OPINIÃO
Combate ao vírus não passa de
manipulação em larga escala

DECISÕES ECONÔMICAS
Deputados não querem aumento
de preços durante pandemia
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Monitor
Erro do governo
faz da Petrobras
campeã em
desvalorização
Companhia perdeu
metade do valor
de mercado; outras
petroleiras,
apenas 20%
O preço internacional do petróleo já vinha caindo desde meados
de 2019, antes, portanto, do surgi-

mento do coronavírus. O surto da
Covid-19 e a guerra de preços entre
a Arábia Saudita e a Rússia pioraram muito um cenário já ruim. Isso
afeta todas as grandes petrolíferas
globais, mas é ainda pior para a
Petrobras, por causa de sua opção
estratégica de reduzir sua participação nos segmentos de refino, petroquímica e distribuição de combustíveis.
A análise foi feita pelo Instituto
de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(Ineep), que mostra que a empresa

brasileira perdeu quase metade de
seu valor de mercado em uma semana na Bolsa de Valores de Nova
York, enquanto na maioria das
empresas essa redução ficou entre
20% e 35%.
Entre 1º de janeiro e 5 de março
de 2020 – antes, portanto, da crise
russo-árabe – o preço do barril tipo
Brent registrou queda de 26,44%,
reflexo da redução do consumo,
principalmente nos países asiáti-

Witzel pode suspender cobrança
de água, luz e gás por 60 dias
O governo do Rio de Janeiro estuda a possibilidade de suspender
as cobranças de contas de água, luz
e gás em todo o estado pelo período
de 60 dias. O governador Wilson
Witzel afirmou em entrevista ao
jornal O Globo, nesta quinta-feira,
que seu governo avalia suspender a
cobrança das contas devido às medidas de contenção do novo coronavírus.

Witzel também afirmou que medidas como a restrição do transporte de massa estão sendo cogitadas.
Segundo o mandatário “é bem provável” que a medida seja tomada.
O governador afirmou, ainda,
que “ninguém está satisfeito com o
governo federal”, no trecho em que
comenta sobre pedir adiamento do
regime de recuperação do estado ao
presidente Jair Bolsonaro.

Covid-19 já matou mais
na Itália do que na China
O número de mortos pelo surto de
coronavírus na Itália aumentou nas
últimas 24 horas em 427, para 3.405,
ultrapassando o total de mortes até
agora registradas na China, disseram
autoridades nesta quinta-feira.
Cerca de 3.245 pessoas morreram na China desde que o vírus
surgiu no final do ano passado. O
início do surto da Itália foi noticiado em 21 de fevereiro.
Apesar do novo total, os números desta quinta na Itália representam uma ligeira melhora em rela-

ção ao dia anterior, quando o país
registrou 475 mortes.
O número total de casos na Itália
subiu para 41.035 em relação aos
35.713 anteriores, um aumento de
14,9% – taxa de crescimento mais
rápida do que a observada nos últimos três dias, informou a Agência
de Proteção Civil italiana.
Dos infectados originalmente,
4.440 haviam se recuperado totalmente, ante 4.025 no dia anterior.
Havia 2.498 pessoas em terapia intensiva contra 2.257 anteriormente.

Bolsa sobe 2,15% e dólar
cai, mas fica acima de R$ 5
Em meio ao anúncio de medidas emergenciais no Brasil e à
injeção de recursos no exterior, o
mercado financeiro teve um dia
de trégua. A bolsa de valores, que
na quarta-feira caiu 10,35%, recuperou parcialmente as perdas
nesta quinta. O dólar, que na véspera fechou em R$ 5,19, teve a
maior queda percentual diária em
quase um ano e meio, mas conti-

nuou acima de R$ 5.
O índice Ibovespa, da B3, a
bolsa de valores brasileira, fechou o dia aos 68.332 pontos,
com alta de 2,15%.
O dólar comercial encerrou a
quinta-feira vendido a R$ 5,104,
com recuo de R$ 0,093 (-1,8%).
Essa foi a maior queda percentual para um dia desde outubro de
2018.
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O Rio de Janeiro deveria pagar
R$ 6 bilhões em 2020 ao Governo
Federal pelo acordo do Regime de
Recuperação Fiscal. Além disso, o
governador destacou que as contas
do estado também serão impactadas pela queda do preço do barril
de petróleo que implicam diminuição do repasse de participações especiais e royalties.
Página 4

Acordo com Fed
garante ao BC
mais US$ 60
bilhões para oferta
O Banco Central (BC) do Brasil e
o Federal Reserve (Fed - banco central dos Estados Unidos) vão manter, por pelo menos seis meses, um
acordo de swap (troca) de liquidez
(recursos disponíveis) em dólares
americanos. O montante é de US$
60 bilhões e vai ampliar a oferta de
dólar no mercado doméstico, informou nesta quinta-feira o BC.
Segundo o BC, o dinheiro será
utilizado para “incrementar os
fundos disponíveis para as operações de provisão de liquidez em
dólares”.
“A linha de liquidez soma-se ao
conjunto de instrumentos disponíveis do BC para lidar com a alta volatilidade dos mercados em decorrência da pandemia da Covid-19”,
acrescentou.
O anúncio inclui também as autoridades monetárias da Austrália,
Dinamarca, Coreia do Sul, México,
Noruega, Nova Zelândia, Singapura e Suécia.
O Fed também possui linhas de
swap de liquidez em dólares americanos com o Banco do Canadá,
o Banco da Inglaterra, o Banco do
Japão, o Banco Central Europeu e o
Banco Nacional Suíço.

cos, os primeiros a serem afetados
pelo coronavírus. Em 9 de março a
situação piorou com a disputa entre
Arábia Saudita e Rússia.
Ao longo da semana passada, as
ações das empresas de petróleo caíram vertiginosamente, entre 20% e
48,2%; a única exceção é a estatal
chinesa Sinopec. De acordo com a
análise do Ineep, as petroleiras com
maior atuação no segmento downstream (refino, petroquímica e dis-

tribuição) têm maior capacidade de
reagir a grandes oscilações do preço do petróleo.
Quanto à capacidade de reagir às
oscilações do mercado, a Petrobras
se mostra como um exemplo negativo, avalia o instituto. A estratégia
de se concentrar praticamente em
exploração e produção (E&P) para
exportar petróleo bruto, adotada
nos últimos anos, teve papel importante na queda de 48,2%.

