Pou-
sadas, todos os meios de hospedagens, Quiosques, Pizzarias, Pastelarias, 
gastronomia em geral e similares, estabelecidas no Município do Rio de 
Janeiro-RJ, a PARTICIPAREM da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA, a qual realizar-se-á no próximo dia 19/03/2020 (dezenove de março 
do corrente ano) às 14:00 horas, na sede da entidade na Rua do Senado, 
n.264 - Centro - Rio de Janeiro-RJ, telefone (21) 2221.6007 e-mail conta-
to@sindicatohoteleirori.com.br, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1) Leitura, discussão e deliberação sobre a Ata da Assembleia an-
terior; 2) Apresentação, discussão e deliberação da proposta de concessão 
ou não de autorização para o desconto e recolhimento da contribuição sin-
dical de toda a categoria profissional(associados ou não), servindo a deli-
beração da assembleia geral extraordinária, na hipótese de sua aprovação, 
como prévia e expressa autorização ao desconto da contribuição sindical 
na folha de pagamento de todos os empregados da categoria profissional 
na base territorial, em favor do sindicato e demais credores/beneficiários 
indicados no artigo 589 da CLT, caput, c.c. o inciso II, alínea "a" até "e"; 
3) Autorização para a Diretoria do Sindicato profissional notificar todas as 
empresas da categoria econômica, comunicando a expressa autorização 
para o desconto da contribuição sindical e recolhimento a seu favor de 
todos os integrantes da categoria que mantenham contrato de trabalho na 
base territorial, caso a proposta seja aprovada, notificação essa que será 
inserida no bojo dos próprios Editais que serão publicados na forma do 
artigo 605 da CLT. O item 1 será votado por aclamação e os itens 02 e 03 
serão votados por escrutinio secreto. Em conformidade com o artigo 106 
do Estatuto Social do sindicato, o quorum para instalação, funcionamento e 
validade da Assembleia será o da maioria absoluta dos votos associados e 
não-associados, em primeira convocação, e de qualquer número de Sócios 
e não sócios presentes, em segunda convocação uma hora após o horário 
marcado, ou seja, as 15:00 horas, no mesmo dia e local. Os sócios serão 
identificados pela carteira social onde conste o número da matrícula no 
sindicato; os não-sócios deverão exibir a CTPS onde conste o contrato de 
trabalho em qualquer empresa da base territorial do sindicato cuja ativida-
de econômica esteja dentro do âmbito de sua representação. Afixe-se no 
quadro de Avisos do sindicato e publique-se na forma estatutária. 

Rio de Janeiro, 05 de março de 2020. 
RAIMUNDO CASSIANO DE SOUSA - PRESIDENTE

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
SECURITÁRIOS, DOS CORRETORES DE SEGUROS E DE 

CAPITALIZAÇÃO DO RIO DE JANEIRO LTDA. SICOOB CREDICOR/RJ
CNPJ: 03.930.587/0001-26 / NIRE: 3340003663-8

Sede Social: Rua do Rosário, 99 - 5º andar 
Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20.041-004

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RERRATIFICADORA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Securitários, dos Corretores de Seguros e de Capitalização do Rio de 
Janeiro Ltda. - SICOOB CREDICOR/RJ, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 
em número de 2170 (dois mil cento e setenta), em  condições  de  votar, 
para  se  reunirem  em  Assembleia  Geral  Extraordinária Rerratificadora, 
a realizar-se no auditório do SINCOR - Sindicato dos Corretores e 
das Empresas Corretoras de Seguros, de Resseguros, de Vida, de 
Capitalização e de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, situado à 
Rua dos Mercadores nº 10 - Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20010-130, 
por falta de espaço físico na sede social da Cooperativa, no dia 24 de 
março de 2020, às 12:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, em primeira convocação; às 13:30 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14:30 
horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA:
1 - Em atendimento às exigências do Banco Central do Brasil, contidas no 
CB Correio nº 120016479 de 21/02/2020, efetuamos a rerratificação dos 
atos deliberados na AGE de 16/12/2019, que tratou da ampla reforma do 
Estatuto Social, com a consequente renumeração dos artigos, visando a 
adequação da estrutura de governança corporativa da cooperativa, com 
destaque para: a) Inclusão de cláusula de transitoriedade informando a 
data de entrada em vigor das alterações dos órgãos de administração. 
b) Efetuar as correções na numeração dos artigos alterados (art. 1º - V; art. 
1º - VI e art. 19 - parágrafo único). Rio de Janeiro, 11 de março de 2020.

José Wanderley Cavalheiro
Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos 

dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por CONDOMÍNIO 
DOS EDIFÍCIOS PARQUE RESIDENCIAL CENTRO DO RIO 

em face de ESPÓLIO DE EDILTON DE ALMEIDA NEVES, 
processo nº 0165996-57.2014.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. LUIZ ANTONIO VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os 
interessados especialmente a ESPÓLIO DE EDILTON DE ALMEIDA 
NEVES, Representante Legal JANDIRA NEVES LAGO, que em 
23/03/20, às 13:15 hs., conforme aviso TJ nº 18/2020, devido a 
obra de readequação, a partir do dia 01/03/2020 o novo endereço 
para realização dos Leilões Judiciais, passa a ser no Fórum do 
Rio de Janeiro, sito a Av. Erasmo Braga, nº 115, 5º ANDAR, HALL 
DOS ELEVADORES DA LÂMINA CENTRAL, o Leiloeiro MARIO 
MILTON B. RICART, venderá acima da avaliação, não havendo 
licitantes no dia 31/03/20, no mesmo local e hora, quando a venda 
será feita pelo valor mínimo de R$ 192.600,00 equivalentes a 60% 
da avaliação, estipulado pelo Juízo às fls. 238, na forma do art. 
891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 2º RGI, matrícula 
nº 33882, Rua dos Inválidos nº 138, apto 709, bloco 1 – Centro - 
RJ, avaliado as fls. 215/216 em 27/02/19, por R$ 321.000,00. As 
certidões serão lidas no ato do pregão, assim como informações 
sobre débitos, etc. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% 
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação 
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro 
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo 
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este 
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a 
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado 
nesta cidade, em 11/02/20. Eu, Rosely Rodrigues Antunes, Chefe 
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. LUIZ ANTONIO 
VALIERA DO NASCIMENTO, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 
01ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança 
de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO VILLAGE 
DA FLORESTA em face de BONIMOVEL ADMINISTRADORA 
DE IMÓVEIS LTDA - Processo nº. 0016143-29.2014.8.19.0209, 
passado na forma abaixo: A DRA. BIANCA FERREIRA DO 
AMARAL MACHADO NIGRI – Juiz de Direito em Exercício da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital, aos interessados que nos dias 
20/03/2020 e 26/03/2020 às 13:10 horas no Átrio do Fórum Regional 
da Barra da Tijuca – á Avenida Luiz Carlos Prestes, s/nº., Térreo, 
Barra da Tijuca/ RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e 
www.sindicatodosleiloeirorj.com.br, será apregoado e vendido o 
imóvel situado na RUA DESEMBARGADOR ROMÃO CORTES 
DE LACERDA, LOTE 33, QD B do PA 32.323 - in loco, CASA 
60, AVALIADO EM R$ 2.696.379,00 (Dois milhões, seiscentos e 
noventa e seis mil, trezentos e setenta e nove reais). O Edital na 
integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, 

MONTEIRO ARANHA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 28.021.590/0001-58 - NIRE 33300159347

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de dezem-
bro de 2019. Às quinze horas do dia 30 de dezembro de 2019, reuniu-se a 
maioria dos membros do Conselho de Administração de MONTEIRO ARANHA 
PARTICIPAÇÕES S.A., na sede social da empresa na Av. Afrânio de Melo 
Franco, 290 - sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro, RJ. Assumiu a Presidência 
o Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, convidando para Secretário Sergio 
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Em seguida o Sr. secretário
informou que a reunião fora convocada como objetivo de eleger a diretoria da 
companhia com mandato até 31 de dezembro de 2020, tendo sido deliberada, 
pela totalidade dos membros presentes, a reeleição dos seguintes membros:
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, residen-
te e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 01706709-1, 
expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20 - Diretor Presidente; 
Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária,
residente e domiciliada nesta cidade, portadora da carteira de identidade nº
03.917.534-4 expedida pelo IFP, inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68 - Dire-
tora Vice-Presidente; Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães,
brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta cidade, portador 
da carteira de identidade nº 05438231-2, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 725.095.897-68 - Diretor e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho
Collor de Mello, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta
cidade, portador da carteira de identidade nº 10896205-1, expedida pelo IFP,
inscrito no CPF sob o nº 085.081.467-79 - Diretor; Joaquim Alvaro Monteiro de 
Carvalho, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da carteira de identidade nº 2.376.898-9, expedida pelo IFP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 260.659.917-91 - Diretor e Antonio Luis Monteiro de
Carvalho Guimarães, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da carteira de identidade nº 10600712-3, expedida pelo 
IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.549.97-61 - Diretor, todos com escritório 
na Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 - sala 101A - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP sob o nº 22430-060, os quais declaram-se desimpedidos para o exercício 
de atividades mercantis. Os Diretores eleitos foram empossados em suas
funções, mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de
Reunião da Diretoria e permanecerão em seus cargos até a posse dos seus
substitutos. Nada mais a havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois 
de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes. Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Fran-
cisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho e 
Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães. Rio de Janeiro, 30 de dezembro 
de 2019. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Secretário.
Jucerja sob o nº 00003858257 em 04/03/2020.

Justiça do Rio determina que Cedae dê 
desconto de 25% na conta dos cariocas
Desconto já 
passa a valer para 
as contas com 
vencimento em 
abril de 2020

A juíza da 2ª Vara Empre-
sarial do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janei-
ro, Maria Christina Berar-
do Rucker, concedeu nesta 
terça-feira medida liminar 
ordenando que a Cedae 
aplique o desconto de 25% 
no valor total da conta de 
consume dos cariocas até a 
comprovação da regulariza-
ção do fornecimento de água 
adequada e própria para o 
consumo. A ação (0040259-
34.2020.8.19.0001) foi mo-
vida pelo Ministério Públi-
co.

Na sua decisão, a juíza 
concedeu “tutela de urgên-
cia, de modo a determinar 
que seja implementado um 
desconto mensal de 50% 
do valor relativo ao forneci-
mento de água na conta de 
consumo da Cedae, o que 
totaliza 25% do valor total 
da conta de consumo, uma 
vez que a cobrança de esgo-

to permanece inalterada, aos 
consumidores abastecidos 
pelo rio Guandu até a com-
provação de regularização 
do fornecimento de água 
sem odor, cheiro ou turbidez 
inadequados, com o devido 
fornecimento de água ade-
quada e própria para o con-
sumo, limpa, inodora e in-
color, na forma das normas 
regulamentares e legais, sob 
pena de multa diária no va-
lor de R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Intime-se a 

Cedae por Oficial de Justiça 
com urgência, para imediato 
cumprimento”.

A advogada Caroline Ro-
que, sócia do escritório Co-
elho, Junqueira & Roque 
Advogados, comemora a 
decisão. “Face a insustentá-
vel situação da água no Rio 
de Janeiro, a decisão do ju-
ízo da 2º Vara Empresarial é 
muito positiva. Embora não 
resolva todo o problema, 
esse desconto tenta com-
pensar o gasto que os con-

sumidores estão tendo com a 
compra de água mineral para 
substituir a da Cedae. Mas, 
infelizmente, boa parte da 
população, sem condições 
de ter esse gasto, ainda se 
arrisca bebendo água impró-
pria para consumo”, ressalta 
a advogada.

A decisão deve ser publi-
cada no Diário Oficial até 
esta quinta-feira e o descon-
to já passa a valer para as 
contas com vencimento em 
Abril de 2020.

Goleiro amarrado
– Há algum tempo, conversamos aqui sobre o risco 

crescente de uma crise cambial se abater sobre o Brasil, 
ante a política econômica arrasadeira que vem sendo pra-
ticada. A taxa de câmbio recorde, verificada nos últimos 
dias, vem sendo combatida com o mais irresponsável e 
monótono instrumento, a troca de reais por dólares esto-
cados pelo Banco Central, ou por papéis resgatáveis no 
futuro, com valor em US Dollar (swap cambial).

– O cenário está posto e é caracterizado pelo risco de 
uma pandemia do novo corona vírus (Covid-19), mais efi-
ciente no bloqueio aos fluxos de comércio com a China 
do que os muros alfandegários impostos a ela. Acresce a 
batalha entre Rússia e Opep/Arábia Saudita, com os seus 
príncipes sanguinários, na guerra comercial declarada en-
tre estes países.

– Acrescenta-se a estes elementos do tabuleiro do xa-
drez geopolítico internacional elementos internos do ce-
nário posto, como a surpreendente movimentação de um 
governo circense liderado por um presidente-palhaço, já 
que se mostra capaz de se despir de toda a liturgia que o 
mais alto cargo da República exige e de se fazer represen-
tar publicamente por um palhaço-presidente, o comedian-
te Marvio Lúcio, mais conhecido como Carioca.

– Bote mais nesta receita pitadas de uma atabalhoada 
política de juros do Banco Central, que espantou capitais 
compensatórios do déficit de transações correntes. Voa-
ram em busca de melhores ares em Miami, como as incô-
modas empregadas domésticas do ministro da Economia. 
Entre os resultados da mistureba, está fuga recorde de dó-
lares. E esta conta não é do vírus, não! Em 2019, antes 
do vírus, verificou-se uma saída de US$ 47,7 bilhões, a 
mais alta desde 1988. Lista-se também como consequên-
cia a maior fragilidade do mercado de capitais brasileiro, 
com a Bovespa registrando queda percentual diária de até 
12%, a maior desde 1988 também, dólar comercial com 
taxa recorde de R$ 4,72, perda de valor patrimonial de 
empresas, como a Petrobras, de cerca de 30%. Muito mais 
do que se acusou na Lava Jato. Em um cenário com estes 
e outros elementos perniciosos, falar em acordo de livre 
comércio com os EUA está na mesma linha irresponsável 
de questionar as instituições democráticas. É como jogar 
na casa do adversário e deixar que amarrem o goleiro do 
próprio time, na hora da decisão em cobrança de pênaltis.

Mulher jogada prá lá e prá cá
No Distrito Federal, uma mulher (52 anos, seu nome 

não foi divulgado), por estar infectada pelo coronavírus, 
internou-se no Hospital Daher, da rede particular. A dire-
ção do hospital, dizendo ser o estabelecimento incapaz de 
atendê-la, transferiu-a para o Hospital Regional da Asa 
Norte (HRAN), público, que vem cuidando desta contri-
buinte de impostos brasileira.

A contribuinte manifestou os sintomas da infecção 
após retornar, em 26 de fevereiro, de viagem a Londres. 
É o primeiro caso confirmado de contaminação pelo Co-
vid-19 no DF. Até o fechamento desta coluna, a contri-
buinte permanecia em estado grave, respirando com au-
xílio de instrumentos e quadro hemodinâmico estável. 
Seu quadro de saúde teria sido precipitado por problemas 
preexistentes. Já o Hospital Daher foi duramente criticado 
pelo secretário-geral do Ministério da Saúde, João Gab-
bardo, que considerou “inadmissível” a transferência nas 
circunstâncias do caso.