Governo faz cortesia com
seguro-desemprego dos outros
Os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos
e tiverem redução de salário e
de jornada por causa da crise
do coronavírus receberão a antecipação de parte do segurodesemprego, anunciou o secretário especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.
Apesar de ser um avanço
em relação às medidas anunciadas pelo Governo Bolsonaro, a complementação será
equivalente a apenas 25% do
que o trabalhador teria direito mensalmente caso requeresse o seguro-desemprego.
Além disso, trata-se apenas de
uma antecipação. Se o trabalhador for demitido, receberá
somente 75% do seguro-desemprego.
Segundo o Ministério da
Economia, a medida custará R$ 10 bilhões, que virão do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e beneficiará mais de
11 milhões de pessoas. Bianco
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também anunciou que o governo pretende arcar com os 15
primeiros dias de afastamento
caso o empregado contraia a
Covid-19. Atualmente, as duas
primeiras semanas de afastamento são pagas pela empresa.
As mudanças serão enviadas ao
Congresso Nacional por meio
de projeto de lei.
Na última terça-feira, a Força Sindical entregou ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
uma proposta que visa preservar os empregos e os salários.
Os três pontos são: o governo
concederia R$ 500 ao trabalhador informal durante três meses, ou enquanto durar a crise;
uso de todos os mecanismos,
através de negociação coletiva,
férias remuneradas e lay-off já
previstas em lei; se tais medidas
não forem suficientes, suspensão do contrato de trabalho por
três meses, nos quais o governo
paga o seguro desemprego ao
trabalhador.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,0975

Dólar Turismo

R$ 5,2630

Euro

R$ 5,4332
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,09% (dezembro)
0,30% (novembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7168

Ouro (gr)

R$ 245,00

Selic
Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Combate ao vírus não passa de manipulação em larga escala Tempos bem difíceis
A histeria mundial em torno do coronavírus remete diretamente ao Ensaio sobre
a Cegueira, do genial escritor português
José Saramago. Entre nós, a cegueira se
aplica a diferentes campos, desde o da
manipulação política ao regime religioso
(inclusive os chamados pentecostais). Na
história de Saramago, todos vão progressivamente ficando cegos, destruindo as
relações pessoais, familiares e de amizade. Só escapa, milagrosamente, uma mulher. Será ela que controlará as relações
sociais e a regeneração progressiva da
cidade suja.
É uma metáfora sem paralelo. Não
vou narrá-la porque não quero tirar dos
leitores o prazer de saborear página por
página dela. Contudo, vale a pena ver os
paralelos. A forma como a Organização
Mundial da Saúde está tratando o combate ao coronavírus, arrastando outros sistemas públicos de saúde no mundo para
um combate histérico ao vírus, é absolutamente irresponsável. Está se movendo
segundo a cegueira de Saramago. E tem
elementos religiosos charlatães porque
explora a ignorância do povo.
Não sou cientista da área da saúde.
Contudo, o que aprendi no curso de doutorado em Engenharia da Produção me
possibilita concluir, com toda a certeza,

que os níveis de letalidade do coronavírus atingem sobretudo idosos e doentes,
sem afetar de forma alguma os jovens e
o conjunto da população. Estes pegam
gripe. Na Itália, onde se concentram os
maiores casos na Europa, a letalidade é
muito pouco significativa, e atinge, conforme observado, principalmente idosos e
doentes. Contudo, qual foi a origem dessa
pandemia verbal mundial?

Aqueles que não estão
cegos entenderão
que em algum lugar
existe luz do sol
Em primeiro lugar, pode ter sido um
ataque biológico da CIA à China, que teria
saído do controle, algo que autoridades chinesas já denunciaram formalmente. Pode
ter sido, por outro lado, condições bioquímicas favoráveis à propagação do vírus em
Wuhan, em razão de alta poluição e outros
fatores atmosféricos. Não sabemos se a Ciência poderá rastrear o vírus, mas tendo em
vista as atividades pregressas dos Estados
Unidos, bem documentadas, no campo da

agressão ilegal a outros países, há dúvidas
sobre seu papel a no episódio.
Independentemente da eficácia de seu
tratamento, o coronavírus, não mais que
uma gripe, cria embaraços para milhões
de pessoas, o que acabou estabelecendo
uma sobrecarga para serviços hospitalares. É um exagero. Como disse acima, a
letalidade do vírus não é maior que uma
gripe comum, para pessoas da mesma
idade. Isso significa que aqueles que não
estão cegos – a personagem-mulher de
Saramago, que acordou os outros – acabarão entendendo que em algum lugar do
planeta existe luz do sol.
Sem considerar metáforas, as iniciativas de saúde no Brasil, acompanhando as
de praticamente todos os países, parecem
a um governo desacreditado e incompetente uma oportunidade única de aparecer.
O coronavírus fez com que fosse escondido o infame projeto de privatização das
estatais da água, a devastação da Amazônia, a degradação do sistema previdenciário, a crise demolidora na bolsa de valores, o esgotamento das reservas cambiais.
Ah, me esqueci: tudo isso vai acabar com
as reformas, para salvar o país!

 José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

A necessária preservação dos objetivos do FNDCT
As manifestações, tanto das autoridades governamentais mais esclarecidas, como do setor empresarial mais
lúcido e antenado com o futuro, indicam que todos creem no poder transformador do conhecimento científico e
tecnológico para um desenvolvimento
sustentado. Afinal, exemplos não faltam. Todos os países desenvolvidos
têm em produtos tecnológicos a base
de seu desenvolvimento econômico e
investem mais de 2,5% do seu PIB na
área de Ciência e Tecnologia (C&T). O
Brasil vem perdendo espaço com um
investimento pífio da ordem de 1,2%.
É inexplicável a situação do Brasil
na área de C&T. No passado, vários
governos fizeram investimentos significativos. Destaco aqui a criação,
nos anos 1950, de instituições como o
CNPq, Cnen e Capes, sob a liderança
de personalidades como o almirante
Álvaro Alberto e o educador Anísio
Teixeira.
No governo militar, a atuação do
então BNDE e a criação do Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e Finep
foram fundamentais. Na Nova República, Tancredo Neves criou o hoje
Ministério de Ciência e Tecnologia
(MCTIC). No Governo FHC, houve
a criação dos fundos setoriais, com
recursos do setor privado em áreas
como petróleo, energia, entre outras,
que vêm abastecendo o FNDCT com
recursos significativos, arrecadando,
até os dias de hoje, cerca de R$ 58
bilhões, ainda que somente menos da
metade tenham sido aplicados.
No quadro dramático de 2020, o
FNDCT arrecadará cerca de R$ 6,5
bilhões, sendo que R$ 4,8 bilhões mais
uma vez ficarão na famigerada “reserva de contingência”. A diferença
será utilizada para o apoio a crédito e
apenas R$ 600 milhões para apoio aos
projetos não reembolsáveis.
A situação se complica quando
cerca de 50% desse valor é utilizado
para equalização de operações de crédito, logo ficando cerca de R$ 300 milhões para todas as ações de apoio à
pesquisa científica e tecnológica reali-

zadas principalmente nas instituições
científicas e alguns projetos de apoio
à inovação nas empresas com recursos não reembolsáveis. Obviamente,
com esses parcos recursos muito pouco pode ser feito. Só para efeito de
comparação, ele é significativamente
menor do que aquele que várias fundações estaduais dispõem para apoio
à pesquisa.