Enquanto saúde for tratada como mercadoria, hospital 
como armazém de secos e molhados e plano de doença 
for chamado de plano de saúde, de nada adiantará o “ai, 
ai, ai” do secretário-executivo.
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 

Relatório da Administração: A Administração da SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. (“SLTE” ou “Cia.”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019. A Cia., constituída em 06/01/2016, possui como objeto principal a exploração da concessão de ser-
viços públicos de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica Lote G - LT 500kV e 355km Jauru-Cuiabá C2 do leilão Aneel 005/2015. Em 11/03/2016, a Cia. assinou com a ANEEL o contrato de concessão nº 
007/2016 para construção, operação e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. A Cia. pertence ao grupo de transmissão italiano Terna SpA, através de suas subsidiárias Terna Plus Srl (99,99%,), existente de acordo 
com as leis da Itália; e Terna Chile SpA (0,01%), sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Chile. No ano de 2019 a Cia. atingiu o importante marco de entrada em operação comercial em 30/04/2019 e desembolsou o 
financiamento contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Cia. demonstrou competência técnica e capacidade de manter a disponibilidade das linhas de transmissão em elevados patamares, 
atingindo o resultado de 98,88% de disponibilidade. Em 2019 a Cia. não teve Parcela Variável (PV). Até 30/10/2019 o empreendimento se encontrava em período de carência, de forma que os desligamentos até esta data não deflagra-
vam a contabilização de PV. Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Cia. e com a opinião dos auditores 
independentes da Cia. expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2019. A Cia. contratou a PricewaterhouseCoopers para prestação de serviços de auditoria independente para o 
exercício findo em 31/12/2019. Durante o exercício de 2019, nosso auditor independente não prestou serviços não relacionados à auditoria. Demonstrações do Resultado para os exercícios findos em 31/12/2019 e

2018 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO Nota 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
   e aplicaçoes de liquidez imediata 7 25.522.595 36.624.871
Contas a receber de concessionárias
   e permissionárias 8 7.017.238 -
Ativo da concessão 9 68.741.978 -
Impostos a recuperar 1.466.299 1.068.930
Adiantamentos a fornecedores 383.868 443.771
Despesas pagas antecipadamente 84.792 149.398
Outros 18.096 18.096

103.234.866 38.305.066
Não circulante
Realizável a longo prazo
Títulos de crédito a receber 10 10.995.008
Cauções 33.500 37.500
Ativo da concessão 9 539.469.113 575.729.214

550.497.621 575.766.714
Imobilizado líquido 11 1.535.388 1.026.346
Bens de direito de uso 1.210.674 -
Intangível 12 433.314 24.475

3.179.376 1.050.821
Total do ativo 656.911.863 615.122.601

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2019 2018
Passivo circulante
Fornecedores 13 1.787.825 18.621.151
Financiamento 16 17.092.880 -
Obrigações tributárias e encargos 14 732.878 559.723
Dividendos 19 10.338.348 -
Adiantamento de clientes 1.222.811 -
Partes relacionadas 17 1.409.030 298.512.182
Obrigações trabalhistas 15 444.735 281.982
Passivo arrendatário 191.074 -
Outros 159.645 -

33.379.226 317.975.038
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Financiamento 16 345.048.464 -
Passivo arrendatário 1.017.913 -
Impostos diferidos 18 74.000.921 71.873.764

420.067.298 71.873.764
Patrimônio líquido 19
Capital 153.714.431 208.714.431
Reserva de capital 1 1
Reserva legal 3.004.463 827.969
Reserva especial de dividendos 3.932.853 3.932.853
Reserva de deságio de investimentos 895.973 895.973
Reserva especial de Lucros 41.917.617 10.902.572

203.465.339 225.273.799
Total do passivo e patrimônio líquido 656.911.863 615.122.601

Nota 2019 2018
Receita 20 76.659.234 317.792.442
Custo de construção 21 (5.763.164)(263.154.883)
Custos operacionais 21 (4.881.836) -
Lucro bruto 66.014.234 54.637.559
Despesas gerais e administrativas 22 (8.924.065) (4.937.440)
Outras (despesas) receitas 23 25.057.858 -
Lucro operacional 82.148.027 49.700.119
Receitas financeiras 19 1.577.404 6.676.273
Despesas financeiras 19 (38.124.242) (21.872.801)
Lucro antes do imposto de renda e 
contribuição social 45.601.189 34.503.591

Imposto renda e contribuição social
   Corrente 15 (2.899.407) -
   Diferido 15 828.105 (20.470.269)
Lucro do exercício 43.529.888 14.033.322
Lucro por lote de mil ações 283,19 67,24

Demonstrações do Resultado Abrangente 
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO 2018 2017
Lucro (prejuizo) do exercício 43.529.888 14.033.322
Outros resultados abrangentes - -
Lucro do exercício 43.529.888 14.033.322

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Reserva Reserva
Capital Reserva Especial de Deságio Reserva Reserva Resultados

Nota Social Legal DividendosInvestimentos de Capital de Lucros Acumulados Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 227.214.431 126.302 599.936 - 1 1.799.807 - 229.740.477
Aumento de capital 19.500.000 - - - - - - 19.500.000
Redução de capital (38.000.000) - - - - - - (38.000.000)
Constituição da reserva de deságio de investimentos - - - 895.973 - - (895.973) -
Lucro do exercício - - - - - - 14.033.322 14.033.322
Constituição da reserva legal - 701.667 - - - - (701.667) -
Dividendos obrigatórios (25 %) - - 3.332.917 - - - (3.332.917) -
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - 9.102.765 (9.102.765) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 208.714.431 827.969 3.932.853 895.973 1 10.902.572 - 225.273.799
Redução de capital (55.000.000) - - - - - - (55.000.000)
Lucro do exercício - - - - - - 43.529.888 43.529.888
Constituição da reserva legal - 2.176.494 - - - - (2.176.494) -
Dividendos obrigatórios (25 %) 16 - - - - - - (10.338.348) (10.338.348)
Transferência para Reserva de Lucros - - - - - 31.015.045 (31.015.045) -
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 153.714.431 3.004.463 3.932.853 895.973 1 41.917.617 - 203.465.339

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
2019 2018

Lucro líquido antes do IR e CSLL 45.601.189 34.503.591
Ajustes por:
Depreciação e amortização (Nota 11 e 12) 724.745 126.535
Juros sobre empréstimos de parte relacionada 
 (Nota 17) 28.463.368 21.612.182
Juros sobre empréstimos bancários (Nota 16) 8.351.972 -
Impostos diferidos sobre receita 6.898.503 5.569.118
Receita de atualização de ativo financeiro (Nota 20) (73.974.563) (60.206.676)
Provisão de P&D 666.112 -
Outros Juros e multas 1.583.722 -
Outros  (72.871) -

18.242.177 1.604.750
Contas a receber de concessionárias e
  permissionárias (Nota 8) (7.017.238) -
Outros títulos a receber (Nota 10) (10.995.008)
Tributos compensáveis (397.369) (1.068.792)
Despesas pagas antecipadamente 64.606 109.564
Adiantamentos 59.903 59.219.261
Depósitos Judiciais 4.000 -
Outros ativos - (14.201)
Amortização ativo de contrato 47.788.943 -
Pis Cofins sob amortização ativo de contrato (4.420.477) -
Fornecedores (16.833.326) (20.035.160)
Obrigações trabalhistas 162.753 203.965
Obrigações tributárias 173.155 249.880
Adiantamento de clientes 1.222.811 -
Passivo arrendatário - aluguel (549.915) -
Outros passivos 159.645 -
Caixa gerado pelas operações 27.664.660 40.269.267
Juros pagos parte relacionada (nota 17) (50.075.550)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.612.949)
Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais (26.023.839) 40.269.267

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Cauções - (13.500)
Ativo da concessão (nota 9) (5.763.165)(263.154.883)
Adição Intangível (nota 12) (441.073) (27.999)
Adição Imobilizado (Nota 11) (763.571) (1.101.933)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
 investimento (6.967.809)(264.298.315)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos partes relacionadas
  (Nota 17) (276.900.000) 276.900.000
Aumento de Capital (Nota 19) - 19.500.000
Redução de capital (Nota 19) (55.000.000) (38.000.000)
Recebimento por empréstimos a longo prazo 
 (Nota 16) 353.789.372 -
Caixa líquido gerado nas atividades de 
 financiamento 21.889.372 258.400.000
Aumento (Redução) líquido de caixa e
  equivalentes de caixa (11.102.276) 34.370.952
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 período (Nota 7) 36.624.871 2.253.919
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
 (Nota 7) 25.522.595 36.624.871

Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31/12/2019 (Em Re-
ais - Centavos omitidos quando não indicado): 1. Informações gerais: 
1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. 
(“Santa Lucia” ou “Cia.”), sociedade anônima de capital fechado, foi constituída 
em 6/01/2016 e tem como objeto social a prestação de serviços públicos de 
transmissão de energia elétrica, incluído a construção, operação e manutenção 
das instalações de transmissão do Sistema Integrado Nacional. A Cia. é dire-
tamente controlada pela Terna Plus S.R.L - Itália e iniciou suas operações em 
abril de 2019. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada em 
09/03/2020 pela Diretoria, em 09/03/2020 em reunião de Conselho de Admi-
nistração, e serão deliberadas em Assembleia Geral Ordinária até 31/03/2020. 
1.2. Concessão: Localizada no estado de Mato Grosso, composta pela linha 
de transmissão entre as subestações de Jaurú e Cuiabá, com extensão de 355 
km, decorrente do edital de leilão no. 05/2015 ANEEL - Agência Nacional de 
Energia Elétrica, processo nº 48500.00333/2015-19. As informações básicas 
relacionadas ao Contato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP Índice de Correção
07/2016 30 11.03.2046 68.966.583 IPCA

RAP: a prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pa-
gamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibili-
zação para operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é rea-
justada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Fa-
turamento da receita de operação, manutenção e construção: pela disponibili-
zação das instalações de transmissão para operação comercial, a transmisso-
ra terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, 
reajustado anualmente e revisado a cada cinco anos. Parcela variável: A re-
ceita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, me-
diante redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das 
instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de 
Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao des-
conto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da receita 
anual de operação, manutenção e construção da transmissora, relativa ao pe-
ríodo contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibili-
dade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a trans-
missora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos ter-
mos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por in-
fração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manuten-
ção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto de infra-
ção. Os primeiros 6 meses de operação comercial configuram período de ca-
rência, onde a parcela varável não é cobrada. Extinção da concessão e rever-
são de bens vinculados: de acordo com o contrato de concessão o advento do 
termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da 
concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o refe-
rido contrato até a assunção de uma nova transmissora. A extinção da conces-
são determinará, de pleno direito, a indenização das parcelas dos investimen-
tos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade 
do serviço concedido, nos termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da 
concessão: a critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e 
qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por 
no máximo igual período, mediante requerimento da Cia.. A Cia. deverá operar 
e manter as instalações de transmissão, em conformidade com a legislação e 
os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessá-
rias perante o órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua 
conta e risco e cumprir todas suas exigências. A licença de operação Nº 
318613/2018 emitida pelo órgão ambiental estadual SEMA-MT em 18 de de-
zembro de 2018 é condição necessária para a operação do empreendimento. 
2. Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base de preparação:
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronuncia-
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). A pre-
paração de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administra-
ção da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis da Cia.. Aquelas
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexida-
de, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 4. 2.2. Moeda
funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações
financeiras da Cia. são mensurados usando a moeda do principal ambiente
econômico, no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Cia..
2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta li-
quidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são pronta-
mente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos
a um insignificante risco de mudança de valor. 2.4. Ativos financeiros: 2.4.1.
Reconhecimento e mensuração: O método de juros efetivos é utilizado para
calcular o custo amortizado de um instrumento financeiro e alocar sua receita
de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa
que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados duran-
te a vida estimada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, durante
um período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento
inicial. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumen-
tos financeiros não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por
meio do resultado. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor
líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente
aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los
em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(a) Valor justo: Os valores justos dos investimentos com cotação pública são
baseados nos preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mer-
cado ativo ou cotação pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técni-
cas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contra-
tadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancial-
mente similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de 
precificação de opções que fazem o maior uso possível de informações gera-
das pelo mercado e contam o mínimo possível com informações geradas pela 
administração da própria entidade. A Cia. avalia, na data do balanço, se há 
evidência objetiva de que um ativo ou um grupo de ativos está registrado por 
valor acima de seu valor recuperável (impairment). Se houver alguma evidên-
cia, a perda mensurada como a diferença entre o valor recuperável e o valor 
contábil desse ativo é reconhecida na demonstração do resultado. (b) Ativo 
da concessão - Mensurado a custo amortizado: Refere-se ao ativo da con-
cessão a receber pela Cia. no âmbito das concessões de transmissão de ener-
gia elétrica. O contrato de concessão regulamenta a exploração dos serviços 
públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: • A receita é regu-
lada e denominada Receita Anual Permitida (RAP). A transmissora não pode 
negociar receita e preços com usuários. O contrato tem sua RAP atualizada 
monetariamente por índice de preços uma vez por ano e revisada a cada cinco 
anos nas revisões tarifárias periódicas que atualizam o valor da RAP de acor-
do com a variação do custo de capital de terceiros. Adicionalmente, receitas 
adicionais podem vir a ser outorgadas a concessão caso o ente regulador, 
Aneel, autorize a realização de reforços e ampliações de suas instalações. • 
Os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento de 
indenização (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda não 
amortizados. O ativo da concessão inclui ainda a indenização que será efetu-
ada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o 
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. O ativo 
da concessão da Cia. está mensurado pelo custo amortizado, uma vez que é 
calculado de acordo com o fluxo de caixa realizado, incluindo os investimentos 
realizados e previsto durante toda a fase operacional até o final da concessão, 

com base nas melhores estimativas da administração da Cia. descontados a 
uma taxa fixa. (c) Imobilizado: O imobilizado compreende principalmente as 
instalações administrativas e não integrantes dos ativos objeto da concessão. 
Estão demonstrados ao custo histórico de aquisição menos as depreciações 
calculadas pelo método linear e perdas para recuperabilidade. Os valores re-
siduais e a vida útil dos bens são revisados e ajustados, caso necessário, ao 
final de cada exercício. (d) Bens de direito de uso: Em 31/12/19, referem-se 
a contratos de arrendamento contabilizados de acordo com o CPC 06 (R2) - 
IFRS 16 - Contabilização de Arrendamento Mercantil, que estabelece o reco-
nhecimento de um passivo de um arrendamento refletindo os pagamentos e o 
direito de uso de um ativo, para todos contratos de arrendamento. Os valores 
calculados de acordo com a metodologia estabelecida pelo CPC 06 (R2) refe-
rem-se a aluguéis de carros, escritórios e galpões. 2.4.2. Contas a pagar aos 
fornecedores: Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo valor amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas correspon-
dente ao valor da fatura. 2.4.3. Provisões: As provisões são reconhecidas 
quando a Cia. tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como 
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa 
ser feita. 2.4.4. Demais ativos e passivos: São demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden-
tes rendimentos (encargos) auferidos (incorridos) até a data base do balanço. 
Estão classificados no ativo e passivo não circulante, respectivamente, os di-
reitos realizáveis e as obrigações exigíveis após doze meses. 2.4.5. Imposto 
de renda e contribuição social diferidos: Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que 
estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio lí-
quido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. O 
imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se 
o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferen-
ças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente
para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de
renda e de 9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são reco-
nhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias,
com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas
em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portan-
to, sofrer alterações. A análise dessa recuperação leva em consideração as
atividades que serão efetuadas pela Cia. bem como as características respec-
tivas do contrato de concessão que permitirão a realizações dos impostos di-
feridos ativos. 2.4.6. Capital: As ações ordinárias são classificadas no patri-
mônio líquido. 2.4.7. Reconhecimento de receita: Compreendem principal-
mente as seguintes atividades: • Receita financeira decorrente da remunera-
ção do ativo da concessão até o final do período da concessão auferida de
modo pró-rata e que leva em consideração a taxa de retorno do projeto de
15,48 % ao ano. • Receita de construção das linhas de transmissão da conces-
são. • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir da entrada em
operação e é reconhecida pelo valor justo e de maneira suficiente para cobrir
os custos operacionais. 3. Adoção às normas de contabilidade novas e
revisadas: Mantendo o processo permanente de revisão das normas de con-
tabilidade o IASB e, consequentemente, o CPC emitiram novas normas e revi-
sões às normas já existentes. 3.1 Normas e interpretações revisadas, já
emitidas pelo CPC, adotadas pela Cia. a partir de 1º/01/19: 3.1.1 CPC 06 -
Operações de Arrendamento Mercantil: Em dezembro de 2017 foi emitido o
CPC 06 (R2), em correlação à norma IFRS 16, que introduziu novas regras
para as operações de arrendamento mercantil. O objetivo é garantir que arren-
datários e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que repre-
sentem fielmente essas transações. O CPC 06 (R2) requer que os arrendatá-
rios passem a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso
do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento
mercantil, incluindo os operacionais, exceto para arrendamentos operacionais
de curto prazo e de baixo valor. Os critérios de reconhecimento e mensuração
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam
substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2) registra as operações de arrenda-
mento mercantil operacional que a Cia. possui em aberto. Nos casos em que
a Cia. é arrendatária, a mesma reconhecerá: (i) pelo direito de uso do objeto
dos arrendamentos, um ativo; (ii) pelos pagamentos estabelecidos nos contra-
tos, trazidos a valor presente, um passivo; (iii) despesas com depreciação/
amortização dos ativos; e (iv) despesas financeiras com os juros sobre obriga-
ções do arrendamento. 3.1.2 ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tri-
butos sobre a Renda: Essa interpretação esclarece como mensurar e reco-
nhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferi-
dos, à luz do CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos apli-
cados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os princi-
pais tratamentos fiscais adotados pelo Cia. nos períodos em aberto sujeitos a
questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto
significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. 4. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em ou-
tros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoá-
veis para as circunstâncias. 4.1. Estimativas e premissas contábeis críti-
cas: (a) Base de determinação do ativo da concessão: A Cia. adotou a
premissa que os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de
recebimento integral de indenização (caixa) do poder concedente sobre os
investimentos ainda não amortizados. Com base nas disposições contratuais
e nas interpretações dos aspectos legais e regulatórios, a Cia. adotou a pre-
missa de que será indenizada pelos investimentos não amortizados. 4.2. Jul-
gamentos críticos na aplicação das políticas contábeis da entidade: A
seguir são apresentados os principais julgamentos efetuados pela Administra-
ção durante o processo de aplicação das políticas contábeis da Cia. e que
mais afetam significativamente os valores reconhecidos nas demonstrações
financeiras. (a) Contabilização de contratos de concessão: Na contabiliza-
ção dos contratos de concessão, a Cia. efetua estimativas que envolvem o
julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito à aplica-
ção da interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação
dos gastos de construção como ativo da concessão. (b) Reconhecimento da
concessão: A Administração da Cia. avalia o momento de reconhecimento
dos ativos de contrato com base nas características econômicas do contrato
de concessão. A contabilização de adições subsequentes ao ativo da conces-
são somente ocorrerá quando da prestação de serviço de construção relacio-
nado com ampliação, melhoria ou reforço da infraestrutura que represente
potencial de geração de receita adicional. Para esses casos, a obrigação da
construção não é reconhecida na assinatura do contrato, mas o será no mo-
mento da construção, com contrapartida de ativo da concessão. (c) Determi-
nação da taxa efetiva de juros do ativo da concessão: A taxa efetiva de
juros é a taxa fixa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos
de caixa futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a entidade revisa
as suas estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do ativo
de contrato é ajustada para refletir os fluxos estimados de caixa reais e revisa-
dos, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado no
momento da mudança. (d) Determinação das receitas de construção:
Quando a concessionária presta serviços de construção, é reconhecida a re-
ceita de construção pelo valor justo e seus respectivos custos relativos ao
serviço de construção prestado e, dessa forma, por consequência, apurar-se
margem de lucro. Como a Cia. terceiriza a totalidade dos serviços de constru-
ção e aquisição de materiais e equipamentos, a administração considera que
não há ganho de margem de lucro sobre as atividades de construção. Todas
as premissas descritas são utilizadas para fins de determinação do valor justo
das atividades de construção. (e) Provisão para riscos: As provisões para
riscos são registradas com base na avaliação de risco efetuada pela Adminis-
tração da Cia. com base nos relatórios preparados por seus consultores jurídi-
cos. Essa avaliação de risco é feita com base em informações disponíveis na