Proposta do Ministério
é priorizar projetos
de interesse da
área da defesa
Recentemente, houve uma tentativa do Governo Federal de terminar
com todos os recursos do FNDCT
via um Projeto de Emenda Constitucional (PEC 187/2019) que visa
extinguir um conjunto de fundos setoriais. Graças sobretudo à atuação
da comunidade científica capitaneada pela SBPC e ABC, mas apoiada
por dezenas de sociedades científicas
e pelo setor produtivo, a Comissão
de Constituição e Justiça do Senado
Federal aprovou o parecer do relator (senador Otto Alencar-PSD-Ba)
que propôs a retirada da proposta de
extinção de alguns fundos, entre os
quais o FNDCT. Resta, ainda, a provação no plenário do Senado e, em seguida, pela Câmara dos Deputados. A
comunidade científica continua atenta e mobilizada para a aprovação do
parecer do relator.
Neste preocupante cenário de desmantelamento da infraestrutura
científica nacional, o que fazer com
os parcos recursos disponibilizados?
Obviamente, o natural é manter os
programas básicos de sucesso que o
FNDCT vem apoiando nos últimos
anos, o que inclui atividades executadas pela Finep e pelo CNPq.
O bom senso indica que a Finep
deve priorizar os projetos previstos
pelo CT-Infra e aprovados nos últimos

dois anos pelo Conselho Diretor do
FNDCT e que precisam ser continuados bem como outros, como a complementação de obras, o Centelha, o Tecnova e o SOS equipamentos. Todos são
exemplos evidentes de alta prioridade.
No que se refere ao CNPq, é fundamental o apoio aos INCTs, principal programa de pesquisas temáticas
existentes no país e que contam com
a participação de alguns milhares de
pesquisadores trabalhando em temas
relevantes. Cito, como exemplo, o estudo das infecções por agentes patogênicos, inclusive as causadas por vírus.
Há ainda a necessidade de recursos
complementares do Edital Universal,
ambos de prioridade cristalina para
quem entende de Ciência e Tecnologia.
Acontece que nesse momento crítico, as autoridades do MCTIC estão propondo apoiar novos projetos,
quase todos de interesse da área da
defesa. É óbvio que a área de defesa
merece apoio do governo para desenvolvimento de seus projetos de
pesquisa tecnológica. Mais ainda,
merecem valores substancialmente
maiores ao que estão propondo. Só
que a tradição mundial é no sentido
de que esses recursos estejam previstos no orçamento do Ministério da
Defesa e não no MCTIC.
Na realidade, em outros países,
a área de defesa, inclusive, apoia financeiramente muitos projetos em
desenvolvimento nas instituições de
pesquisa bem como nos setores industriais ligados a este importante setor.
Nestes tempos difíceis, até caberia o
descontingenciamento de parte dos
recursos do FNDCT para alguns programas específicos na área da defesa.
Negar recursos do FNDCT neste momento ao CNPq é um ato de irresponsabilidade e demonstração inequívoca de que há um descompasso entre
o MCTIC e a comunidade científica
brasileira.

 Wanderley de Souza

Vale lembrar que
a união contra
a pandemia
conforta e quebra
barreiras

Professor titular da UFRJ, é membro da
Academia Brasileira de Ciências e da
Academia Nacional de Medicina.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

O mundo vive um período de grande complexidade
sanitária, social, política e econômica, com o coronavírus – Covid-19, uma pandemia, que teve início no
interior da China e se alastrou rapidamente por todo o
planeta. No Brasil, há cerca de 12 mil casos suspeitos,
428 confirmados e 7 mortos.
Essa calamidade está sendo comparada pelos líderes
Donald Trump, dos Estados Unidos, e Ângela Merkel,
da Alemanha, a situação vivida ao maior confronto
armado do século passado, a Segunda Grande Guerra
Mundial. Ágeis, Trump e Merkel e os chefes de Estado
da França, Espanha e Itália, país no qual a incidência do
vírus é a mais alta, depois do país asiático, invocaram
leis de guerra para a produção em escala de máscaras,
luvas e equipamentos hospitalares.
Aliás, a preocupação é tanta, e não sem razão, que,
em medida inédita na História, a Comunidade Europeia
proibiu a entrada de pessoas não residentes por 30 dias.
No Brasil, o governo fechou a fronteira com a Venezuela.
O presidente Jair Bolsonaro, que vem perdendo apoio
da classe média por causa das suas ações e declarações
muitas vezes sem propósito, convocou seus ministros,
na tarde do dia 18, no Planalto, para uma entrevista coletiva para tratar dessa questão, usando máscaras, cujo
procedimento foi, segundo os especialistas, considerado equivocado no seu manuseio. Dois ministros, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o almirante Bento Albuquerque, das Minas
e Energia, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do
Senado Federal, testaram positivo para o coronavírus.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro culpa a China pela
pandemia, e os líderes
chineses dizem que ele
contraiu “vírus mental”,
causando a infeliz declaração do parlamentar
mal estar nas relações
diplomáticas entre os
países. A Câmara dos
Deputados já aprovou o
estado de calamidade pública até o dia 31 de dezembro,
a ser ainda votado pelo Senado Federal, na semana que
vem.
Nesse contexto, ressalta-se a competência do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela forma
de tratar a questão, com metodologia, seriedade, comprometimento e informações precisas sobre o vírus e
formas de combatê-lo. Mandetta, assim como Sérgio
Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Paulo Guedes,
da Economia, se sobressaem dentre seus pares, pelo
comportamento sereno que adotam em suas falas e pela
efetiva competência técnica que cada um deles possui.
Para que esse pandemia seja reduzida e até debelada,
faz-se mister que todos os cidadãos estejam de prontidão para combatê-la, com espírito de solidariedade e
responsabilidade. Assim, cuidados básicos são exigidos, neste momento, sem, contudo, ser necessário se
criar uma onda de pânico.
O primeiro princípio é o distanciamento social, ou
seja, evitar sair às ruas. Lavar as mãos constantemente com água e sabão ou o uso do álcool gel, já em
falta, é imprescindível. E jamais levar as mãos aos
olhos, boca e nariz. A higienização da casa tem de ser
feita, com frequências, nas paredes, chão e maçanetas. O compartilhamento de objetos, como toalhas e
copos, precisa ser evitado, assim como não usar piscinas de condomínios e muito menos levar crianças
para brincarem nos playgrounds, nos quais brinquedos podem estar infectados.
Ao chegar da rua, os sapatos devem ser deixados ao
lado da porta e é recomendável que se tome banho imediatamente, sem reutilizar roupas. Se estiver espirrando,
importante cobrir a boca e o nariz com o braço e/ou com
lenço de papel descartável, assim como o papel toalha
deve ser o substituto da toalha. O cumprimento, com
beijos e apertos de mãos, não é condizente com o período atual, devendo ser feito a distância.
No trabalho, caso não seja possível trabalhar em
home office, os ambientes devem permanecer com as
janelas abertas, evitando o compartilhamento de computadores, teclados, mesas e assentos. E tomando essas
precauções, certamente cada um de nós ajudará a combater esse mal que tantas mortes têm causado no mundo
afora, além de sofrimentos aos familiares e temor nas
populações.
Vale lembrar que a união conforta e quebra barreiras.

 Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não reﬂetem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Covid-19: turismo perde
R$ 2,2 bi em 15 dias
Estado deve bancar
salários e empresas
A estimativa das entidades que representam o setor de
bares e restaurantes é que ocorra uma queda de 80% no
faturamento. Como ninguém tem uma margem de lucro
nesta proporção, fica claro que faltará dinheiro para manter as contas em dia.
Uma empresa de contabilidade e tecnologia, a Roit,
diz que tem recebido diariamente ligações de clientes
querendo saber como podem encerrar as atividades, outros questionando o melhor caminho para demissão em
massa de funcionários. “Somente uma destas empresas
estima desligar mais de 400 colaboradores. A crise está
surreal e muitas não aguentarão o período de quarentena,
por não terem receita, nem caixa para aguentar”, disse
Lucas Ribeiro, sócio-diretor da Roit.
A situação é igual em outros países, com alguns
setores afetados de forma mais severa. (De cabeça
pode-se citar aéreo, turismo e entretenimento.) Esperar
que a crise passe e tudo volte ao normal beira a ingenuidade, pois o mundo já caminhava para recessão e crise
financeira antes da pandemia. Para resgatar a economia, surge o velho, o dinossauro, o ultrapassado Estado
Nacional.
A discussão vem crescendo lá fora e começa a ganhar
corpo no Brasil. “Há uma solução radical e direcionada
para as causas específicas da recessão global do coronavírus: os governos devem intervir como pagadores de
última instância, o que significa que cobririam os custos
salariais e de manutenção das empresas que enfrentam o
fechamento. No contexto dessa pandemia, precisamos de
uma nova forma de seguro social, que ajude diretamente
trabalhadores e empresas”, defendem Emmanuel Saez
e Gabriel Zucman, professores de economia da Universidade da Califórnia, Berkeley, em artigo publicado no
jornal britânico The Guardian.
Segundo os professores, a ação estatal poderia impedir que uma recessão muito acentuada, mas que eles
acreditam que será curta (a coluna tem suas dúvidas), se
torne uma depressão duradoura.
“Quanto custaria esse programa de pagador de última
instância? Com base nas estatísticas de contas nacionais
do setor, estimamos que, com um bloqueio nacional, até
30% da demanda agregada possa evaporar nos Estados
Unidos nos próximos três meses, levando a uma queda
de 7,5% no PIB anual”, calculam.
“A compensação de trabalhadores ociosos e os custos necessários de manutenção de negócios envolveriam
pagamentos do governo de cerca da metade desse total.
O seguro-desemprego substitui cerca de 50 a 60% dos
salários e os custos essenciais de manutenção das empresas são provavelmente menos da metade dos custos operacionais normais (por exemplo, aviões que não voam
não queimam combustível). O custo total para o governo seria de cerca de 3,75% pontos do PIB, financiado
através do aumento da dívida pública. A perda direta do
produto resultante das medidas de distanciamento social
seria efetivamente colocada na guia do governo, ou seja,
socializada”, recomendam.

Consultoria ‘made in Brazil’
O consultor Luiz Affonso Romano, presidente da
Associação Brasileira de Consultores (ABCO), expande a consultoria brasileira abrindo núcleo da
entidade na Flórida (EUA), que será dirigido pelo
brasileiro radicado em Miami André Vacarro. Nesta
quarta-feira, conduziram o primeiro Café com Consultores da ABCO no exterior, por Skype, o qual contou
com a presença de sete consultores, todos brasileiros
residentes na Flórida.
Romano e Vacarro, pelo Laboratório da Consultoria
e pela Nova Orbis, pretendem, pós coronavírus, organizar o 1º Curso de Desenvolvimento de Consultores nos
EUA. Aqui no Brasil, Luiz Affonso Romano ministrou
mais de 80 cursos (laboratoriodaconsultoria.com.br)

Efeitos colaterais
Sem novela e sem futebol, a dúvida é o que acontecerá
mais após o fim do confinamento: uma explosão de divórcios ou um baby boom?

Rápidas
A Governança da China – Xi Jinping é o livro que
a Contraponto Editora lança, fundamental para se compreender a realidade e as estratégias da potência ascendente do mundo contemporâneo. Mais em contrapontoeditora.com.br/produto.php?id=10023 *** A Marinha
oferece 237 vagas de níveis fundamental e superior, com
diferentes prazos de inscrição (26 e 31 de março e 16
de abril). Para o ensino médio, ainda serão abertas 22
vagas no concurso da Escola Naval, com edital previsto
para ser divulgado até 31 de março. Inscrições: ingressonamarinha.mar.mil.br

Crise já têm
potencial de
reduzir 115 mil
vagas de emprego

O setor de turismo brasileiro foi o primeiro a ser
fortemente afetado pela
pandemia do novo coronavírus. Somente nos 15
primeiros dias de março, o
volume de receita do segmento encolheu 16,7% em
relação ao mesmo período
do ano passado - uma perda equivalente a R$ 2,2
bilhões. É o que aponta estimativa da Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), que projeta ainda

que os prejuízos já sofridos
pelo setor têm potencial de
reduzir até 115,6 mil empregos formais.
As restrições impostas
pelo protocolo de ação em
nível global para frear o
ritmo de expansão do novo
vírus e o fechamento das
fronteiras a estrangeiros em
diversos países atingiram
em cheio o deslocamento de
passageiros no Brasil e no
mundo. A despeito de medidas econômicas emergenciais adotadas mundo afora,
a queda no fluxo de passageiros tende a impor severas
perdas ao turismo.
Impacto negativo
“O setor de comércio,
serviços e turismo é o que
apresenta maior potencial
de impacto negativo. As

atividades econômicas que
o compõem dependem da
circulação de mercadorias e
consumidores. Em especial
no turismo, afetado frontalmente pela impossibilidade de viagens, reservas e
visitações, ação necessária
para prevenção ao novo vírus”, explica o presidente da
CNC, José Roberto Tadros,
alertando que o impacto no
segmento do comércio será
sentido com defasagem um
pouco maior.
O economista da confederação responsável pelo
levantamento, Fabio Bentes, observa que o setor de
turismo vinha liderando o
processo de recuperação
econômica e tinha tudo para
voltar ao nível pré-recessão
até o fim deste ano. “Caso
a epidemia no território brasileiro siga o padrão chinês,

o pico de contaminação se
daria na segunda quinzena
de abril. Todavia, ainda não
é possível estimar como será
a curva evolutiva do número
total de casos no Brasil”, esclarece o economista.
Para fazer o estudo, a
CNC cruzou informações
do Índice de Atividade do
Turismo do IBGE com dados relativos ao fluxo de
passageiros em voos domésticos e internacionais,
levando em conta ainda a
elasticidade entre a demanda por voos nos países mais
infectados e o número de
casos registrados da doença.
O cálculo do desemprego
no setor leva em conta que,
historicamente, para cada
queda de 10% no volume de
receitas do turismo, o nível
de emprego no setor é impactado em 2%.

Cuba recebe navios, envia médicos e faz remédio para coronavírus

Nesta quinta-feira o governo cubano confirmou
que há sete casos de coronavírus no país, todos em
pessoas que foram ao exterior ou tiveram contato
com viajantes. Com controle rígido de entrada e
saída e ações de vigilância
extensas e consolidadas, as
autoridades de saúde têm
colocado em isolamento todas as suspeitas.
Em paralelo a isso, o país
implementa ações de solidariedade a outras nações
no combate à doença. Nesta
semana, um navio britânico
com viajantes infectados foi
acolhido pelo governo cubano, após ser rejeitado em outras nações do Caribe e passar vários dias no mar.
Os governos do Reino
Unido e da Irlanda do Norte tentavam acordos humanitários para que os doentes
desembarcassem e fossem
repatriados aos seus países
de origem de avião. Cuba

foi a única que aceitou o pedido e adotou de imediato
as medidas sanitárias para
atendimento de quem estava
a bordo. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores
de Cuba ressaltou que a crise
global pede ações cooperativas entre as nações. “São
tempos de solidariedade, de
entender a saúde como um
direito humano, de reforçar
a cooperação internacional
para enfrentar nossos desafios comuns, valores que são
inerentes à prática humanística da Revolução e de nosso
povo”, diz o texto.
As ações do solidariedade são tratadas pelo governo
cubano como um princípio
central. Em conversa com o
Brasil de Fato, o cônsul do
país no Brasil, o diplomata
Pedro Monzón, afirmou que
não só no caso do coronavírus, mas em todas as situações extremas como terremotos, tempestades e grande
tragédias físicas, Cuba con-

sidera que a medicina não é
um fenômeno mercantil.
“O enfermo não é uma
mercadoria. A saúde pública é um direito humano, não
pode ser um fenômeno de
mercado. É uma questão de
princípios, seres humanos
são seres humanos e tem
direitos. Isso independe da
política. São humanos. É um
princípio fundamento da revolução. Não desprezamos
o mercado, sabemos que o
mercado tem que existir,
mas a política não pode se
mover em função do mercado”, afirma.
Em 15 de março, uma
delegação técnica especializada cubana chegou
à Venezuela para apoiar a
estratégia de contenção do
covid-19. Há médicos cubanos trabalhando em nações
do mundo todo, inclusive
na China. São profissionais
com expertise em missões
que já estiveram presentes
em mais de 160 países. Em

56 anos, Cuba já mandou
mais de 400 mil agentes de
saúde para países estrangeiros.
É na ilha também que se
produz um medicamento
eficaz para o tratamento dos
efeitos respiratórios do covid-19. O Interferon Alfa 2B
já foi solicitado por mais de
dez países. De acordo com o
governo cubano, o país tem
hoje medicamento pronto
para os próximos seis meses
e capacidade de produção que
atende a demanda da própria
ilha e pedidos que venham de
outras nações.
Segundo Pedro Monzón,
o Brasil também demonstrou
interesse, mas a entrada do
medicamento ainda não foi
autorizada pela Anvisa.
Há outros 21 medicamentos fabricados no país e que
fazem parte do protocolo de
atendimento a pacientes. São
antivirais, antirrítmicos e antibióticos, para o tratamento
de complicações.

TSE diz que não pode alterar calendário eleitoral
Será no dia 4 de abril a
data limite para a filiação
partidária de quem pretende concorrer às eleições
municipais deste ano. Na
decisão, tomada por unanimidade nesta quinta-feira, o
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) justificou não ter o
poder de alterar o calendário previsto pela legislação
eleitoral.
O adiamento do prazo
havia sido requerido pelo
deputado Glaustin Fokus
(PSC-GO), na sexta-feira
(13), tendo em vista a pan-

demia do novo coronavírus
(Covid-19) declarada pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS).
De acordo com o TSE, o
calendário das eleições municipais está previsto na Lei
das Eleições (9.504/1997) e
que a Justiça Eleitoral não
tem o poder de alterar as
datas, sendo o prazo para
filiação partidária “insuscetível de ser afastado” pelo
tribunal, disse a presidente
da Corte Eleitoral, ministra
Rosa Weber.
O prazo de filiação parti-

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF n° 03.752.385/0001-31
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sala 1.411,
Centro, Niterói/RJ, CEP: 24020-206, os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. Niterói/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.

Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala
1101 (parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de
abril de 2020, às 15:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras,
Relatório de Administração e Parecer dos Auditores Independentes,
referente ao exercício social findo em 31.12.2019; b) Apreciação da
destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho
Fiscal, titular e suplente; d) Aprovação de uma verba global e anual dos
administradores referentes ao período de 2020; e) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.
AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720
Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários
S A conforme artigo 124 e 123 a) V da Lei 6.404/76 para comparecerem a
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida 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 30/03/2020 às 8 hs para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia; Foram feitas publicações em cumprimento art
106 item 1 da lei 6.404/76 dias 6,7, 10 de fevereiro de 2020 por determinação assembleia de 18/12/2019 registrada na JUCERJA, e fixado o
prazo em 15/03/2020 para que acionistas Longueuil Sociedad Anonima e
Keadew Holding Sociedad Anonima comprovassem o pagamento, mas
estas não se apresentaram, a assembleia decidirá o cancelamento definitivo dos títulos múltiplos de ações n°003 e 004 por falta de pagamento,
que fazer com as ações. Ass K-Plan Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal.

dária é o marco mais próximo do calendário eleitoral
desde o agravamento da crise provocada pelo Covid-19.
Com a decisão desta quintafeira (19), o TSE indica ao
Legislativo que qualquer
modificação nas datas eleitorais como um todo, em
decorrência da pandemia,
depende de aprovação no
Congresso.
“Esses prazos não estão
à disposição do TSE, eles
constam da legislação federal”, reforçou o ministro
Luís Roberto Barroso, que

assume o comando do TSE
em 19 de maio e deve estar
à frente da Justiça Eleitoral durante a realização do
pleito nos municípios, cujo
primeiro turno está marcado
para 4 de outubro.
Após a sessão, Barroso
afirmou que a Justiça Eleitoral não trabalha, no momento, com um eventual
adiamento das eleições municipais. “Por enquanto, não
cogitamos essa possibilidade. Cada dia com sua agonia. Tenho fé que até outubro
tudo terá sido controlado.”

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69
Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de abril
de 2020, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM
13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício
encerrado em 31/12/2019; b) Deliberar sobre destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; c) Fixar remuneração dos administradores;
d) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo ao item a) encontra-se à
disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 17/03/2020.
Andréia Guedes de Oliveira - Presidente.
Cooperativa de Trabalho de Motoristas de Transportes de Passageiros
e Turismo do Estado do Rio de Janeiro – COOTRAMO
CNPJ: 33.812.348/0001-32
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (A.G.O.)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO A.G.O. 2020
Com base na sua competência explicitada nos artigos 53 e 91, inciso VI, o
Presidente da COOTRAMO vem convocar todos os cooperados ativos da
COOTRAMO para Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada no
dia 30 de março de 2020 (segunda-feira), em 1ª (primeira) convocação
às 12h00, com a presença mínima de dois terços dos cooperados;
em 2ª (segunda) convocação às 13h00, com a presença da metade e
mais um dos cooperados; e em 3ª (terceira) e última convocação às
14h00, com a presença mínima de 10 cooperados, na sala da sede da
COOTRAMO, localizada na Rua Capitão Carlos, 221 – Bonsucesso –
Rio de Janeiro – RJ, a fim de serem tratados os seguintes assuntos, na
forma das regras definidas nos artigos 66 e 68 de nosso Estatuto Social:
I) Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada de
Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b)
Balanço Exercício 01/01/2019 a 31/12/2019; 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, deduzindo-se
as parcelas para os fundos obrigatórios ou o rateio das perdas; III) Eleição
do Conselho Fiscal. Comunico que nesta data a Cooperativa mantém em
seu Quadro Social 38 associados. Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.
Renato Junqueira Ferreira
Diretor - Presidente
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Aumenta a falta de produtos nos supermercados
Apesar da Associação
Paulista de Supermercados
(Apas) insistir em dizer que
não haverá desabastecimento de produtos e alimentos
nos supermercados, depois
do aumento de casos de coronavírus no Brasil, vídeos
de pessoas brigando para
comprar nos supermercados
no Brasil e no exterior viralizaram nas redes sociais.
Resultado: o papel higiênico, um dos itens mais pro-