data de elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a Cia. 
revisita sua avaliação em decorrência do andamento dos processos e obten-
ção de novas informações. 5. Gestão de risco financeiro: 5.1. Fatores de 
risco financeiro: As atividades da Cia. a expõem a diversos riscos financei-
ros: risco de crédito, risco de liquidez, risco de taxas de juros e risco regulató-
rio. (a) Risco de crédito: Salvo pelo ativo da concessão, a Cia. não possui 
outros saldos a receber de terceiros contabilizados neste exercício. Por esse 
fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão 
é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de 
uso do sistema de transmissão (TUST). Essa tarifa advém do rateio entre os 
usuários do Sistema Interligado Nacional (SIN) de alguns valores específicos; 
(i) a RAP de todas as transmissoras; (II) os serviços prestados pelo ONS; e (iii)
os encargos regulatórios. O poder concedente delegou aos vários agentes de
geração, distribuição e consumidores livres a obrigação do pagamento mensal
da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão,
constitui-se em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo,
apresentando baixo risco de crédito. (b) Risco de liquidez: A previsão de
fluxo de caixa é realizada pela Cia., sendo sua projeção monitorada continua-
mente, a fim de garantir e assegurar os limites e indicadores previstos nas
cláusulas dos contratos de empréstimos e a liquidez suficiente para atendi-
mento às necessidades operacionais do negócio. O excesso de caixa gerado
pela Cia. é investido em aplicações de baixo risco, escolhendo instrumentos
com vencimentos apropriados e liquidez suficiente para se adequar ao plane-
jamento financeiro da Cia.. (c) Risco de taxa de juros: A Cia. em 31/12/19
possui empréstimo contratado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, o BNDES, conforme detalhado na nota 16. (d) Risco
Regulatório: A extensa legislação e regulamentação governamental emitida
pelos órgãos Ministério de Minas e Energia-MME, ANEEL, ONS e Ministério
do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obrigações que a concessio-
nária deve respeitar na exploração do serviço público de transmissão de ener-
gia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe penalidades às con-
cessionárias e em casos extremos a perda da concessão. 5.2 Valorização
dos instrumentos financeiros: A Cia. opera com alguns instrumentos finan-
ceiros, com destaque para disponibilidades de caixa e investimento, e contas
a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulan-
te têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores
a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos,
que são sistematicamente renegociados, de forma que o valor contábil é equi-
valente ao valor justo. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos
da Cia., em 31/12/19 estão descritos a seguir, bem como os critérios para sua
valorização/ avaliação: (i) Caixa e equivalentes de caixa: Inclui caixa, depó-
sitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e baixo
risco de variação do valor justo. (ii) Outros ativos e fornecedores: Os valo-
res contabilizados aproximam-se dos de realização. (iii) Ativo da concessão:
Os ativos financeiros da concessão estão avaliados pelo seu custo amortizado
considerando o fluxo de caixa descontado a uma taxa fixa, realizados e proje-
tados atualizados pela inflação, dos investimentos, receitas (RAP) e custos
operacionais. 6. Instrumentos financeiros por categoria: Os instrumentos
financeiros existentes no ativo da Cia. são representados por caixas e equiva-
lentes de caixa e ativo da concessão, excluindo pagamentos antecipados. Os
existentes no passivo são representados por fornecedores e outras obriga-
ções, excluindo obrigações estatutárias. Os instrumentos financeiros
são compostos como segue: 2019 2018
Ativo a custo amortizado
   Adiantamento a fornecedores 383.868 443.771
Ativo da Concessão 608.211.091 575.766.714
   Caixa e equivalentes de caixa 25.522.595 36.624.871

634.117.554 612.835.356
Outros passivos financeiros 2019 2018
   Empréstimos e Partes Relacionadas 362.141.344 298.512.182
   Fornecedores 3.196.855 18.621.151

365.338.199 317.133.333
7. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações de liquidez imediata

2019 2018
Bancos conta movimento 5.868.763 11.703
Aplicação financeira automática 18.777.462 553.905
Depósitos e recibos a prazo fixo 876.370 36.059.263

25.522.595 36.624.871
Os depósitos e recibos a prazo fixo são um CDB de liquidez imediata com 
prazo de aplicação de um ano e são remunerados a taxas que variam de 97% 
a 99 % do CDI. 8. Contas a receber de concessionárias e permissionárias: 
Se refere ao saldo de contas a receber da RAP faturada contra os agentes. 
9. Ativo da concessão: O CPC emitiu em 2009 com alterações posteriores,
a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. Esta inter-
pretação foi aprovada pela Deliberação CVM nº 677/11. A ICPC 01 (R1) é
aplicável aos contratos de concessão público-privado nos quais a entidade
pública controla ou regula os serviços prestados, com qual infraestrutura, a
que preço e para quem deve ser prestado o serviço e, além disso, detém a ti-
tularidade dessa infraestrutura. Desta forma, esta interpretação é aplicável ao
Contrato de Concessão da Cia.. • Modelo de ativo da concessão: O modelo
de ativo da concessão estabelece que a receita do contrato de concessão
seja reconhecida de acordo com os critérios do CPC 47. Os ativos contra-
tuais incluem os valores a receber referentes aos serviços de implementa-
ção da infraestrutura e da receita de remuneração dos ativos de concessão,
sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos fluxos de caixa futu-
ros. Conforme requerido pelo CPC 48 - Instrumentos financeiros, é efetuada
uma análise criteriosa do saldo dos Ativos da Concessão e, de acordo com
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a abordagem simplificada, quando necessário, é constituída uma Perda Esti-
mada com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais 
perdas na realização desses ativos. A Cia. considera que não está expos-
ta a um elevado risco de crédito, conforme critérios detalhados na nota 5.1. 
A movimentação no exercício é a seguinte: 2019 2018
Saldos iniciais 575.729.214 209.251.407
Adições 5.763.164 263.154.883
Realização do ativo da concessão (RAP - O&M) (47.788.943) -
Receita financeira 73.974.563 60.206.676
Pis e Cofins diferido 533.092 43.116.248
Saldo Final 608.211,091 575.729.214
Saldo de curto prazo 68.741.978 -
Saldo de longo prazo 539.469.113 575.729.214

608.211.091 575.729.214
10. Títulos de crédito a receber: O montante de R$ 10.995.008 refere-se a
saldo a receber da Construtora Planova Planejamento e Construções (“PLA-
NOVA”), decorrente de multa aplicada pelo atraso na entrega do projeto. 11.
Imobilizado e bens de direito de uso: O imobilizado é composto como segue:

2019
Taxa de 

 depreciação Custo
Depreciação 

acumulada
Saldo

líquido 2018
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros 20 % 827.096 (219.037) 608.059 531.130

Máquinas/Equipamentos 10 % 237.061 (20.992) 216.069 47.717
Móveis e utensílios 10% 126.745 (17.721) 109.024 97.815
Veículos 20% 269.690 (81.648) 188.042 241.980
Equip. informática 20% 196.145 (46.951) 149.194 107.704
Obras em Andamento 265.000 - 265.000 -

1.921.737 (386.349) 1.535.388 1.026.346
A movimentação do imobilizado e bens de direito de uso é como segue:

Imobilizado 2018
Adi-

ções Depreciação 2019
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 531.130 214.854 (137.925) 608.059
Máquinas e equipamentos 47.717 189.006 (20.654) 216.069
Móveis e utensílios 97.815 22.915 (11.706) 109.024
Veículos 241.980 - (53.938) 188.042
Equipamentos de informática 107.704 71.796 (30.306) 149.194
Obras em andamento - 265.000 - 265.000

1.026.346 763.571 (254.529) 1.535.388
Bens de direito de uso 2018 Adições Depreciação 2019
Contratos de aluguel 1.648.656 - 1.648.656
Amortização - - (437.982) (437.982)

- 1.648.656 (437.982) 1.210.674
Não houve baixas de ativos durante os exercícios. A depreciação anual é cal-
culada pelo método linear e considera a vida útil dos bens. 12. Intangível: O 
intangível é representado pela aquisição de softwares e amortizado à taxa de 
20 % ao ano. A movimentação foi como segue:

2019 2018
Saldos iniciais 24.475 -
Adições 441.073 27.475
Amortização (32.234) (3.524)
Saldos finais 433.314 24.475
13. Fornecedores: Do total de R$1.787.825, R$859.000 se referem a honorá-
rios advocatícios e custos ICC (Intertional Chamber of Commerce) associados 
ao processo de arbitragem contra a construtora Planova e R$380.000 associa-
dos a atividades de manutenção e limpeza de faixa de servidão. 14. Obriga-
ções tributárias e encargos: O saldo de Obrigações tributárias e encargos re-
presenta o saldo de tributos e encargos sobre a folha de pagamentos a pagar.

2019 2018
Pis 95.948 2.402
Cofins 442.459 14.782
ICMS - 2.792
ISS 13.025 271.575
INSS 122.136 76.170
FGTS 21.902 15.594
Imposto de renda retido na fonte 6.849 87.313
Pis, Cofins e CSLL retidos na fonte 30.559 89.095

732.878 559.723
15. Obrigações trabalhistas: O saldo de Obrigações Trabalhistas representa
o saldo de férias dos funcionários e imposto de renda sobre a folha a pagar.

2019 2018
Provisão de férias 339.114 205.434
Imposto de renda sobre folha de pagamento 105.621 76.548

444.735 281.982
16. Financiamento:

31/12/2018
Desembol-

sos
Juros In-
corridos

Juros 
Pagos

Amor-
tização

Principal 31/12/2019
BN-
DES - 353.789.372 8.351.972 - - 362.141.344
Curto - 17.092.880
Longo - 345.048.464
Único empréstimo da Cia. tomado junto ao Banco Econômico e Social - 
BNDES (FINEM), na modalidade Project Finance, amortizável em 278 par-
celas mensais e consecutivas a partir de/03/2019 com vencimento final em 
15/07/2042. Sobre o empréstimo incidem encargos de IPCA - TJLP à taxa de 
2,98 % acrescido de Spread de 2,13 %. O empréstimo é garantido por fiança 
bancária até o compleetion financeiro, que se caracteriza pelo cumprimento 
do covenant de ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida) de 1,3 vezes 
em um mesmo exercício, além do penhor de 100 % das ações da Empresa 
e os recebíveis da concessão. 17. Parte relacionada: O saldo de 2019 de 
R$1.409. 030 se refere a parte da comissão de 0,45% ao ano de fiança ban-
cária emitida pelo banco BNP Paribas em favor do BNDES como garantia 
do contrato de financiamento, arcados pela Terna SpA, e que deverão ser 
reembolsados pela Companhia à Terna SpA ao longo do ano de 2020. O sal-
do de 2018 de R$ 298.512.182 refere-se à empréstimo de R$ 276.900.000, 
contratado junto a controlada do grupo, Terna SpA. O empréstimo foi quitado 
em 2019 utilizando-se dos recursos captados junto ao BNDES. 18. Impostos 
corrente e diferido: Os valores de impostos de renda e contribuição social 
deferidos originam-se basicamente das receitas financeiras sobre ativos finan-
ceiros, que serão realizados integralmente ao longo do contrato de concessão.

2019 2018
Imposto de Renda 16.014.940 16.622.842
Contribuição Social 5.765.019 5.984.223
Pis 9.315.269 8.788.114
Cofins 42.905.693 40.478.585

74.000.921 71.873.764
A reconciliação da taxa efetiva é como segue (lucro real):

31.12.2019 31.12.2018
IR CSLL IR CSLL

Lucro antes do IR e CSLL 45.601.189 45.601.189 34.503.592 34.503.592
Alíquotas nominais vigentes 25 % 9% 25 % 9%
Imposto de renda e contri-
buição social esperada 11.400.297 4.104.070 8.625.898 3.105.323
Impostos sobre receitas
diferidos (2.685.766) (966.889) 1.392.280 501.221

Gastos pré-operacionais (206.998) (74.519) 1.220.375 439.335
Provisões temporárias 699.218 251.718 3.802.133 1.368.767
Prejuízo fiscal (919.351) (330.966)
Outros (6.852.432)(2.347.118) 10.984 3.954
Imposto de renda e  
 contribuição social efetiva 

- Diferido 1.434.969 636.333 15.051.669 5.418.600
Taxa efetiva 3,15% 1,40 % 43,6% 11,73 %
Corrente 2.127.152 772.255 - -
Diferido (692.183) (135.922) 15.051.669 5.418.600

1.434.969 636.333 15.051.669 5.418.600

19. Patrimônio Líquido: (a) Capital social: O capital subscrito e integraliza-
do em 31/12/2019 é de R$ 153.714.431, está representado por 153.714.431
ações ordinárias de R$ 1,00 cada. Ao longo do ano de 2019, houve redução
de capital de R$55.000.000, de forma reembolsar o acionista parte do capital
aportado para financiar os investimentos da Cia. até que os empréstimo do
BNDES fosse desembolsado. A composição do capital social subscrito da Cia.
é como se segue: 2019 20187
Terna Plus S.r.l 153.714.430 208.714.430
Terna Chile S.p.A 1 1

153.714.431 208.714.431
No exercício de 2019 foram declarados e provisionados os dividendos míni-
mos obrigatórios de 25 % do Lucro Líquido, no montante de R$ 10.338.348,38 
conforme previsto no estatuto da Cia..
20. Receita operacional: 2019 2018
Receita de construção bruta 6.296.257 287.496.710
Receita O&M 4.881.836 -
Receita de atualização do ativo da concessão 73.974.563 60.206.676
P&D e taxa de fiscalização (666.112) -
Pis e Cofins sobre a Receita de Construção (diferido) (533.093) (24.341.827)
Pis e Cofins sobre prestação de serviços (451.570) -
Pis e Cofins diferidos sobre atualização do ativo
 da concessão (6.842.647) (5.569.117)

76.659.234 317.792.442
21. Custos Operacionais: Até a entrada em operação do projeto, em abril
2019, todos os custos associados à sua implantação são capitalizados como 
custos de construção. 2019 2018
Custo de Construção 5.763.164 263.154.883
Pessoal 1.985.962 -
Serviços de terceiros 1.655.196 -
Alugueis 342.121 -
Viagens e estadias 410.989 -
Comunicações 198.311 -
Outros 289.257 -

10.645.000 268.918.047
22. Despesas gerais e administrativas 2019 2018
Pró-Labore 1.390.865 125.929
Pessoal 2.088.661 2.010.852
Serviços de terceiros 2.897.301 1.031.197
Aluguéis - 421.641
Seguros 225.914 114.408
Depreciações e amortizações 554.585 41.247
Despesas bancárias 378.742 575.835
Viagens e estadias 740.496 122.067
Comunicações 94.074 59.655
Outros 553.427 434.609

8.924.065 4.937.440
23. Outras (despesas) receitas: Conforme previsto no contrato de construção
do projeto a Cia. aplicou penalidade a construtora Planova de R$27.611.965,
ou R$25.057.858 líquida de Pis e Cofins, calculada com base na receita
não recebida entre 1°/01/2019 e a data da efetiva entrada em operação em
06/06/2019, quando da emissão do Termo de Liberação Definitvo pelo ONS.
Do total da penalidade, a Cia. compensou pagamentos devidos à Planova
conforme previsto no contrato de EPC, restando um saldo a receber da Plano-
va detalhado na nota 9.
24. Resultado financeiro líquido 2019 2018
Receita sobre aplicações financeiras 1.595.972 6.696.048
Descontos obtidos 12.996 305.535
Outros 45.354 277
Pis e Cofins sobre aplicações financeiras (76.918) (325.587)
Receitas Financeiras 1.577.404 6.676.273
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (10.674) (241.433)
Juros de partes relacionadas (28.463.368) (21.612.182)
Juros de empréstimo bancário (8.066.478) -
Outros Juros e multas (1.583.722) (19.186)
Despesas financeiras (38.124.242) (21.872.801)
Resultado financeiro líquido (36.546.838) (15.196.528)
25. Seguros: A cobertura de seguro foi contratada pelos montantes a seguir,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas ope-
rações e orientação dos corretores de seguros. Em 31/12/2019, a Cia. apre-
senta as seguintes apólices de seguro:

Vigência Valor Segurado
Executante Construtor com
 Manutenção Corretiva 27.06.2017 a 31.01.2019 R$ 19.292.120
Responsabilidade Civil* 08.09.2018 a 30.10.2021 R$40.000.000
Riscos Operacionais* 03.10.2019 a 03.10.2020 R$24.500.000
Riscos de engenharia 23.02.2017 a 23.07.2020 R$150.000.000
D&O* 31.07.2019 a 31.07.2020 US$3.000.000
A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para cobrir eventuais 
sinistros considerando a natureza de suas atividades. A Cia. possui cobertura 
de seguros para cobrir danos a terceiros, incluindo seus funcionários, além de 
seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as linhas de transmissão 
do projeto. Adicionalmente a Cia. possui cobertura de seguro de diretores e 
administradores - “Directors and Officers - D&O”. 26. Contingências: A Cia. é 
parte em procedimento arbitral instalado em 30/09/2019 contra a construtora 
Planova e seus acionistas. Em 1º/02/2017, a Planova e a Cia. celebraram 
os contratos de Engenharia, Fornecimento, Construção e Outras Avenças 
(“EPC”) e de Desenvolvimento, por meio do qual a Planova se comprometeu 
a desenvolver e a executar, por preço fixo e na modalidade “turn-key”, todos 
as atividades de autorização, licenciamento, engenharia e construção neces-
sários à implantação de linha de transmissão no Mato Grosso (“Projeto”), in-
cluindo o fornecimento de todos os bens, equipamentos, materiais, pessoal e 
serviços. Nos termos dos contratos, o Commercial Operational Date (COD) 
ou a data de entrada em operação comercial do Projeto, deveria ser atingi-
do, impreterivelmente, até o dia 31/12/2018, sob pena de imposição da multa 
prevista na Cláusula 10.5 do contrato de EPC. O COD, porém, somente foi 
atingido em 6/06/2019, o que, nos termos do Contrato, faria incidir a referida 
multa contratual. A Planova alega, entretanto, que a multa não seria devida e 
que, ademais, teria direito à indenização pelos valores adicionais incorridos 
por ela durante a execução do Projeto. Tendo em vista a impossibilidade de se 
chegar a um consenso quanto aos valores devidos de parte a parte, foi inicia-
do o procedimento arbitral em referência. O procedimento arbitral é previsto no 
contrato EPC como mecanismo de solução de conflitos. A Cia. esclarece que 
a alegação de custos adicionais não é compatível com a natureza dos contra-
tos de EPC e Desenvolvimento e, ainda, manifestou a intenção de cobrar, no 
mesmo procedimento, o valor da multa somado a outras despesas decorren-
tes do atraso da Planova na obtenção do COD. O valor requerido pela cons-
trutora Planova, de saldo atualizado em 31/12/2019 de R$65.896.239, possui 
prognóstico possível, uma vez que o processo arbitral ainda se encontra em 
fase inicial aguardando-se a nomeação do Árbitro Presidente para composi-
ção do Tribunal. Com relação ao direito de acesso as faixas de servidão, a 
Cia. já possui Declaração de utilidade pública (DUP) emitida pela Aneel desde 
24/01/2017, que lhe garante praticar todos os atos de construção, manuten-
ção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo lhe 
assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída. Assim a Cia. fica 
obrigada a promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as 
medidas necessárias à instituição da servidão. Para administrar e executar a 
instituição das áreas de servidão, a Cia. firmou contrato de Desenvolvimento 
com a empresa Opus 4, incorporada em 29/03/2019 pela construtora Planova, 
por um valor pré-fixado. Embora a Planova se responsabilize por arcar com 
eventuais custos de indenização que venham a ultrapassar o valor pré-fixado 
em contrato, a Cia. é parte de ações judiciais onde não foi possível chegar a 
um valor de indenização de forma amigável junto aos proprietários de terra. 
Desta forma a Cia. entende não ser necessário constituir contingência, uma 
vez que a Planova irá arcar com todos os custos que ainda vierem a ser incor-
ridos referentes as faixas de servidão.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas SPE Santa Lucia Transmissora de Ener-
gia S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SPE San-
ta Lucia Transmissora de Energia S.A (“Cia.”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2019, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor: A administração da Instituição é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da 
Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboraçãode demonstrações financeiras livres de distorção relevante,indepe
ndentementesecausadaporfraudeouerro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili-

dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nos-
sa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em re-
lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em re-
lação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível como 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 10/03/2020. PricewaterhouseCoopers 
- Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5.

IKEA abre loja modelo  
na plataforma Tmall 

A IKEA, gigante sue-
ca de móveis domésticos, 
anunciou terça-feira a aber-
tura de sua loja modelo no 
Tmall, uma plataforma de 
mercado online do Alibaba, 
marcando um importante 
passo para aumentar suas 
vendas no comércio eletrô-
nico. A IKEA é controlada 
por uma série de corpora-
ções sediadas nos Países 
Baixos, especializada na 
venda de móveis domésti-
cos de “baixo” custo.

Trata-se da primeira loja 
oficial online da IKEA em 
uma plataforma de terceiros. 
A gigante sueca fundada em 
1943 faturou 37,05 bilhões 
de euros em 2018. Mais de 
3.800 produtos IKEA, in-
cluindo os itens mais ven-

didos para salas, quartos 
e outras categorias, foram 
colocados à venda nesta pri-
meira fase.

Anna Pawlak-Kuliga, 
CEO e presidente da IKEA 
China, inaugurou a nova loja 
em uma cerimônia de assi-
natura online ao vivo, junta-
mente com Jiang Fan, vice-
presidente do Alibaba Group 
e presidente do Taobao e do 
Tmall. Os dois lados coorde-
naram seus sistemas de ade-
são e anunciaram que a área 
inicial de serviço, que cobre 
principalmente a região do 
Delta do Rio Yangtzé, será 
gradualmente expandida 
para todo o país.

A IKEA tem 238 lojas 
em 34 países; a maioria na 
Europa, as outras nos EUA, 

Canadá, Ásia e Austrália, e 
mais de 20 lojas abertas du-
rante 2005. A empresa é uma 
das poucas redes varejistas a 
ter pontos de venda tanto em 
Israel quanto nos outros paí-
ses do Oriente Médio.

Conforme a agência Xi-
nhua, a cooperação com o 
Alibaba representa mais um 
avanço no desenvolvimento 
do canal de vendas da IKEA, 
disse Pawlak-Kuliga, obser-
vando que atenderá melhor 
às demandas de compras dos 
clientes chineses a qualquer 
hora e em qualquer lugar.

Segundo os dados do Ali-
baba, cerca de 30 mil comer-
ciantes estabelecem diaria-
mente lojas no Taobao desde 
fevereiro, incluindo marcas 
e varejistas offline.

Exportação de salmão e truta 
chilenos ao Brasil cresce 3,46%

Em 2019, de janeiro a 
dezembro, as exportações 
chilenas de salmões e tru-
tas ao país chegaram à cifra 
de US$ 590,9 milhões, um 
crescimento de 3,46%, em 
relação ao ano de 2018. Já 
com relação ao montante de 
toneladas exportadas, o au-
mento foi de 11,5% em 2019 
em comparação a 2018, com 
95.511 toneladas. Atualmen-
te, 99% do salmão fresco 
consumido no Brasil é de 
origem chilena.

A informação é do ProChi-
le Brasil, com base em esta-
tísticas oficiais de comércio 
exterior, disponibilizadas no 
site Comex Stat, do Ministé-
rio da Economia do Brasil.

Ainda segundo o ProChi-
le, a expectativa de cresci-
mento das importações bra-

sileiras de salmão e truta do 
Chile, em 2020, é de cerca 
de 3%.

Desde 2012, quando a 
marca Salmón de Chile foi 
lançada no mercado brasilei-
ro, o produto tem se destaca-
do por sua qualidade e sabor 
incomparáveis. Característi-
cas que atraíram a confiança 

do consumidor brasileiro, 
que também aprecia a ver-
satilidade do produto. O sal-
mão, além de ser um peixe 
de bonita aparência e sabor 
genuíno, é rico em Ômega 3 
(ácido graxo poli-insaturado, 
essencial para a manutenção 
da saúde neurológica dos hu-
manos).



SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ: nº 23.791.563/0001-40

Relatório da Admnistração: A Administração da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. (“SMTE” ou “Cia.”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da Administração e as demonstrações finan-
ceiras acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019. A Cia., constituída em 21/10/2015, possui como objeto principal a exploração da concessão de serviços públicos 
de transmissão relativos às instalações de transmissão de energia elétrica do LOTE J - Lt 230kV Santa Maria 3 - Santo Angelo 2C1 do leilão Aneel 001/2015. Em 18/01/2016, a Cia. assinou com a ANEEL o contrato de concessão nº 003/2016 
para construção, operação e manutenção da linha de transmissão pelo prazo de 30 anos. A Cia. pertence ao grupo de transmissão italiano Terna SpA, através de suas subsidiárias Terna Plus Srl (99,99%,), existente de acordo com as leis da 
Itália; e Terna Chile SpA (0,01%), sociedade constituída e existente de acordo com as leis do Chile. Durante o ano de 2019 a Cia. consolidou sua operação comercial, iniciada em 3/10/2018, e desembolsou o financiamento contratado junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Cia. demonstrou competência técnica e capacidade de manter a disponibilidade das linhas de transmissão em elevados patamares, atingindo o resultado de 99,83% de 
disponibilidade. Em 2019 a Cia. não teve Parcela Variável (PV). Até 3/04/2019 o empreendimento se encontrava em período de carência, de forma que os desligamentos até esta data não deflagravam a contabilização de PV. Os membros da 
Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Cia. e com a opinião dos auditores independentes da Cia. expressa no Relatório dos Au-
ditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2019. A Cia. contratou a PricewaterhouseCoopers para prestação de serviços de auditoria independente para o exercício findo em 31/12/2019. Durante o exercício de 2019, 
nosso auditor independente não prestou serviços não relacionados à auditoria. 

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

ATIVO Nota 2019 2018
Circulante
Caixa, equivalentes de caixa
 e aplicações financeiras de liquidez imediata 7 5.480.834 4.560.866
Aplicação Financeira - Conta Reserva 
BNDES 7 2.485.945 -
Contas a receber de concessionárias 
 e permissionárias 8 2.066.326 2.228.950
Ativo da concessão 9 20.640.307 18.864.577
Impostos a recuperar 403.237 507.980
Despesas pagas antecipadamente 18.922 103.454
Outros 70.274 48.291

31.165.845 26.314.118
Não circulante
Realizável a longo prazo
Ativo da concessão 9 151.609.164 150.881.106

151.609.164 150.881.106
Imobilizado líquido 10 17.995 13.892 
Bens de direito de uso 10 187.604 -   

205.599 13.892
Total do ativo 182.980.608 177.209.116

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2019 2018
Passivo circulante
Fornecedores 232.077 455.852
Financiamentos 11 3.675.852 -
Obrigações tributárias e previdenciárias 177.739 420.520
Provisão pesquisa e desenvolvimento 97.506 53.518
Adiantamento de clientes 622.706 2.347
Dividendos 15 2.240.588 -
Partes relacionadas 12 622.270 99.130.046
Obrigações trabalhistas 29.647 46.558
Passivo arrendatário - aluguel 13 82.353 -

7.780.738 100.108.841
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Financiamentos 11 94.590.853 -
Passivo arrendatário - aluguel 104.964 -
Impostos diferidos 14 22.037.815 22.827.504

116.733.632 22.827.504
Patrimônio líquido 15
Capital 15 42.474.716 45.474.716
Adiantamento para aumento de capital
Reserva de deságio de investimento 680.611 680.611
Reserva legal 911.606 439.903
Reserva especial de dividendos 2.089.538 2.089.538
Reserva de Lucros 12.309.767 5.588.003

58.466.238 54.272.771
Total do passivo e patrimônio líquido 182.980.608 177.209.116

Demonstrações do Resultado
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2019 2018

Receita Líquida 16 23.708.650 81.671.376
Custo de construção 17 - (60.157.856)
Custos Operacionais 17 (3.070.583) (1.249.358)
Lucro bruto 20.638.067 20.264.162
Despesas gerais e administrativas 18 (1.275.203) (1.201.400)
Lucro operacional 19.362.864 19.062.762
Receitas financeiras 19 312.891 2.264.270
Despesas financeiras 19 (11.129.166) (7.219.918)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição 
  social 8.546.589 14.107.114
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14
   Diferido 1.021.492 (6.947.350)
   Corrente (134.026) -

Lucro do exercício 9.434.055 7.159.764
Lucro por lote de mil ações 222,11 157,44

Demonstrações do Resultado Abrangente
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
ATIVO 2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício 9.434.055 7.159.764
Outros resultados abrangentes - -

Lucro (prejuízo) do exercício 9.434.055 7.159.764

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018
(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)

Capital Reserva Reserva Especial Reserva de Deságio Reserva Resultados
Nota Social Legal de Dividendos de Investimento  de LucrosAcumulados Total

Saldo em 31 de Dezembro de 2017 76.474.716 81.915 389.094 - 1.167.282 - 78.113.007
Aumento de capital 6.000.000 - - - - - 6.000.000
Redução de capital (37.000.000) - - - - - (37.000.000)
Constituição de reserva de deságio para investimentos - - - 680.611 - (680.611) -
Lucro do exercício - - - - - 7.159.764 7.159.764
Constituição de reserva legal - 357.988 - - - (357.988) -
Dividendos obrigatórios (25%) 12 - - 1.700.444 - - (1.700.444) -
Constituição de Reserva de Lucros - - - - 4.420.721 (4.420.721) -

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 45.474.716 439.903 2.089.538 680.611 5.588.003 - 54.272.771
Lucro do exercício - - - - - 9.434.055 9.434.055
Redução de capital (3.000.000) - - - - - (3.000.000)
Constituição de reserva legal - 471.703 - - - (471.703) -
Dividendos obrigatórios (25%) 12 - - - - (2.240.588) (2.240.588)
Constituição de Reserva de Lucros - - - - 6.721.764 (6.721.764) -

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 42.474.716 911.606 2.089.538 680.611 12.309.767 - 58.466.238

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os exercícios findos em 31/12/2019 e 2018

(Em reais - Centavos omitidos exceto quando indicado de outra forma)
2019 2018

Lucro líquido antes do IR e CSLL 8.546.589 14.107.114
Ajustes por:
Receita de atualização de ativo financeiro (Nota 17) (23.371.452)(20.923.159)
Impostos correntes e diferidos do exercício 0 1.890.087
Juros sobre empréstimo de parte relacionada (Nota 12) 6.439.631 7.176.046
Juros sobre empréstimos bancários (Nota 11) 4.008.496 -
Provisão de P&D 215.089 53.518
Depreciação e amortização (Nota 10) 91.320 2.911
Outros (5.779) -

(4.076.106) 2.306.517
Aplicação Financeira - Conta Reserva BNDES (2.485.945)
Contas a receber de concessionárias e permissionárias 162.624 2.282.196
Tributos compensáveis 104.743 (504.984)
Despesas antecipadas 84.532 (51.674)
Adiantamentos a fornecedores - 10.637.575
Outros (21.983) (48.291)
Fornecedores (223.775)(12.256.415)
Obrigações tributárias e previdenciárias (242.781) 362.857
Obrigações trabalhistas (16.911) 41.206
Adiantamento de clientes 620.359 2.347
Amortização ativo de contrato 20.901.255 -
Pis Cofins sob amortização ativo de contrato (1.933.366) -
Passivo arrendatário - aluguel (104.963) -
Caixa gerado pelas operações 12.767.683 2.771.334
Juros pagos parte relacionada (nota 12) (13.615.677) -
Juros pagos  (nota 11) (2.700.410) -
Imposto de renda e contribuição social pagos (387.850) -
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais (3.936.254) 2.771.334
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Ativo da Concessão (33.591)(60.157.857)
Imobilizado (Nota 10) (4.103) (4.499)
Caixa líquido consumido pelas atividades de 
 investimento (37.694)(60.162.356)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento por empréstimos a longo prazo (Nota 11) 101.826.379 -
Pagamento de empréstimos partes relacionadas 
 (Nota 12) (91.954.000) 91.954.000
Pagamento de empréstimos (Nota 11) (1.978.463)
Aumento de Capital - 6.000.000
Redução de capital (3.000.000)(37.000.000)
Caixa líquido gerado nas atividades de 
 financiamento 4.893.916 60.954.000
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4.560.866 997.888
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 
 no Exercício 919.968 3.562.978
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 5.480.834 4.560.866

Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31/12/2019 (Em re-
ais - Centavos omitidos quando não indicado): 1. Informações gerais: 
1.1. Contexto operacional: A SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. 
(“Santa Maria” ou “Cia.”), sociedade anônima de capital fechado, foi constituída 
em 21/10/2015 e tem como objeto social a prestação de serviços públicos de 
transmissão de energia elétrica, incluído a construção, operação e manutenção 
das instalações de transmissão do Sistema Integrado Nacional.  A Cia. é dire-
tamente controlada pela Terna Plus S.R.L – Itália e entrou em operação comer-
cial em 3/10/2018. A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada 
em 09.03.2020 pela Diretoria, em 09.03.2020 em reunião de diretoria Conse-
lho de Administração, e serão deliberadas em Assembleia Geral Ordinária até 
31.03.2020. 1.2. Concessão: Localizada no estado do Rio Grande do Sul, com-
posta pela linha de transmissão Santa Maria 3 – Santo Ângelo 2, com extensão 
de 158 km, decorrente do edital de leilão nº 01/2015 ANEEL – Agência Nacional 
de Energia Elétrica, processo nº 48500.006132/2014-44. 
As informações básicas relacionadas ao Contato de Concessão são como segue:

Número Anos Prazo RAP
Índice de 
Correção

03/2016 30 18.01.2046 22.236.832 IPCA
RAP: a prestação do serviço público de transmissão ocorrerá mediante 
o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de 
disponibilização para operação comercial das instalações de transmissão. A 
RAP é reajustada anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e construção: pela 
disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, 
a transmissora terá direito ao faturamento anual de operação, manutenção e
construção, reajustado anualmente e revisado a cada cinco anos. Parcela
variável: A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita 
a desconto, mediante redução em base mensal, refletindo a condição de
disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta
no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela 
referente ao desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5%
da receita anual de operação, manutenção e construção da transmissora, 
relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência 
da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja ultrapassado o limite 
supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade de multa, aplicada 
pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6/10/1998, no valor máximo
por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, 
manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto
de infração. Os primeiros 6 meses de operação comercial configuram período
de carência, onde a parcela varável não é cobrada. Extinção da concessão e
reversão de bens vinculados: de acordo com o contrato de concessão o advento
do termo final do contrato determina, de pleno direito, a extinção da concessão,
facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até 
a assunção de uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará,
de pleno direito, a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens 
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados
com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, nos 
termos do art. 36 da lei 8987/1995. Renovação da concessão: a critério exclusivo 
da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço público, o
prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo igual período,
mediante requerimento da Cia.. A Cia. deverá operar e manter as instalações
de transmissão, em conformidade com a legislação e os requisitos ambientais
aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o órgão
responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco e cumprir
todas suas exigências. A licença de operação Nº 0596 / 2018 emitida pelo órgão
ambiental estadual FEPAM-RS em 03/10/2018 é condição necessária para a
operação do empreendimento. 2. Resumo das principais políticas contábeis:
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1.
Base de preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas e
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs). A preparação de demonstrações financeiras requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por
parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contábeis
da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas
são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na
Nota 4. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos
nas demonstrações financeiras da Cia. são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico, no qual a Cia. atua (“a moeda funcional”). As
demonstrações financeiras estão apresentadas em reais (R$), que é a moeda
funcional da Cia.. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, que
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 2.4. Ativos financeiros:
2.4.1. Reconhecimento e mensuração: O método de juros efetivos é utilizado
para calcular o custo amortizado de um instrumento financeiro e alocar sua receita
de juros ao longo do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa
que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante
a vida estimada do instrumento financeiro ou, quando apropriado, durante um
período menor, para o valor contábil líquido na data do reconhecimento inicial.
A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos
financeiros não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio
do resultado. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (a) Valor justo:
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos
preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou
cotação pública, a Cia. estabelece o valor justo através de técnicas de avaliação. 
Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com terceiros,
a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a análise 
de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que
fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o
mínimo possível com informações geradas pela administração da própria
entidade. A Cia. avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de que um
ativo ou um grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu
valor recuperável (impairment). Se houver alguma evidência, a perda mensurada 
como a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil desse ativo é
reconhecida na demonstração do resultado. (b) Ativo da concessão –
Mensurado a custo amortizado: Refere-se ao ativo da concessão a receber
pela Cia. no âmbito das concessões de transmissão de energia elétrica. O
contrato de concessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de
transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: • A receita é regulada e
denominada Receita Anual Permitida (RAP). A transmissora não pode negociar
receita e preços com usuários. O contrato tem sua RAP atualizada monetariamente 
por índice de preços uma vez por ano e revisada a cada cinco anos nas revisões 
tarifárias periódicas que atualizam o valor da RAP de acordo com a variação do
custo de capital de terceiros. Adicionalmente, receitas adicionais podem vir a ser 
outorgadas a concessão caso o ente regulador, Aneel, autorize a realização de
reforços e ampliações de suas instalações. • Os bens são reversíveis no final da
concessão, com direito de recebimento de indenização (caixa) do poder
concedente sobre os investimentos ainda não amortizados. O ativo da concessão 
inclui ainda a indenização que será efetuada com base nas parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do serviço concedido. O ativo da concessão da Cia.
está mensurado pelo custo amortizado, uma vez que é calculado de acordo com
o fluxo de caixa realizado, incluindo os investimentos realizados, e previstos
durante toda a fase operacional até o final da concessão, com base nas melhores 
estimativas da administração da Cia. descontados a uma taxa fixa. (c)
imobilizado: O imobilizado compreende principalmente as instalações 
administrativas e não integrantes os ativos objeto da concessão. Estão 
demonstrados ao custo histórico de aquisição menos as depreciações calculadas 
pelo método linear e perdas para recuperabilidade. Os valores residuais e a vida 
útil dos bens são revisados e ajustados, caso necessário, ao final de cada 
exercício. (d) Bens de Direito de Uso: Em 31/12/2019, referem-se a contratos 
de arrendamento contabilizados de acordo com o CPC 06 (R2) – IFRS 16 – 
Contabilização de Arrendamento Mercantil, que estabelece o reconhecimento de 
um passivo de um arrendamento refletindo os pagamentos e o direito de uso de 

um ativo, para todos contratos de arrendamento. Os valores calculados de 
acordo com a metodologia estabelecida pelo CPC 06 (R2) referem-se a aluguéis 
de carros, escritórios e galpões. 2.4.2. Contas a pagar aos fornecedores: Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo valor amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 
Na prática, são normalmente reconhecidas correspondente ao valor da fatura. 
2.4.3. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem uma 
obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos 
passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.4.4. Demais 
ativos e passivos: São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (encargos) 
auferidos (incorridos) até a data base do balanço. Estão classificados no ativo e 
passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações 
exigíveis após doze meses. 2.4.5. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos: Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do 
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também 
é reconhecido no patrimônio líquido. O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. As alíquotas 
desses tributos, definidas atualmente para determinação desses créditos 
diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição 
social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja 
possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na 
compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários 
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A análise dessa 
recuperação leva em consideração as atividades que serão efetuadas pela Cia. 
bem como as características respectivas do contrato de concessão que 
permitirão a realizações dos impostos diferidos ativos. 2.4.6. Capital: As ações 
ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 2.4.7. Reconhecimento de 
receita: Compreendem principalmente as seguintes atividades: • Receita 
financeira decorrente da remuneração do ativo da concessão até o final do 
período da concessão auferida de modo pró-rata e que leva em consideração a 
taxa de retorno do projeto de 15,56% ao ano, em termos nominais. • Receita de 
construção das linhas de transmissão da concessão. Considerando que esses 
serviços são realizados por construtoras terceirizadas a Cia. não apura margem 
de construção. • Receita de operação e manutenção, inicia-se a partir da entrada 
em operação e é reconhecida pelo valor justo e de maneira suficiente para cobrir 
os custos operacionais. 3. Adoção às normas de contabilidade novas e 
revisadas: Mantendo o processo permanente de revisão das normas de 
contabilidade o IASB e, consequentemente, o CPC emitiram novas normas e 
revisões às normas já existentes. 3.1 Normas e interpretações revisadas, já 
emitidas pelo CPC, adotadas pela Cia. a partir de 1º/01/2019: 3.1.1 CPC 06 
- Operações de Arrendamento Mercantil: Em dezembro de 2017 foi emitido o
CPC 06 (R2), em correlação à norma IFRS 16, que introduziu novas regras para
as operações de arrendamento mercantil. O objetivo é garantir que arrendatários 
e arrendadores forneçam informações relevantes de modo que representem
fielmente essas transações. O CPC 06 (R2) requer que os arrendatários passem
a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil,
incluindo os operacionais, exceto para arrendamentos operacionais de curto
prazo e de baixo valor. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos
arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam
substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2) registra as operações de
arrendamento mercantil operacional que a Cia. possui em aberto. Nos casos em
que a Cia. é arrendatária, a mesma reconhecerá: (i) pelo direito de uso do objeto 
dos arrendamentos, um ativo; (ii) pelos pagamentos estabelecidos nos contratos, 
trazidos a valor presente, um passivo; (iii) despesas com depreciação/
amortização dos ativos; e (iv) despesas financeiras com os juros sobre obrigações
do arrendamento. 3.1.2 ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos
sobre a Renda: Essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer
ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do
CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos
cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os principais
tratamentos fiscais adotados pelo Cia. nos períodos em aberto sujeitos a
questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto
significativo a ser registrado nas demonstrações financeiras. 4. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias. 4.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: (a) Base
de determinação do ativo da concessão: A Cia. adotou a premissa que os
bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento integral
de indenização (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda não
amortizados. Com base nas disposições contratuais e nas interpretações dos
aspectos legais e regulatórios, a Cia. adotou a premissa de que será indenizada
pelos investimentos não amortizados. 4.2. Julgamentos críticos na aplicação
das políticas contábeis da entidade: A seguir são apresentados os principais
julgamentos efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das
políticas contábeis da Cia. e que mais afetam significativamente os valores
reconhecidos nas demonstrações financeiras. (a) Contabilização de contratos
de concessão: Na contabilização dos contratos de concessão, a Cia. efetua
estimativas que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no
que diz respeito à aplicação da interpretação de contratos de concessão, 
determinação e classificação dos gastos de construção como ativo da concessão.
(b) Reconhecimento da concessão: A Administração da Cia. avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos financeiros com base nas características
econômicas do contrato de concessão. A contabilização de adições subsequentes 
ao ativo da concessão somente ocorrerá quando da prestação de serviço de
construção relacionado com ampliação, melhoria ou reforço da infraestrutura
que represente potencial de geração de receita adicional. Para esses casos, a
obrigação da construção não é reconhecida na assinatura do contrato, mas o
será no momento da construção, com contrapartida de ativo da concessão. O
ativo da concessão de indenização é reconhecido ao final dos serviços de
construção, momento em que a Cia. entende ter direito ao recebimento da 
indenização, conforme condições do contrato de concessão. (c) Determinação
da taxa efetiva de juros do ativo da concessão: A taxa efetiva de juros é a
taxa fixa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos de caixa
futuros durante a vida esperada do instrumento. Se a entidade revisa as suas
estimativas de pagamentos ou receitas, a quantia escriturada do ativo da 
concessão é ajustada para refletir os fluxos estimados de caixa reais e revisados,
sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado no momento
da mudança. (d) Determinação das receitas de construção: Quando a 
concessionária presta serviços de construção, é reconhecida a receita de 
construção pelo valor justo e seus respectivos custos relativos ao serviço de
construção prestado e, dessa forma, por consequência, apurar-se margem de
lucro. Como a Cia. terceiriza a totalidade dos serviços de construção e aquisição 
de materiais e equipamentos, a administração considera que não há ganho de
margem de lucro sobre as atividades de construção. Todas as premissas
descritas são utilizadas para fins de determinação do valor justo das atividades
de construção. (e) Provisão para riscos: As provisões para riscos são 
registradas com base na avaliação de risco efetuada pela Administração da Cia.
com base nos relatórios preparados por seus consultores jurídicos. Essa
avaliação de risco é feita com base em informações disponíveis na data de
elaboração das demonstrações financeiras. Periodicamente, a Cia. revisita sua
avaliação em decorrência do andamento dos processos e obtenção de novas
informações. 5. Gestão do risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro:
As atividades da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito,
risco de liquidez, risco de taxas de juros e risco regulatório. (a) Risco de crédito: 
Salvo pelo ativo da concessão, a Cia. não possui outros saldos a receber de
terceiros contabilizados neste exercício. Por esse fato, esse risco é considerado
baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é recebida das empresas que
utilizam sua infraestrutura por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão
(TUST). Essa tarifa advém do rateio entre os usuários do Sistema Interligado de
Nacional (SIN) de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras;
(ii) os serviços prestados pelo ONS; e (iii) os encargos regulatórios. O poder
concedente delegou aos vários agentes de geração, distribuição e consumidores 
livres a obrigação do pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo
arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se em direito contratual 
incondicional de receber caixa ou outro ativo, apresentando baixo risco de
crédito. (b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Cia.,

sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e assegurar os 
limites e indicadores previstos nas cláusulas dos contratos de empréstimos e a 
liquidez suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. 
O excesso de caixa gerado pela Cia. é investido em aplicações de baixo risco, 
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados e liquidez suficiente 
para se adequar ao planejamento financeiro da Cia.. (c) Risco de taxa de juros: 
A Cia. em 31/12/2019 possui empréstimo contratado junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, conforme detalhado na nota 
11. (d) Risco Regulatório: A extensa legislação e regulamentação governamental 
emitida pelos órgãos Ministério de Minas e Energia -MME, ANEEL, ONS e
Ministério do Meio Ambiente impõe uma série de normas e obrigações que a
concessionária deve respeitar na exploração do serviço público de transmissão
de energia elétrica. O descumprimento destas obrigações impõe penalidades às
concessionárias e em casos extremos a perda da concessão. 5.2. Valorização
dos instrumentos financeiros: A Cia. opera com alguns instrumentos
financeiros, com destaque para as disponibilidades de caixa e investimentos, e
contas a pagar a fornecedores. Exceto pelos passivos de empréstimos e
financiamento e pagamento de dividendos, os valores registrados no ativo e no
passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em
prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses 
instrumentos, que são sistematicamente renegociados, de forma que seu valor
contábil é equivalente ao custo amortizado. Os principais instrumentos financeiros
ativos e passivos da Cia., em 31/12/2019 estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização/avaliação: (i) Caixa e equivalentes de caixa:
Inclui caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez e baixo risco de variação de valor justo. (ii) Outros ativos e
fornecedores: Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização. (iii)
Ativo da concessão: Os ativos financeiros da concessão estão avaliados pelo
seu custo amortizado considerando o fluxo de caixa descontado a uma taxa fixa,
realizados e projetados atualizados pela inflação, dos investimentos, receitas
(RAP) e custos operacionais. 6. Instrumentos financeiros por categoria: Os
instrumentos financeiros existentes no ativo da Cia. são representados por
caixas e equivalentes de caixa e ativo da concessão, excluindo pagamentos
antecipados. Os existentes no passivo são representados por fornecedores e
outras obrigações, excluindo obrigações estatutárias. Os instrumentos
financeiros são compostos como segue:

2019 2018
Ativo a custo amortizado
  Ativos da concessão 172.249.471 169.745.683
  Caixa e equivalentes de caixa 7.966.779 4.560.866

180.216.250 174.306.549
2019 2018

Outros passivos financeiros 
  Empréstimos Partes Relacionadas - 99.130.046
  Empréstimos bancários 98.266.705 -
  Fornecedores 854.346 455.852

99.132.771 99.585.989
7. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações
financeiras de liquidez imediata 2019 2018
Bancos conta movimento 1.399.658 1.101.239
Aplicação financeira automática 1.612.558 274.677
Aplicação financeira - Conta Reserva BNDES 2.485.945 -
Depósitos e recibos a prazo fixo 2.468.618 3.184.950

7.966.779 4.560.866
Os depósitos e recibos a prazo fixo são um CDB de liquidez diária com prazo 
de um ano e são remunerados a taxas que variam de 97% a 99% do CDI.  Os 
recursos da conta reserva do BNDES estão aplicados em fundo com lastro em 
títulos públicos de baixo risco. 8. Contas a receber de concessionárias e per-
missionárias: Se refere ao saldo de contas à receber da RAP faturada contra 
os agentes. 9. Ativo de concessão: O CPC emitiu em 2009 com alterações pos-
teriores, a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão. Esta 
interpretação foi aprovada pela Deliberação CVM nº 677/11. A ICPC 01 (R1) 
é aplicável aos contratos de concessão público-privado nos quais a entidade 
pública controla ou regula os serviços prestados, com qual infraestrutura, a que 
preço e para quem deve ser prestado o serviço e, além disso, detém a titularida-
de dessa infraestrutura. Desta forma, esta interpretação é aplicável ao Contrato 
de Concessão da Cia.. • Modelo de ativo da concessão: O modelo de ativo da 
concessão estabelece que a receita do contrato de concessão seja reconhecida 
de acordo com os critérios do CPC 47. Os ativos contratuais incluem os valores 
a receber referentes aos serviços de implementação da infraestrutura e da re-
ceita de remuneração dos ativos de concessão, sendo os mesmos mensura-
dos pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros. Conforme requerido pelo 
CPC 48 - Instrumentos financeiros, é efetuada uma análise criteriosa do saldo 
dos Ativos da Concessão e, de acordo com a abordagem simplificada, quando 
necessário, é constituída uma Perda Estimada com Créditos de Liquidação 
Duvidosa - PECLD, para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos. 
A Cia. considera que não está exposta a um elevado risco de crédito, conforme 
critérios detalhados na nota 5.1. A movimentação no exercício é a seguinte:

2019 2018
Saldos Iniciais 169.745.683 80.438.592
Adições 33.591 60.157.857
Receita financeira 23.371.452 20.923.159
Realização do ativo de concessão (RAP – O&M) (20.901.255) (4.511.146)
Pis e Cofins diferido - 12.737.221
Saldo Final 172.249.471 169.745.683
Saldo de Curto Prazo 20.640.307 18.864.577
Saldo de Longo Prazo 151.609.164 150.881.106
Saldo Total 172.249.471 169.745.683
10. Imobilizado e Bens de direito de uso: A movimentação foi como segue:

2019 2018
Saldos
Iniciais

Adi-
ções Baixas

Saldos
Finais Líquido

Benfeitorias - 2.950 - 2.950 -
Móveis e Utensílios - 4.014 - 4.014 -
Equipamento de informática 16.803 1.395 18.198 16.803
   Total do custo 16.803 8.359 - 25.162 16.803
Depreciação acumulada (2.911) (4.256) (7.167) (2.911)
Imobilizado líquido 13.892 4.103 17.995 13.892
Contratos de aluguel - 274.667 - 274.667 -
Amortização acumulada - (87.063) - (87.063) -
Bens de direito de uso líquido - 187.604 - 187.604 -
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SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ: nº 23.791.563/0001-40

11. Financiamentos:

2018 Desembolsos

Juros  
Incorri-

dos
Juros

Pagos

Amor-
tização

Principal 2019
BNDES -   98.937.081 4.008.496 (2.700.410) (1.978.463) 98.266.705
Curto -   3.675.852
Longo -   94.590.853
Único empréstimo da Cia. tomado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES (FINEM), na modalidade project finance, amor-
tizável em 278 parcelas mensais e consecutivas a partir de junho de 2019 e 
com vencimento final em 15.07.2042. Sobre o empréstimo incidem encargos de 
IPCA+ TLP a taxa de 2,98% + Spread de 1,98%. O empréstimo é garantido por 
fiança bancária até o compleetion financeiro, que se caracteriza pelo cumprimen-
to do covenant de ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida) mínimo de 
1,3x, em um mesmo exercício, além do penhor de 100% das ações da Empresa, 
conta reserva e os recebíveis da concessão. 12. Partes Relacionadas: O saldo 
de 2019 de R$622.270 se refere a parte da comissão de 0,50% ao ano da fiança 
bancária emitida pelo banco BNP Paribas em favor do BNDES como garantia do 
contrato de financiamento, arcados pela Terna SpA, e que deverão ser reembol-
sados pela Companhia à Terna SpA ao longo do ano de 2020. O saldo de 2018 
de R$ R$ 99.130.146 refere-se ao empréstimo de R$ 91.954.000 contratado 
junto a controlador do grupo, Terna SpA. O empréstimo foi quitado em 2019 
utilizando-se dos recursos captados junto ao BNDES. 
13. Arrendamentos Mercantis (Curto e Longo Prazo) - CPC 06:

2019 2018
Saldos Imóveis 121.662 -
Saldo Automóveis 65.655 -
Saldo Final 187.317 -
14. Impostos diferidos e corrente: Os valores de impostos de renda e contri-
buição social deferidos originam-se basicamente das receitas financeiras sobre 
ativos financeiros, que serão realizados integralmente ao longo do contrato de 
concessão.

2019 2018
Imposto de Renda 5.081.434 5.832.534
Contribuição Social 1.829.315 2.099.712
Pis 2.698.344 2.656.972
Cofins 12.428.722 12.238.286

22.037.815 22.827.504
A reconciliação da taxa efetiva corrente é como segue (lucro real):

2019 2018
IR CSLL IR CSLL

Lucro antes do IR e CSLL 8.546.589 8.546.589 14.107.114 14.107.114
Alíquotas nominais vigentes 25% 9% 25% 9%
Imposto de Renda e 
Contribuição social esperada 2.136.514 769.193 3.526.779 1.269.640
Impostos sobre receitas diferidos (1.980.579) (713.010) 472.522 170.108
RAP - - 1.128.037 406.093
Depreciação regulatória - - (127.548) (45.917)
Provisões indedutíveis 163.780 58.960 - -
Reversão de receitas - - (140.092) (50.433)
Outros 901.980 (315.740) 362.213 130.386
Compensação de prejuízo (76.860) (27.670) (113.565) (40.833)
Imposto de renda e 
contribuição social efetiva (658.992) (228.267) 5.108.346 1.839.044
Alíquota efetiva (7,71)% (2,67)% 36,2% 13,0%
Corrente 92.195 41.830 - -
Diferido (751.098) (270.097) 5.108.346 1.839.044

(658.992) (228.267) 5.108.346 1.313.018
15. Patrimônio Líquido: (a) Capital social: O capital subscrito e integralizado
em 31/12/2019 é de R$42.474.716, está representado por 42.474.716 ações
ordinárias de R$ 1,00 cada. Ao longo do ano de 2019, houve redução de capital
de R$3.000.000, de forma reembolsar o acionista parte do capital aportado para
financiar os investimentos da Cia. até que os empréstimos do BNDES fossem
desembolsado. A composição do capital social subscrito da Cia. 31/12/2019 é
como se segue:

Acionistas Ordinárias
Terna Plus S.r.l 42.474.715
Terna Chile S.p.A 1
Total 42.474.716
No exercício de 2019 foram declarados e provisionados os dividendos mínimos 
obrigatórios de 25% do Lucro Líquido, conforme previsto no estatuto da Cia., no 
montante de R$ 2.240.588,14.
16. Receita operacional 2019 2018
Receita de O&M 3.070.583 1.249.358
Receita de construção bruta - 65.722.459
Receita de atualização do ativo da concessão 23.371.452 20.923.159
Indenizações - 2.052.626
Taxa de fiscalização ANEEL e outros (72.408) -
Provisão de P&D (215.089) (53.518)
Pis e Cofins sobre receita O&M (284.029) -
Pis e Cofins sobre a Receita de Construção (diferido) - (5.564.602)
Pis e Cofins sobre atualização do ativo da concessão
 (diferido) (2.161.859) (2.658.106)

23.708.650 81.671.376
A receita de 2018 de Indenizações se refere a penalidade contratual aplicada á 
construtora Planova pelo atraso na entrada em operação frente ao previsto no 
contrato de EPC. A indenização é equivalente a RAP que seria recebida entre 
os dias 1º de setembro e 2/10/2018. 17. Custos Operacionais: Até a entrada 
em operação do projeto, em outubro de 2018, todos os custos associados à sua 
implantação são capitalizados como custos de construção.

Custos Operacionais 2019 2018
Custos de Construção - 60.157.856
Pessoal 598.100 281.229
Serviços de terceiros 2.166.682 756.382
Aluguéis 120.549 33.686
Comunicações 73.525 9.631
Outros 111.727 168.430
Totais 3.070.583 61.407.214
18. Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Gerais e Administrativas 2019 2018
Pró Labore 323.254 120.129
Pessoal 171.665 12.935
Serviços de terceiros 444.927 701.076
Aluguéis - 7.773
Depreciações e amortizações 91.320 2.910
Despesas bancárias 158.075 333.998
Comunicações 25.968 22.325
Outros 59.994 254
Totais 1.275.203 1.201.400
19. Resultado financeiro líquido 2019 2018
Receitas sobre aplicações 289.068 2.302.530
Outras receitas 39.082 71.749
Tributos sobre receitas financeiras (15.259) (110.009)
Receitas Financeiras 312.891 2.264.270
Imposto sobre operações financeiras (IOF) (622.270) (34.709)
Juros sobre empréstimos bancários (4.008.497) (350)
Juros Empréstimo Partes relacionadas (6.439.631) (7.176.046)
Outros Juros e multas (58.768) (8.813)
Despesas financeiras (11.129.166) (7.219.918)
Resultado financeiro líquido (10.816.275) (4.955.648)
20. Seguros: As coberturas de seguro foram contratadas pelos montantes a seguir, 
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações 
e orientação dos corretores de seguros. Em 31/12/2019, a Cia. é beneficiaria das
seguintes apólices de seguro:

Vigência
Limite Máx. 
Indenizável

Responsabilidade Civil* 08.09.2018 a 08.09.2019 R$40.000.000
Riscos Operacionais* 03.10.2019 a 03.10.2020 R$24.500.000
Riscos de Engenharia 31.08.2018 a 30.09.2020 R$130.633.030
Executante Construtor com 
Manutenção Corretiva 26.06.2017 a 31.03.2021 R$5.481.651
D&O* 31.07.2018 a 31.07.2019 US$3.000.000
*Estas apólices cobrem as coligadas SPE Santa Maria e SPE Santa Lucia

A Cia. adota a política de contratar cobertura de seguros para cobrir eventuais 
sinistros considerando a natureza de suas atividades. A Cia. possui cobertura 
de seguros para cobrir danos a terceiros, incluindo seus funcionários, além de 
seus bens tangíveis atrelados à concessão, inclusive as linhas de transmissão 
do projeto. Adicionalmente a Cia. possui cobertura de seguro de diretores e ad-
ministradores - “Directors and Officers - D&O”. 21. Contingência: Com relação 
ao direito de acesso as faixas de servidão, a Cia. possui Declaração de utilidade 
pública (DUP) emitida pela Aneel desde 04/04/2017, que lhe garante praticar 
todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instala-
ções de energia elétrica, sendo lhe assegurado, ainda, o acesso à área da ser-
vidão constituída. Assim a Cia. fica obrigada a promover, com recursos próprios, 
amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão. 
Para administrar e executar a instituição das áreas de servidão, a Cia. contratou 
a empresa Opus 4, incorporada em 29/03/2019 pela construtora Planova, por um 
valor pré-fixado.  Embora a Planova se responsabilize por arcar com eventuais 
custos de indenização que venham a ultrapassar o valor pré-fixado em contrato, 
a Cia. é parte de ações judiciais onde não foi possível chegar a um valor de in-
denização de forma amigável junto aos proprietários de terra. Desta forma a Cia. 
entende não ser necessário constituir contingência, uma vez que a Planova irá 
arcar com todos os custos que ainda vierem a ser incorridos referentes as faixas 
de servidão. 22. Eventos subsequentes: Baseado no plano de negócios vigen-
te, a partir de 01/01/2020, a Cia. optou por mudar seu regime fiscal de Lucro Real 
de incidência não cumulativa para Lucro Presumido de incidência cumulativa.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas SPE Santa Maria Transmissora de Energia 
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SPE Santa Maria 
Transmissora de Energia S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SPE Santa Maria 
Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2019, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham 
as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da 
Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer for-
ma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma 
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso co-
nhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis-
torção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A ad-
ministração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identi-
ficamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi-
nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-
sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Cia.. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a 
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. São Paulo, 10/03/2020. PricewaterhouseCoopers 
- Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. Guilherme Naves Valle -
Contador CRC 1MG070614/O-5.

Saudi Aramco disse que aumentará  
a produção de petróleo em abril

O grupo petroleiro sau-
dita Saudi Aramco disse 
nesta terça-feira que pro-
duzirá 12,3 milhões de bar-
ris ao dia a partir de abril, 
um aumento importante da 
produção  “A Saudi Ara-
mco anuncia que fornecerá 
a seus clientes 12,3 milhões 
de barris de petróleo bruto 
por dia em abril”, afirma a 
empresa pública e um co-
municado publicado no site 
da Bolsa de Riad.

A Arábia Saudita, maior 
exportador de petróleo do 
mundo, produz atualmente 
9,8 milhões de barris ao dia, 
o que significa que sua pro-
dução em abril aumentará 
em 2,5 milhões de barris. 

Na segunda-feira, as 
bolsas de valores mundiais 
foram impactadas com a 
queda do valor do barril de 
petróleo. “A empresa esta-
beleceu com seus clientes 
fornecer estes volumes a 

partir de 1 de abril de 2020. 
A espera que tenha um efei-
to financeiro positivo a lon-
go prazo”, afirmou a Sadu 
Aramco.

Opep

Na semana passada fra-
cassaram as negociações en-
tre a Organização de Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) e a Rússia para redu-
zir a produção. Os sauditas 

reagiram com a redução do 
preço de seus barris a partir 
de abril.

A Arábia Saudita afirma 
ter capacidade máxima de 
produção de 12 milhões de 
barris ao dia, mas é difícil 
saber se pode manter este 
ritmo de produção a longo 
prazo. O país tem dezenas 
de milhões de barris de pe-
tróleo em reservas estraté-
gicas, das quais pode reti-
rar os barris adicionais.

Petrobras quer vender quatro  
campos terrestres para a Eagle

Mudança na distribuição 
da receita obtida pela 
União no pré-sal

A Petrobras assinou con-
trato com a Eagle Explora-
ção de Óleo e Gás Ltda. (Ea-
gle) para venda de 100% de 
sua participação em quatro 
campos terrestres localiza-
dos na Bacia de Tucano, no 
interior da Bahia, por US$ 
3,01 milhões. 

Os campos terrestres en-
volvidos na transação são 
Conceição, Quererá, Fazen-
da Matinha e Fazenda Santa 
Rosa e estão localizados a 
cerca de 110 quilômetros da 
cidade de Salvador.

O fechamento da tran-
sação está sujeito ainda 
ao cumprimento de con-
dições, como a aprovação 
pelo Conselho Administra-

tivo de Defesa Econômi-
ca (Cade) e pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). 

Em nota, a estatal infor-
mou que o valor da venda 
será pago em duas parcelas, 
uma de US$ 602 mil e outra 
de US$ 2,408 milhões no fe-
chamento da transação, su-
jeito aos ajustes devidos. O 
acordo foi firmado na segun-
da-feira e a primeira parcela, 
paga no mesmo dia.

Segundo a Petrobras, no 
ano passado, a produção 
média dos quatro campos 
foi cerca de 26 boe (medida 
que une barris de petróleo e 
metros cúbicos de gás) por 

dia de gás, não havendo 
produção de óleo. Depois 
da conclusão da venda, a 
Eagle passará a deter 100% 
de participação nessas con-
cessões.

A Petrobras esclarece que 
a divulgação está de acordo 
com as diretrizes para de-
sinvestimentos da empre-
sa e com as disposições do 
procedimento especial de 
cessão de direitos de explo-
ração, desenvolvimento e 
produção de petróleo, gás 
natural e outros hidrocar-
bonetos fluidos, previsto no 
Decreto 9.355/2018. 

“Essa operação está alinha-
da à otimização do portfólio e 
à melhoria de alocação do ca-

pital da companhia, visando à 
maximização de valor para os 
nossos acionistas”, informa a 
Petrobras, em nota.

A Eagle é uma empresa 
brasileira de óleo e gás e é 
o braço de E&P do Grupo 
CKL, que tem um portfólio 
de negócios que cobre todo 
o território nacional nas áre-
as de infraestrutura, obras 
eletromecânicas, concessões 
rodoviárias, real estate, ener-
gia e saneamento. 

Em agosto de 2017, a Pe-
trobras divulgou uma lista 
com 50 campos de petróleo 
terrestres que a estatal pre-
tendia vender, nos estados 
do Rio Grande do Norte e da 
Bahia.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do aprovou nesta terça-feira 
mudança na distribuição da 
receita obtida pela União com 
a exploração de petróleo e gás 
natural em área de pré-sal sob 
regime de partilha. Agora o 
Plenário do Senado deve ava-
liar a decisão.

Segundo a Agência Sena-
do, atualmente os recursos 
arrecadados pela União com 
o pré-sal vão para o Fun-
do Social, criado pela Lei 
12.351, de 2010. O dinheiro 
deve ser destinado a progra-
mas e projetos de desenvol-
vimento social e regional 
nas áreas de cultura, espor-
te, saúde pública, ciência e 
tecnologia e meio ambiente, 
sendo que metade dos recur-
sos deve ser empregada em 
educação pública, conforme 
a Lei 12.858, de 2013.

Pela emenda da Câmara 
dos Deputados, 30% vão con-
tinuar no Fundo Social, 30% 
vão para fundos de Participa-
ção dos Estados (FPE) e de 
Participação dos Municípios 
(FPM), 20% ficarão com a 
União para investimento em 
saúde e em educação e 20% 
vão para o Brasduto, criado 
pelo PL 3.975/2019.

O texto inicial do Senado 
destinava 50% dos recursos 
para o Fundo Social, 30% 
para os fundos de estados 
e municípios e 20% para o 
Brasduto. Essa proposta foi 
aprovada pelos senadores 
em novembro de 2018 e vo-
tada pelos deputados em ju-
nho do ano passado. Como 
a Câmara propôs modifica-

ção no texto, o projeto teve 
de ser novamente analisado 
pelos senadores antes de ir à 
sanção presidencial.

Conforme a agência 
Senado, o Projeto de Lei 
3.975/2019 é, na prática, 
uma emenda da Câmara dos 
Deputados a um projeto do 
ex-senador Ronaldo Caiado 
(PLS 209/2015), que altera 
uma série de regras do se-
tor elétrico brasileiro e cria 
o Fundo de Expansão dos 
Gasodutos de Transporte e 
de Escoamento da Produção 
(Brasduto). O relator, sena-
dor Eduardo Braga (MDB-
AM), deu voto favorável à 
emenda, que segue agora 
para análise do Plenário.

Desta vez, Eduardo Bra-
ga apresentou apenas uma 
emenda de redação, que não 
muda o teor do texto apro-
vado pelos deputados. Ao 
debater o tema na reunião da 
CAE desta terça-feira, o par-
lamentar explicou a situação 
da proposta aos colegas e 
disse esperar que o Plenário 
do Senado a aprove.