curados, registrou aumento
de venda de 102% com uma
ruptura que subiu de 6,9%
em fevereiro para 9,3% em
março (até o dia 14), segundo a Neogrid (www.neogrid.
com.br), empresa especializada na sincronização automática da cadeia de suprimentos.
De acordo com os estudos
da empresa, a ruptura geral
estava em 11,4% do mês de
janeiro, caiu para 11,1% em

fevereiro e subiu em março
(média até o dia 14/3) para
11,3% quando realmente
começou o aumento de casos da doença. “Verificamos
que o índice de ruptura subiu
por causa de vendas pontuais como antisséptico para
mãos (álcool em gel), álcool,
ou seja, produtos de higiene
e limpeza. Papel higiênico
teve crescimento, provavelmente, pelo movimento de
manada. As pessoas viram as

outras comprando e fizeram
o mesmo”, afirma Robson
Munhoz, vice-presidente da
Neogrid. “Além disso, como
acompanhamos os estoques
do varejo, vimos que houve
uma falta de velocidade no
abastecimento das gôndolas
dos supermercados. Como
não eram produtos que, normalmente, os repositores estão acostumados a abastecer,
eles demoraram um pouco
mais”, explica.

DINÂMICA DIREITOS CREDITÓRIOS LTDA.
CNPJ/MF: 17.883.437/0001-13
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativa aos exercícios sociais de 2019 e 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores
acionistas para esclarecimentos porventura necessários. Cataguases, 19 de março de 2020.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Nota
2019
2018
Nota
2019
2018
(em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)
Ativo
Passivo
Nota 2019 2018
Circulante
Despesas Operacionais
Caixa e equivalente de caixa
4
552
776 Circulante
26
- Despesas Gerais e administrativas
9 (210) (112)
Títulos de créditos a receber
5
40
40 Distribuição de lucros a pagar
26
- Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e
Tributos a recuperar
6
66
771 Total do circulante
impostos
(210) (112)
Total do circulante
658
1.587 Patrimônio líquido
10
304
54
Não circulante
Capital social
8
1.877
1.877 Receitas financeiras
Despesas financeiras
10
(4) (19)
Realizável a longo prazo
Lucros adicionais propostos
8.1
78
- Receitas financeiras liquidas
300
35
Títulos de créditos a receber
5
213
213
(77) Resultado antes dos tributos sobre o lucro
7
90 (77)
Tributos a recuperar
6
1.110
- Prejuizos acumulados
1.955
1.800 Imposto de renda e contribuição social
7
(22)
Total do não circulante
1.323
213 Total do patrimônio líquido
7
113
Total do ativo
1.981
1.800 Total do passivo e patrimônio líquido
1.981
1.800 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro (prejuízo) do exercício
181 (77)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária - R$ 11 0,09 (0,04)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais) As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Notas
Saldos em 01 de janeiro de 2018
Pagamento de distribuição de lucros
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido
Distribuição de lucros
Lucros adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2019

8.1
8.1
8.1
8.1

Capital
Dividendos
Lucros
Social adicionais propostos (prejuízos) acumulados
1.877
31
(31)
(77)
1.877
(77)
181
-

78
78

(26)
(78)
-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Total
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
1.908
(valores expressos em milhares de reais)
(31)
Nota 2019 2018
(77)
181 (77)
1.800 Lucro (prejuízo) do exercício
181 Itens que não serão reclassificados para a demonstração
do resultado
(26) Outros resultados abrangentes
- Total de outros resultados abrangentes do exercício,
181 (77)
1.955 líquido de impostos
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

1.877
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - DVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(em milhares de reais)
(em milhares de reais)
Nota 2019 2018
Nota
2019
2018
Atividades operacionais
GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO:
Lucro (prejuízo) do exercício
11
181 (77) (-) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Imposto de renda e contribuição social
7
(91)
- Materiais, serviços de terceiros e outros
9
(210)
(111)
Receitas com juros, variação monetária - líquidas
10
(28) (36) Outros custos operacionais
(1)
9
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(210)
(112)
VALOR ADICIONADO BRUTO
(Aumento) de impostos a recuperar
(314) (29) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO
(210)
(112)
Diminuição de títulos e créditos a receber
- (13) VALORADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
319
57
10
Aumento (diminuição) de outras contas a pagar
26
(1) Receitas financeiras
109
(55)
Caixa líquido (consumido) pelas atividades operacionais
(226) (156) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Atividades de investimento
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
28 112 Impostos, taxas e contribuições
(76)
3
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos
28 112 Federais
Remuneração de capitais próprios
Atividades de financiamento
10
4
19
Pagamento de distribuição de lucros
(26) (41) Juros
Caixa líquido (consumido) nas atividades de financiamento
(26) (41) Remuneração de capitais próprios
26
Variação líquida do caixa
(224) (85) Distribuição de lucros
Caixa no início do exercício
4
776 861 Lucros adicionais propostos
78
Caixa no final do exercício
4
552 776 Prejuízos acumulados
77
(77)
Variação líquida no caixa
(224) (85)
109
(55)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
mento ou outros fins. A Empresa considera equivalentes de caixa uma aplicaA Dinâmica Direitos Creditórios Ltda. (Empresa), constituída em 13 de março ção financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de
de 2013 é uma sociedade Limitada que tem como objetivo social as seguintes caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por
atividades: (i) aquisição e/ou cessão de direitos creditórios ligados às ativida- conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de
des de infraestrutura de energia elétrica, de telefonia, de petróleo e/ou do setor caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
de agronegócios, bem como a aquisição e/ou cessão de opções de compra e menos, a contar da data da contratação; b. Instrumentos financeiros - Insopções de venda de direitos creditórios dos mesmos seguimentos relaciona- trumentos financeiros: Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensudos; (ii) a realização de negócios e a prestação de serviços compatíveis com ração - são classificados no reconhecimento inicial, como subsequentemente
suas atividades listadas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, a mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resuladministração, recuperação e alienação de direitos creditórios; (iii) a realiza- tados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos
ção de operações de hedge em mercados derivativos visando a cobertura de de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por
riscos na sua carteira de direitos de créditos; (iv) a intermediação de negócios meio do resultado. Mensuração subsequente - para fins de mensuração subrelacionados ao item (i) acima e prestação e serviços de consultoria; (v) com- sequente, os ativos financeiros são classificados em ativos financeiros ao cuspra e venda de terras; (vi) arrendamento de terras; e (vii) participação em ou- to amortizado (instrumentos de dívida); ativos financeiros ao valor justo por
tras sociedades, como acionista ou cotista. A Empresa possui sede na cidade meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros designados ao
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instru2.1 Declaração de conformidade
mentos patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortizado utilizando o métode acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem do de juros efetivos. Reconhecimento inicial e mensuração - os passivos
as disposições da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com al- financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos finanterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contá- ceiros ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, contas
beis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um
Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mene as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo In- surados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo
ternational Accounting Standards Board – IASB. Adicionalmente, a Adminis- financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
tração considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como
financeiras de forma que todas as informações relevantes próprias das de- segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - passivos
monstrações financeiras, estão divulgadas e correspondem ao que é utilizado financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
na gestão da Empresa. A emissão das demonstrações financeiras foi autori- para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial
zada pela Diretoria em 19 de março de 2020. 2.2 Moeda funcional e base ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados
de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no
que é a moeda funcional da Empresa e foram preparadas com base no custo curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos
histórico com exceção dos Instrumentos financeiros não derivativos mensura- contratados pela Empresa que não são designados como instrumentos de
dos pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Julgamentos, estimativas e hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos
premissas: A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as separados também são classificados como mantidos para negociação a mepráticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça o uso nos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou
de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados de determinadas transa- resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
ções, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de reconhecidiferir dessas estimativas. As revisões das estimativas contábeis são reconhe- mento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Empresa não
cidas no exercício em que são revisadas e nos exercícios futuros afetados.
designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Empréstimos e recebíveis - Após o reconhecimento inicial, empréstimos e finan3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a ciamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsetodos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeira. 3.1 Prin- quentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros
cipais mudanças nas políticas contábeis: 3.1.1 CPC 06 (R2) Operações efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos
de arredamento mercantil/IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiprincípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação va. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desáde arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arren- gio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método
damentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à conta- da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é
bilização de arrendamentos financeiros segundo o CPC 06 (R1). A norma in- incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa cateclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários – arrendamentos de goria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e conativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamen- traídos, sujeitos a juros. c. Receita Operacional - as receitas são reconhecitos de curto prazo (ou seja, com prazo de arrendamento de até 12 meses). Na das quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou serviços a
data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por
um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento e um ativo que repre- aqueles bens ou serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo para o
senta o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento reconhecimento da receita que considera cinco etapas: (i) identificação do
(ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer sepa- contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida
radamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço
de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Os arrendatários também de- da transação às obrigações de desempenho do contrato e (v) reconhecimento
verão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados da receita se e quando a Empresa cumprir as obrigações de desempenho.
eventos (como por exemplo ou uma mudança no prazo do arrendamento, uma Desta forma, a receita é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de
mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da altera- desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços
ção de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, de uma determinada operação é efetivamente transferido ao cliente. d. Imo arrendatário irá reconhecer o valor do incremento do passivo de arrenda- posto de renda e contribuição social – compreendem os impostos de renda
mento como um ajuste do ativo de direito de uso. O CPC 06 (R2), que vigora e contribuição social correntes e diferidos. Os tributos correntes são mensurapara períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019, exige que os dos ao valor esperado a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquoarrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as tas aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a meprevistas no CPC 06 (R1). A Empresa não atua como arrendatária em contra- nos que esteja relacionado a itens registrados em resultados abrangentes no
tos de aluguéis. 3.1.2 ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferensobre o Lucro: Em dezembro de 2018 foi emitido o ICPC 22, em correlação à ças temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os
norma IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda, o qual correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto de renda
esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, a contribuição social
CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A foi calculada à alíquota de 9%. e. Demais ativos e passivos (circulante e
interpretação determina que a entidade deverá reconhecer e mensurar seu não circulante) – os demais ativos e passivos estão demonstrados pelos vatributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 lores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponcom base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais dentes rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e f. Demonsnão utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados. tração do valor adicionado – preparada com base em informações obtidas
Na avaliação da Administração da Empresa, a interpretação não traz impactos dos registros contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico NBC TG 09
significativos às demonstrações financeiras, pois os procedimentos adotados – Demonstração do Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza
para a apuração e recolhimento dos tributos sobre o lucro estão amparados na criada pela Empresa e sua distribuição durante determinado exercício e é
legislação, opiniões de consultores, internos e externos, e em precedentes de apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como
Tribunais Administrativos e Judiciais. Principais políticas contábeis: As políti- parte suplementar às demonstrações financeiras.
cas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO
todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
e equivalentes de caixa – os equivalentes de caixa são mantidos com a fina- A carteira de aplicações financeiras é constituída, principalmente, por Certifilidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi- cado de Depósito Bancário (CDBs) e Operações Compromissada. A rentabi-