“Essa é uma matéria já 
votada por senadores e de-
putados e está aqui apenas 
para receber parecer sobre 
uma emenda no Plenário da 
Câmara, que trata justamente 
da questão da aplicação do 
Fundo Social no regime de 
partilha. O parecer é favorável 
e espero que a proposta passe 
pelo Plenário e vá ao Executi-
vo, onde o Ministério de Mi-
nas e Energia e a Casa Civil 
podem construir um entendi-
mento se o presidente deve ou 
não vetar”, afirmou.
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Sauditas impedem  
maior recuperação

Depois que a Arábia Saudita anunciou que vai aumentar 
sua produção de petróleo para 12,3 milhões de barris por 
dias a partir de abril, a alta de 8 % na cotação do Brent foi 
reduzida para apenas 2%, terminando com alta de 4,4%. 
Esse novo volume significa elevação de 25% sobre a ext-
ração de 9,7 milhões registrada em fevereiro. Além disso, 
colocará a Saudi Aramco acima da sua capacidade máxi-
ma, o que sugere que irão utilizar suas reservas estratégi-
cas para fornecer o máximo possível da matéria-prima ao 
mercado nas próximas semanas.

Em seguida, Alexander Novak, ministro da Ener-
gia, comunicou que a Rússia tem capacidade para 
aumentar a produção em 500 mil barris por dia, o 
que colocaria potencialmente a produção do país em 
11,8 milhões de barris por dia. Os sauditas continu-
arão com a guerra de preços com os russos, pois além 
de anunciar aumentos de produção, está prometendo 
descontos aos clientes. A Agência Internacional de 
Energia está prevendo que pela primeira vez a pro-
cura global por petróleo deverá diminuir neste ano, 
desde a crise financeira global em 2009.

Acionistas da Vivo só terão ordinárias
A Vivo anunciou que só terá apenas ações ordinárias 

após a conversão da totalidade dos ativos preferenci-
ais. Segundo comunicado ao mercado, a proposta será 
enviada para a aprovação da Anatel, pois a administra-
ção entende que a conversão propiciará a maximização 
da geração de valor a todos os seus acionistas. Com a 
medida, todos terão o direito a voto e tag along de que 
trata a legislação, havendo o incremento das práticas de 
governança corporativa.

Acionistas do Bradesco aprovam bonificação
Os acionistas do Bradesco aprovaram a proposta do 

conselho de administração do Bradesco para o aumento 
do capital para R$ 70,1 milhões, com a incorporação 
de reservas de lucros no valor de R$ 4 bilhões, e a con-
sequente destribuição de bonificação de ações. A data-
base da bonificação será informada após a aprovação da 
operação pelo Banco Central. Cada acionista receberá 
uma nova ação para cada 10 possuídas em data que será 
definida após a aprovação pelo Banco Central.

Lucro da mineira Direcional aumentou 55%
Os analistas do Brasil Plural estão recomendando a 

compra das ações da construtora e incorporadora mi-
neira Direcional Engenharia, pois consideraram como 
positivo o crescimento do lucro líquido, resultante do 
maior número de lançamentos, eficiência nas obras e 
aumento da rentabilidade. Os do BTG Pactual os classi-
ficaram como sólidos e em linha e que a companhia ofe-
rece boas chances de dividendos. A Direcional obteve 
lucro de R$ 28 milhões no quarto trimestre e que total-
izou R$ 100 milhões, superando em 55% o do exercício 
anterior. No pregão desta terça-feira, foram cotadas a 
R$ 13,80, com ganhos de 4,8%.

Petrobras vende quatro campos de gás
A Petrobras vendeu quatro campos de gás natural 

na Bahia e receberá US$ 3,01 milhões, o equiva-
lente a R$ 14,3 milhões, da Eagle Petróleo e Gás. Os 
campos são terrestres e se localizam no interior, na 
chamada Bacia de Tucano, a cerca de 110 quilômet-
ros de Salvador. Segundo a estatal, os campos têm a 
capacidade de produção de 26 barris por equivalência 
de gás por dia.

Analistas do Itaú gostaram do lucro da CPFL
O crescimento de 7,3% no lucro anual da Companhia 

Paulista de Força e Luz foi bem recebido pelos analis-
tas do Itaú BBA, que consideraram que tanto resultado 
como o Ebitda da concessionária superaram suas esti-
mativas, ressaltando que a expansão ocorreu principal-
mente no negócio da distribuição de energia elétrica. 
Os técnicos também elogiaram a gestão da companhia 
e mantém a nota de acima da média, com preço-alvo de 
R$ 39,00 para este ano, admitindo uma alta de 14,7% 
sobre os R$ 34,00 registrados no trágico pregão da 
segunda-feira da B3. As ações da CPFL recuperaram 
1,35% e foram para R$ 34,50.

Fraude para obter recursos para uma start-up
Por captaram US$ 39 milhões de 30 investidores da 

Florida e de Porto Rio com uma não registrada e oferta 
fraudulenta de valores mobiliários, a Securities and Ex-
change Commission obteve judicialmente a interrup-
ção e o congelamento de ativos da Kinetic Investment 
Group LLC, da Flórida, e do seu gerente, Michael Scott 
Williams. De acordo com a queixa do regulador, apre-
sentada no Tribunal Distrital dos EUA na Flórida, fiz-
eram  informações deturpadas os clientes investirem no 
Kinetic Funds I LLC, um suposto fundo de hedge. Os 
réus alegavam que o maior subfundo da Kinetic Funds 
investiu apenas em produtos financeiros listados nos 
EUA e que pelo menos 90% de seu portfólio foi cobe-
rto com opções listadas. A SEC, no entanto, desscobriu 
que parte significativa dos ativos desse subfundo foram 
investidos em uma empresa start-up privada de proprie-
dade da Williams.

Polícia desmancha pirâmide em Uberlândia
Um suposto esquema de pirâmide financeira foi desar-

ticulado pela Polícia Civil em Uberlândia. A Axe Trader, 
investigada desde 2018, já teria movimentado R$ 27 mil-
hões de forma ilegal, prometendo ganhos de 30%. Foram 
presos o dono da empresa e 9 suspeitos.

BRADESCO SAÚDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada 
em 14.1.2020. Aos 14 dias do mês de janeiro de 2020, às 16h30, na sede 
social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20931-675, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da 
Sociedade tendo assumido a presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos 
Trabuco Cappi. Durante a reunião, os Conselheiros deliberaram eleger 
para integrar a Diretoria da Sociedade, no cargo de Diretora, a senhora 
Valdirene Soares Secato, brasileira, casada, administradora de empresas, 
RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, com domicílio na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte,  Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 
06472-900. A Diretora eleita: a) preenche as condições previstas na Resolução 
Normativa nº 311, de 1º.11.2012, da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS; b) arquivou na sede da Sociedade, declaração, sob as penas da
Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade
mercantil em virtude de condenação criminal; e c) terá mandato coincidente
com o dos demais membros da Diretoria, até 30.04.2021, estendendo-se
até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião do Conselho de
Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2021.
Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30.4.2021,
estendendo-se até a posse dos Diretores que serão eleitos na 1ª Reunião
do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral
Ordinária de 2021, ficam assim composta: Diretor-Presidente: Manoel
Antonio Peres, brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397/SSP-
RS, CPF 033.833.888-83, com domicíio na Avenida Rio de Janeiro, 555,
19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes:
Ivan Luiz Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902,
CPF 770.025.397/87; Curt Cortese Zimmermann, brasileiro, casado,
administrador de empresas, RG 6038099534/SJS-RS, CPF 553.914.780-49; 
Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, RG 65.168.400-6/
SSP-SP, CPF 749.510.847/91, todos com domicílio na Avenida Alphaville,
779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CPF 06472-
900; Flávio Bitter, brasileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ,
CPF 044.453.707/46; Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva, brasileira,
casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42; Sylvio
Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG 05.816.359-3/
Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, todos com domicílio na Avenida Rio de
Janeiro, 555, 19º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Fabio
Miranda Daher, brasileiro, casado, securitário, RG 1.337.361-ES/SSP-
ES, CPF 075.763.917-82; Vinicius Marinho da Cruz, brasileiro, casado,
Securitário, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF 074.063.487/97; e Valdirene
Soares Secato, brasileira, casada, administradora de empresas, RG
20.310.424-9/SSP-SP, CPF 131.402.398/58, todos com domicílio na Avenida 
Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CPF
06472-900. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se
esta Ata, que os Conselheiros presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco
Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Octavio de Lazari Junior, Samuel 
Monteiro dos Santos Junior, Manoel Antonio Peres e Ivan Luiz Gontijo
Júnior. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas 
nele apostas. Bradesco Saúde S.A. - Flavio Bitter - Diretor Gerente; Sylvio
Roberto Alves Vilardi - Diretor. CERTIDÃO - Certifico o arquivamento em
17/02/2020 sob o nº 00003852516.

EMMANUEL BLOCH ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ. 33.259.722/0001-14

Aviso aos Sócios Quotistas: Acham-se à disposição dos senhores sócios, 
na Rua Sete de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos de 
que trata o Art. 1078 do Código Civil Brasileiro, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 10 de março de 
2020. As.) Jean Charles David Bernheim - Sócio Administrador.

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720

Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários 
S A em conformidade com o artigo 124 e 123 a) V da Lei  6.404/76 para 
comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, na Ave-
nida das Américas, n° 700, 2 andar, em frente a loja  219 R, Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep 22 640-100 no dia 18 /03/2019 às 8 hs 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia;  1- ULTIMA CHAMADA 
a  Longueuil Sociedad Anonima e Keadew Holding Sociedad Anonima, 
para cumprir determinações assembleia  18/12/2019 registro JUCERJA 
n°  00003837422. 2-Comprovada a remissão e já feitas as 3 publicações 
art 106 da Lei 6.404/76 item1 nos dias 6,7,10 de fevereiro de 2020 decidir 
as medidas a tomar com  as ações dos Títulos n° 003 e 004 cancelados. 
Ass K-Plan, Theodoro Duvivier 

COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICIPÍO 
DO RIO DE JANEIRO – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO

CNPJ nº 15.150.415/0001-19 - NIRE nº3340005186-6
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EM 04/04/2020

O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca as suas associadas, para reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada em 04 de abril de 2020, no Clube 
de São Cristóvão Imperial, sito à Rua General Cristino, n° 19 – São 
Cristóvão - nesta Cidade, às 08h:00, com a presença de no mínimo, 
2/3 (dois terços) de delegados das  associadas, em primeira 
convocação; às 09h:00, com a presença de metade mais um dos 
delegados das associadas, em segunda convocação; às 10h00min 
com a presença de no mínimo, 3 (três) delegados das associadas 
em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I – Prestação e Aprovação das Contas dos órgãos 
de administração – Exercício 2019 – acompanhada de parecer 
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; b) 
Balanço; c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade. II – Destinação das Sobras Apuradas ou 
rateio das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para 
cobertura das despesas da sociedade. III – Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal. V – Eleição dos membros do Conselho de Ética e 
Disciplina. Rio de Janeiro, 10 de Março de 2020.

Jose Carlos Moreira Rodrigues
Diretor Presidente

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
28/02/2020: Data, Horário e Local: Ao 28/02/2020, às 15h, na sede social 
da Cia., localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Fer-
rari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totali-
dade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a convocação 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio. Deliberações 
Aprovadas: Conforme recomendação do Conselho de Administração, os 
acionistas aprovam por unanimidade de votos a distribuição de juros sobre 
capital próprio (1ª parcela) no montante de R$ 100 milhões a ser registrado 
nas demonstrações financeiras de fevereiro de 2020 e a ser pago em ou antes 
de 31/12/2020. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta 
ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano 
Massocato Escobar – Secretária. Repsol S.A., Repsol Exploración S.A., Tip 
Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, Miguel 
Ernesto Klingenberg Calvo, Tian Jianguo, José Carlos de Vicente Bravo, Ding 
Yanxia, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz Ce-
drón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio. RJ, 28/02/2020. Secretária da Mesa - Carolina
Assano Massocato Escobar. Jucerja nº 3859840 em 06/03/2020.

Setor de telecomunicações puxa 
reclamações de consumidores em 2019

Em 2019, as operadoras 
de telefonia foram líderes 
no sistema consumidor.gov.
br, com 36,9% das reclama-
ções, e do Sindec, que reúne 
informações dos Procons de 
todo o país, com 25,6%. As 
empresas também lideraram 
as reclamações em 2018. Na 
lista de reclamações estão 
os bancos, financeiras e ad-
ministradora de cartões e o 
comércio eletrônico. Os da-
dos foram divulgados nesta 
terça-feira pela Secretaria 
Nacional do Consumidor.

As maiores críticas foram 

para cobrança/contestação 
(43,1%), contrato/oferta 
(18,7%), vício de qualidade 
(14,0%), atendimento/SAC 
(11,9%), informação (7,5%), 
entrega do produto (4,2%) e 
saúde e segurança (0,5%).

O consumidor.gov.br é um 
serviço de intermediação entre 
o consumidor e a empresa. No 
site, o usuário verifica se a em-
presa está cadastrada, registra 
sua reclamação e, a partir daí, 
começa a interação entre o con-
sumidor e a empresa. Ao fim, o 
usuário registra se o problema 
foi resolvido ou não.

O sistema conta com 635 
empresas cadastradas (131 
em 2019) e 1.8 milhão de 
usuários (mais de 500 mil 
em 2019). A plataforma re-
cebeu 780.179 reclamações 
em 2019. A taxa de solução 
de conflitos foi de 81%.

Setores mais reclamados: 
operadoras de telecomuni-
cações – 36,9%; bancos, fi-
nanceiras e administradoras 
de cartão – 24,3%; comércio 
eletrônico – 8,2%; banco de 
dados e cadastro de consu-
midores – 6,5%; e compa-
nhias aéreas – 6,1%.

O Sistema Nacional de 
Informações de Defesa do 
Consumidor (Sindec) reúne 
dados dos Procons dos 26 
estados do país, do Distrito 
Federal e de 598 municípios. 
No ano passado, o sistema 
registrou 2.598.042 atendi-
mentos. A taxa de solução 
de problemas foi de 79,1%. 
Reclamações X Procons: 
operadoras de telecomuni-
cações – 25,6%; serviços 
financeiros – 21,9%; varejo/
comércio eletrônico – 8,3%; 
energia elétrica – 6,0%; e 
saúde suplementar – 1,3%.

BC tem agora um ‘assistente virtual’ no Twitter
Desde segunda-feira (9), 

o perfil do Twitter do Banco 
Central (https://twitter.com/
BancoCentralBR) conta com 
um assistente de inteligência 
artificial (chatbot), chamado 
Din. “O Din vai ajudar os usu-
ários a obter, de forma imedia-
ta e automática, diversas in-
formações, como cotação de 
moedas, inflação, rentabilida-
de da poupança, e a conseguir 
relatórios do BC, importantes 
para a vida financeira do usu-
ário”, destacou a autoridade 
monetária em comunicado 
nesta terça-feira. 

De acordo com Maurício 
Moura, diretor de Relaciona-
mento Institucional e Cida-
dania, com o Din no Twitter, 
o BC quer ampliar o acesso 
dos cidadãos ao rol de servi-
ços oferecidos pelo banco. O 
Din, que já atua na página do 
Extrato do Registro de Infor-
mações (Registrato), no site 

do Banco Central, possibili-
ta que cidadãos e empresas 
obtenham informações so-
bre contas e relacionamen-
tos em bancos (CCS), em-
préstimos e financiamentos 
(SCR), operações de câmbio 
e até certidão negativa para 
pessoas que não possuem 
relacionamentos bancários.
No Twitter, o Din  terá um 
escopo de atuação ainda 
maior, prestando informa-
ções e esclarecendo dúvidas 
sobre cotação/conversão de 
moedas, taxa Selic, inflação, 
rentabilidade da poupança. 
Também ajudará a obter rela-
tórios sobre a vida financeira 
do usuário (incluindo consul-
tas sobre cheques sem fun-
dos e dívidas com o governo 
federal), entrar em contato 
com o BC e registrar recla-
mações contra bancos e de-
mais instituições financeiras.
“Existem boas experiências 

com o uso de chatbots no 
Twitter. Então, levamos 
para lá os serviços mais 
solicitados pelos cidadãos 
que buscam informações ou 
atendimento no BC. O Din 
vai ajudar não só as pessoas 
que já acompanham nosso 
perfil no Twitter, mas a to-
dos os usuários da rede que 
precisem do serviço”, afirma 
Maurício Moura.

Chatbot

O termo chatbot surgiu da 
junção das palavras em inglês 
chat, que significa conversa, 
e bot, abreviação de robot. 
O chatbot Din funciona por 
meio de conversa guiada e usa 
tecnologias de inteligência 
artificial e machine learning.
O assistente virtual responde a 
perguntas que já estão em seu 
banco de dados e oferece res-
postas padronizadas. A vanta-

gem desse novo canal é que 
a interação pode ser feita em 
linguagem simples e direta, a 
qualquer momento e de qual-
quer lugar. Ou seja, o serviço 
está disponível 24 horas por 
dia, em todos os dias da se-
mana, com resposta imediata.
Caso a solicitação não tenha 
sido atendida por meio do as-
sistente virtual, o Din indicará 
ao usuário acionar o Banco 
Central pelo “Fale Conos-
co” (https://www.bcb.gov.br/
acessoinformacao/faleconos-
co). As opções pelo telefone 
145 e por correspondência 
continuarão disponíveis. Pre-
sencialmente, o atendimento 
está à disposição apenas no 
Edifício-Sede, em Brasília. O 
Din, de Dinheiro, foi lançado 
em 24 de janeiro de 2019, e, 
do lançamento a 28 de feve-
reiro de 2020, foram registra-
dos aproximadamente 80.000 
acessos.
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO  DAS  ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

DA SOCIEDADE COOPERATIVA BANCOOP 
CNPJ 28.026.175/0001-97 / NIRE 33400055756

A Presidente da Sociedade Cooperativa BANCOOP, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para par-
ticiparem das Assembleias Gerais  Extraordinária e Ordinária, a serem  
realizadas em nossa sede no dia 21 de MARÇO de 2020, em primeira 
convocação às 09h00min com  a presença de 2/3 (dois terços) do número   
total de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade 
mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e 
última às 11h00min Convocação   com  a  presença mínima  de 10  (dez) 
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes  ordens do dia: 
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada 
e Saída/Renuncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do 
Exercício Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patri-
monial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do 
Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício 
do Ano de 2019; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/
Substituição de Diretores. Rio de Janeiro/RJ, 11 de MARÇO de 2020.

DIRETORA PRESIDENTE
KATIA NUNES REDELICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RENACOOP - RENASCER COOPERATIVA DE TRABALHO

CNPJ:  04.920.616/0001-31 - NIRE: 33.4.0004091-1
AV. RIO BRANCO, N.º 4 - SALA 1404 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COOPERADOS EXTRAORDINÁRIA
RENACOOP - Renascer Cooperativa de Trabalho, CNPJ 
04.920.616.0001/31, NIRE 33.4.0004091-1, Av. Rio Branco, nº 04 - sala 
1404 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, Edital de Convocação: Assembleia Geral 
de Cooperados Extraordinária. O Diretor Administrativo da RENACOOP- 
Renascer Cooperativa de Trabalho, revestido de suas atribuições, conforme 
disposto no Artigo 34, alínea “c” do Estatuto Social, pelo presente edital, 
convoca os senhores cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na Av. Rio Branco, nº 04 - sala 1404, Centro 
- Rio de Janeiro/RJ, no próximo dia 23 de março de 2020, às 16:00h em 
primeira convocação com um mínimo de 2/3 dos associados, ou às 17:00h, 
em segunda, com metade mais um dos associados, ou às 19:00h, em 
terceira e última convocação, com a presença mínima de 50 associados, 
para tratarem das seguintes ordens do dia: 1. Eleição dos Membros da 
diretoria; 2. Demais assuntos de interesse social. Nota: Para efeito de 
quorum, o número de associados seguirá o previsto na Lei 12.690/12.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2020. 
Marciano Lopes da Silva, Diretor Administrativo.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL 
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.

CNPJ Nº 30.037.270/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidamos os Srs. Sócios quotistas para uma reunião a ser realizada no 
dia 20 de março de 2020, na Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio 
de Janeiro, Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP. 20031-050, às 
9:30h em primeira convocação e às 10h em 2ª e última convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das 
contas da administração, do balanço patrimonial e do resultado econômico do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Ratificação de atos praticados 
e prorrogação do mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 11 de 
março de 2020. Nelson Lara dos Reis - Administrador. Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Grupo Bradesco Seguros
CNPJ nº 92.682.038/0001-00 - NIRE 33.300.275.541

Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 13.1.2020. Aos 13 dias do mês 
de janeiro de 2020, às 16h, na sede social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19º 
andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675, reuniram-se os membros 
da Diretoria da Sociedade sob a presidência do senhor Ney Ferraz Dias. 
Durante a reunião, os Diretores deliberaram registrar o pedido de renúncia 
ao cargo de Diretor da Sociedade formulado pelo senhor Juliano Ribeiro 
Marcílio, em carta desta data (13.1.2020), cuja transcrição foi dispensada, 
a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito, 
consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos serviços 
prestados. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se 
esta Ata, que os Diretores presentes assinam. aa) Ney Ferraz Dias, Ivan 
Luiz Gontijo Júnior, Américo Pinto Gomes, Curt Cortese Zimmermann, 
Gedson Oliveira Santos e Vinicius Marinho da Cruz. Declaramos para os 
devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e 
que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco 
Auto/RE Companhia de Seguros - Saint Clair Pereira Lima - Diretor, Ivan 
Luiz Gontijo Júnior. Jucerja - Certifico o arquivamento em 28/02/2020 sob o
nº 00003856494.

CLUBE MONTE LIBANO
CNPJ 34.036.434/0001-63

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ficam os senhores Conselheiros convocados para a Reunião Ordinária 
deste Conselho a ser realizada na Sede Social no dia 01 de abril de 2020 
(quarta-feira), às 19:00 h em primeira convocação e às 20:00 h em segunda 
convocação, para tratar da seguinte Ordem do Dia: Apreciar e julgar as 
CONTAS e ATOS DO CONSELHO DIRETOR relativos ao exercício de 
2019.1. Deliberar sobre a venda de títulos de propriedade do clube para 
netos e bisnetos de sócios, nas mesmas condições de venda para os 
filhos de sócios. 2. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 10 de março de 2020. 

GILBERTO ADIB COURI Presidente do Conselho Deliberativo.

E R R A T A
Juízo de Direito da 1ª Vara de Família do Forum Regional de 
Jacarepaguá. Extraído do Edital de 1º e 2º Leilão  Presencial e 
Intimação, nos autos  do Inventário dos bens  de DORACY DA 
ROSA GUSMÃO, (CPF nº. 875.735.987-34), comunica que no 
Edital publicado no Jornal Monitor Mercantil, dias 15, 16 e 17 
de fevereiro de 2020, fls.6, onde se lê ...Processo nº.0006239-
32.2016.8.19.0203..., ler-se-á ...0006260-08.2016.8.19.0203.... 
Pelo presente adita-se e ratifica-se todos os demais termos conti-
dos naquele Edital publicado. Rio de Janeiro, 10/03/2020.

EMDA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
CNPJ nº 09.178.763/0001-00

AVISO. Comunicamos que se acham à disposição na sede Social, na Rua Sete 
de Setembro, 55 - sala 1901, Centro/RJ., os documentos relativos ao art.1078 
do código civil brasileiro., isto é, Balanço Patrimonial e Demonstração de 
Resultado Econômico, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019

RJ, 09/03/2020. Jean Charles David Bernheim - Diretor Administrador.

QUINQUAGÉSIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Cristina de 
Araujo Goes Lajchter - Juiz em Exercício do Cartório da 50ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presen-
te edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av 
Erasmo Braga, 115 sl 315C 317C 319C CEP: 20020-904 - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3173 e-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br, 
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Co-
brança de Aluguéis - Sem despejo / Locação de Imóvel / Espécies 
de Contratos / Obrigações, de nº 0018962-05.2019.8.19.0001, 
movida por ELY MENDES LOPES FILHO em face de ANA CRIS-
TINA DE AZEVEDO LIMA, objetivando a citação. Assim, pelo pre-
sente edital CITA a 1ª ré, ANA CRISTINA DE AZEVEDO LIMA, 
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, 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte. Eu, __ 
Luciane Tinoco da Costa - Responsável pelo Expediente - Matr. 
01/28858, digitei. E eu, __Luciane Tinoco da Costa - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/28858, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DE JACAREPAGUÁ/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança (Procedimento Sumário) proposta pelo CONDOMÍNIO 
SERRAMAR em face de LAUDINEI DE LIMA PEREIRA - 
Processo 0006499- 95.2005.8.19.0203 (2005.203.006615-0), na 
forma abaixo: A DRA LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES - Juíza 
de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital, aos 
interessados que nos dias 18/03/2020 e 25/03/2020, às 13:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe, 
no. 80, Taquara/RJ., pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br e 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br , será apregoado e vendido 
o imóvel situado na APARTAMENTO Nº. 202 - BLOCO 07 DA 
ESTRADA DE JACAREPAGUÁ Nº. 7.257, NO CONDOMÍNIO 
SERRAMAR – FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ/RJ.
AVALIADO EM R$ 291.403,00 (Duzentos e noventa e um mil, 
quatrocentos e três reais). O Edital na integra está afixado no 
Átrio do Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.
lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. 

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL REGIONAL 
DE JACAREPAGUÁ/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO DOM FERNANDO em face do ESPÓLIO DE 
NEUZA DE OLIVEIRA PLINIO DE SOUZA - Processo no. 0001196-
51.2015.8.19.0203, passado na forma abaixo: A DRA. RAQUEL DE 
OLIVEIRA – Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por 
este Edital aos interessados que nos dias 18/03/2020 e 25/03/2020 
às 13:10, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe 
no 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no sítio: www.gustavoleiloeiro.lel.
br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será apregoado e 
vendido o imóvel situado na APARTAMENTO 306 DO BLOCO A 
DA ESTRADA MAL. MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAES, 
291, TAQUARA, JACAREPAGUÁ, AVALIADO EM R$ 135.089,00 
(Cento e trinta e cinco mil, oitenta e nove reais). O Edital na 
integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br 

JUÍZO DE DIREITO DA 06ª VARA CÍVEL REGIONAL DE 
JACAREPAGUÁ/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO 
com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de 
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO GEREMÁRIO DANTAS em face de LUÍZA CATHARINA 
GONZAGA - Processo nº. 0030783-60.2011.8.19.0203, passado 
na forma abaixo: A DRA. RAQUEL DE OLIVEIRA – Juíza de 
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital, aos 
interessados que nos dias 18/03/2020 e 25/03/2020 às 13:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Rua Professora Francisca Piragibe 
no 80, Taquara/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA 
LOURENÇO, disponível no site: www.gustavoleiloeiro.lel.
br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será apregoado 
e vendido o imóvel situado na AV. GEREMÁRIO DANTAS 480 
– BLOCO 08, APTO 202 – JACAREPAGUÁ, AVALIADO EM 
R$ 145.480,00 (Cento e quarenta e cinco mil quatrocentos 
e oitenta reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do 
Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br 
e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. 

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL COMARCA 
DA CAPITAL/RJ 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO PRESENCIAL, E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAIPU em face de ESPÓLIO 
DE CARLOS PEREIRA DA COSTA - Processo nº. 0113460-
31.1998.8.19.0001 (1998.001.112357-5), passado na forma 
abaixo: A DRA. ANDREA DE ALMEIDA QUINTELA DA SILVA - 
Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos 
interessados que nos dias 17/03/2020 e 24/03/2020 às 14:00 
horas, no Átrio do Fórum da Capital, na Avenida Erasmo Braga, 
n° 115, Térreo (Hall dos Elevadores), Castelo/RJ, pelo Leiloeiro 
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível no site: 
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.
br, será apregoado e vendido o imóvel situado na RUA DO 
SANTANA 73 APARTAMENTO 1803, CENTRO/RJ AVALIADO 
EM R$ 176.654,00 (Cento e setenta e seis mil, seiscentos e 
cinquenta e quatro reais). O Edital na integra está afixado no 
Átrio do Fórum, nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.
lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. 

Economia mundial já está impactada 
FGV: Barômetro 
Econômico Global 
caiu de 92,4 para 
78,0 pontos

Um dia depois de as bol-
sas de valores mundiais te-
rem caído expressivamente 
por causa da baixa do preço 
do petróleo e das consequ-
ências causadas da epidemia 
do coronavírus, uma notícia 
acrescentou nesta terça-feira 
como está o panorama da 
economia global. Apesar do 
tamanho do estrago ser ain-
da difícil de ser mensurado, 
a economia mundial já foi 
afetada com a disseminação 
global do coronavírus.

Os resultados de dois in-
dicadores – o Barômetro 
Coincidente e o Antecedente 
da Economia Global – divul-
gados nesta terça-feira pelo 

Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV/Ibre), em cola-
boração com o Instituto Eco-
nômico Suíço KOF da ETH 
Zurique, na Suíça, sustentam 
a afirmação. Os indicadores 
desceram aos menores níveis 
desde 2009. A queda do Ba-
rômetro Global Coincidente 
atingiu 14,4 pontos, passan-
do de 92,4 pontos para 78,0 
pontos. Com isso, ficou bem 
abaixo da média histórica de 
100 pontos.

De acordo com o Ibre, 
as variáveis que compõem 
o indicador regional da re-
gião Ásia, Pacífico e África, 
contribuíram para o recuo, 
ao contrário das que com-
põem as regiões da Europa 
e do Hemisfério Ocidental 
(América do Norte, América 
Latina e Caribe), que, apesar 
de tímidas, tiveram desem-
penho positiva para o resul-
tado.

A edição destacou ainda 

que o resultado do Barôme-
tro Coincidente sugere que 
“a economia global já sofreu 
danos expressivos”, ainda 
que a maioria das variáveis 
ainda não tenham captado a 
disseminação da epidemia 
para fora da região asiática.

A análise dos indicadores 
identificou ainda que a maior 
contribuição para a queda 
veio da indústria, seguida 
pelo conjunto de variáveis 
de desenvolvimento econô-
mico geral, e pelo comércio, 
incluindo varejo e atacado, 
variáveis que refletem a 
evolução das economias em 
nível mais agregado. Já os 
setores de Construção e de 
Serviços registraram peque-
na queda em março.

Projeção

Conforme apurado pela 
agência Brasil, no Barôme-
tro Global Antecedente, a 
queda foi um pouco menor 

em relação ao Coincidente e 
alcançou 10,4 pontos. Com 
isso, saiu de 97,6 pontos 
em fevereiro para 87,2 pon-
tos em março. O resultado 
ocorreu após o indicador 
registrar alta nos dois meses 
anteriores. O Barômetro An-
tecedente costuma antecipar 
os ciclos econômicos de três 
a seis meses.

Neste caso, as regiões da 
Europa e Hemisfério Oci-
dental contribuíram de for-
ma ligeiramente positiva 
para o resultado, diferente 
das variáveis da região Ásia, 
Pacífico e África, que deram 
maior contribuição negativa.

A indústria e as variáveis 
do desenvolvimento eco-
nômico geral, também in-
fluenciaram o declínio. As 
contribuições das variáveis 
do comércio varejista e ata-
cadista ficaram um pouco 
abaixo do mês anterior e as 
contribuições da construção 
e do setor de serviços prati-

camente não se alteraram.

Barômetros globais

O Ibre informou que os 
barômetros econômicos 
globais são um sistema de 
indicadores que permite a 
análise do desenvolvimen-
to econômico global. En-
tre os dois indicadores que 
os compõem, o Barômetro 
Coincidente reflete o estado 
atual da atividade econômi-
ca, enquanto o Barômetro 
Antecedente projeta um si-
nal cíclico de cerca de seis 
meses à frente dos desenvol-
vimentos econômicos reais.

Para a elaboração dos dois 
barômetros são considerados 
os resultados de pesquisas 
de tendências econômicas 
realizadas em mais de 50 pa-
íses. “O objetivo é alcançar 
a cobertura global mais am-
pla possível. As vantagens 
das pesquisas de tendências 
econômicas são que seus 

resultados geralmente estão 
disponíveis rapidamente e 
não são substancialmente re-
visados após a primeira pu-
blicação”, observou a FGV.

Segundo o IBRE, o Barô-
metro Coincidente inclui mais 
de 1.000 séries temporais di-
ferentes e o Barômetro Ante-
cedente compreende mais de 
600 séries temporais.

A série de referência usa-
da é a taxa de crescimento 
anual do produto interno 
bruto (PIB) global, em que 
os PIBs nacionais individu-
ais são agregados à paridade 
do poder de compra para for-
mar o PIB Global.

Uma série temporal só é 
incluída em um barômetro 
se mostrar correlação sufi-
cientemente alta e sincroni-
zação ou avanço adequado 
com a série de referência. 
Os dois barômetros são cal-
culados uma vez por mês e 
serão publicados em torno 
do dia 10.

Empresas abertas devem informar impactos nas suas demonstrações financeiras
Orientações às compa-

nhias abertas para que in-
formem os impactos do 
coronavírus em suas de-
monstrações financeiras 
fazem parte do ofício divul-
gado nesta terça-feira pela 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM), autarquia 

vinculada ao Ministério da 
Economia que regula e fis-
caliza o mercado de capitais 
no Brasil. São consideradas 
companhias abertas aw-
quelas que disponibilizam 
valores mobiliários, como 
ações, debêntures ou notas 
promissórias, em bolsas de 

valores ou no mercado de 
balcão.

O ofício da CVM orienta 
que as empresas avaliem a 
necessidade de publicação 
de fato relevante relacionado 
ao Covid-19, bem como de 
projeções e estimativas dos 
riscos do vírus na elaboração 

do formulário de referência. 
Os diretores de relações com 
investidores e auditores inde-
pendentes devem reportar nas 
demonstrações financeiras os 
principais riscos e incertezas 
provocados pelo coronavírus, 
“observadas as normas con-
tábeis e de auditoria aplicá-

veis”, informou a assessoria 
de imprensa da CVM.

O superintendente das 
Superintendências de Nor-
mas Contábeis e de Audi-
toria da CVM, José Carlos 
Bezerra da Silva, salien-
tou que embora seja difícil 
quantificar monetariamen-

te os impactos futuros do 
Covid-19, é necessário que 
as companhias e seus audi-
tores, cada qual exercendo 
o seu papel, “empenhem 
os melhores esforços para 
prover informações que es-
pelhem a realidade econô-
mica”.