lidade média ponderada da carteira em 31 de dezembro de 2019 equivale a
65,0% do CDI (102,50% do CDI em 2018).
2019
2018
Caixa e depósitos bancários à vista
192
156
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
(1)
Compromissadas
360
620
Total caixa e equivalentes de caixa (2)
552
776
(1) Operações compromissadas em debêntures – São operações de venda de
títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante ao compromisso de revenda assumido pelo comprador. Essas operações
possuem liquidez imediata e são remuneradas a 65,0% (102,5% em 2018) do
CDI. (2) As aplicações financeiras apresentadas possuem liquidez diária e são
resgatáveis pela taxa de contratação.
5. TÍTULOS DE CRÉDITOS A RECEBER
Esses valores correspondem a direitos de créditos originados de contratos de
arrendamentos de terras para os parques eólicos.
2019
2018
Títulos de créditos a receber
253
253
Total
253
253
Circulante
40
40
Não circulante
213
213
6. TRIBUTOS A RECUPERAR
2019
2018
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ
952
622
Contribuição Social s/ o Lucro – CSLL
224
149
Total
1.176
771
Circulante
66
771
Não circulante
1.110
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre o Lucro e/ou recolhimentos de impostos e contribuições efetuadas a maior, que serão recuperados ou compensados com apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo com a forma prevista na
legislação tributária vigente aplicável.
7. IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
A conciliação dos valores de imposto de renda e contribuição social dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, calculada com base na
aplicação das alíquotas fiscais vigentes, é demonstrada como segue:
2019 2018
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
90 (77)
Alíquota fiscal combinada
24% 24%
Despesa de imposto de renda e contribuição social,
calculados às alíquotas fiscais combinadas:
(22) 18
Ajustes:
Outras adições
- (18)
Créditos tributários diferidos de períodos anteriores,
contabilizados no exercício
113
Imposto de renda e contribuição social
91
8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social é de R$1.877 (R$1.877 em 2018) representado por 1.954.805
quotas (1.954.805 em 2018), todas nominativas e sem valor nominal. 8.1 Distribuição de lucros: O contrato social da Empresa prevê que a destinação
do resultado do exercício seguirá as normas da lei das sociedades por ação.
A Administração está propondo a seguinte distribuição de lucros:
2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício
181 (77)
Absorção de prejuízos
(77)
Lucro líquido ajustado
104
Distribuição de lucros obrigatórios (25%)
26
Lucros adicionais propostos R$0,03991812 por ação (1)
78
Total dos lucros adicionais propostos
104
% sobre o lucro líquido ajustado
100%
(1)
Os lucros adicionais propostos declarados com montantes superiores aos
lucros mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente,
são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o
respectivo passivo até sua efetiva aprovação, de acordo com as normas do
ICPC-08, e serão pagos em data a ser definida.
9. DESPESAS OPERACIONAIS - GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2019 2018
Material
1
Serviço de Terceiros, consultoria, estadias e viagens
210 110
Outros
1
Total
210 112
10. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019 2018
Receita de aplicações financeiras
28
36
Atualização Deposito Judicial
291
Tributos s/receita financeira
(15)
(3)
21
Outras receitas financeiras
Total receitas financeiras
304
54
Despesas Bancárias
(2)
IOF c/c empresas
(1)
(2) (18)
Outras despesas financeiras
(4) (19)
Total despesas financeiras
300
35
Total receitas financeiras líquidas
11. LUCRO (PREJUÍZO) POR QUOTA
O resultado por quota básica e diluído foi calculado com base no resultado
do exercício atribuível e a respectiva quantidade de ações ordinárias em
circulação.
2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício:
181 (77)
Média ponderada das ações
1.955 1.955
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação - R$ (*)
0,09 (0,04)
(*) A Empresa não possui instrumento diluidor.
12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em função da natureza dos instrumentos financeiros da Empresa: depósitos
bancários, operações compromissadas, avaliadas ao valor justo por meio do
resultado, com instituição financeira de grande porte (nota explicativa nº 4) a
Empresa entende não estar exposta a riscos significativos vinculados a instrumentos financeiros tais como: juros, crédito ou liquidez. Em 31 de dezembro
de 2019, a Empresa não possui e nem operou com instrumentos financeiros
derivativos.
13. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
Em 2019 e 2018 as demonstrações financeiras da Empresa não foram impactadas por transações não caixa relevantes.
DIRETORIA EXECUTIVA
Mauricio Perez Botelho - Administrador
Claudio Brandão Silveira - Administrador
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Relatório da Administração. Srs. Acionistas, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, submetemos a vossa apreciação, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrada em 31/12/2019. Agradecimentos.
Ao reconhecermos que o resultado alcançado é consequência da união e do esforço de nossos empregados e do apoio, empenho, incentivo e profissionalismo de todos com que nos relacionamos, queremos expressar nossos agradecimentos,
aos nossos acionistas, e ao nosso cliente, fornecedores, aos Governos Municipais, Estaduais e Federais e demais autoridades, as agências Reguladoras e aos demais Agentes do Setor.
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Nota 31/12/2019 31/12/2018
31/12/2019 31/12/2018
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Ativo
Receitas líquidas
16
20.235
18.903 Lucro líquido do exercício
5.538
4.908
Circulante
17
(12.241)
(11.278) Outros resultados abrangentes
Caixa e equivalentes de caixa
27
26 Custo sobre serviços prestados
7.993
7.625 Resultado abrangente total
5.538
4.908
Títulos e Valores Mobiliários
6
13.529
10.281 Lucro bruto
18
(876)
(671) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Concessionárias e permissionárias
7
1.868
1.642 Despesas Operacionais
Despesas antecipadas
22
23 Lucro operacional antes do resultado
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
7.117
6.955
Imposto de renda retido na fonte
93
89 financeiro
31/12/2019 31/12/2018
842
719 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Outros ativos
25
50 Receita Financeira
5.538
4.908
(1.521)
(1.855) Lucro Líquido do Exercício
15.564
12.111 Despesas Financeira
Resultado financeiro
19
(679)
(1.135) Ajuste
Não circulante
Depreciação e Amortização
2.944
2.620
Títulos e Valores Mobiliários
6
1.555
1.610 Lucro antes do imposto de renda
1.451
1.817
6.438
5.820 Juros sobre financiamentos
Imobilizado
8.1
60.254
62.982 e da contribuição social
9.933
9.345
9
(900)
(911)
Intangível
8.2
68
94 Imposto de renda e contribuição social
5.538
4.908 Variações nos ativos e passivos
61.877
64.685 Lucro Líquido do exercício
(226)
2.576
0,324
0,287 Concessionárias e permissionárias
Total do ativo
77.441
76.796 Resultado por ação (básico e diluído)
Despesas antecipadas
1
3
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Passivo e patrimônio líquido
Nota 31/12/2019 31/12/2018
Imposto de renda retido na fonte
(5)
(36)
Demonstrações
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
Circulante
Outros ativos
25
(12)
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Fornecedores
10
14.485
10.689
Fornecedores
3.796
3.279
Proposta
Financiamentos
11
3.575
4.103
Impostos e contribuições a recolher
814
(39)
para DistriDividendos a pagar
15.d
1.314
1.166
Outros passivos
(16)
(17)
Ca- Re- Reser- buição de Lucros
Compensação ambiental
12
99
99
Juros pagos
(1.396)
(1.700)
pital serva va de Dividendos acumuImpostos e contribuições a recolher
13
103
103
Imposto de renda e contribuição social pagos
(816)
(825)
social legal Lucros Adicionais lados Total Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social
253
255
12.110
12.573
35.432 1.093 6.973
- 43.498 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
142
158 Em 01/12/2018
Outros passivos
- 4.908 4.908 Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
(188)
(346)
19.971
16.574 Lucro líquido do exercício
Retenção de Lucros
- 245 3.497
- (3.742)
- Aplicação em titulos e valores mobiliarios
(15.550)
(16.296)
Não circulante
- (3.500)
- (3.500) Resgate em titulos e valores mobiliarios
12.353
12.818
13.005
16.482 Pagamentos dos dividendos
Financiamentos
11
Dividendos propostos
- (1.166) (1.166) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(3.384)
(3.824)
Patrimônio líquido
15
Em 31/12/2018
35.432 1.338 6.970
- 43.740 Pagamento de dividendos
(4.665)
(4.729)
Capital social
35.432
35.432 Pagamentos dos dividendos
- (3.500)
- (3.500) Amortização de financiamentos
(4.060)
(4.034)
Reserva legal
1.615
1.338 Lucro líquido do exercício
- 5.538 5.538 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
(8.725)
(8.764)
Reserva de retenção de lucros
3.470
6.970 Constituição de reservas
- 277
(277)
- Redução de caixa e equivalentes de caixa
(15)
Proposta para distribuição de dividendos
Proposta para distribuição
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
27
42
3.947
- de dividendos adicionais
adicionais
3.947 (3.947)
- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
27
27
44.464
43.740 Dividendos propostos
- (1.314) (1.314)
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
financeiras
77.441
76.796 Em 31/12/2019
Total do passivo e patrimônio líquido
35.432 1.615 3.470
3.947
- 44.464
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras sibilidade. O quadro de análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros, apresenta os riscos que podem gerar efeitos no resultado da Companhia, com cenário
Notas explicativas sobre às demonstrações financeiras
mais provável (cenário Atual) segundo avaliação efetuada pela administração. São
Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais. A Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. (“Com- panhia é reconhecido como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do demonstrados dois outros cenários, a fim de apresentar 25% (para mais ou para
panhia” ou “PCH Rio do Braço”) está situada na zona rural do município de Rio exercício, com base no Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do menos) de deterioração na variável de risco considerada, respectivamente (cenários
Claro, RJ, e é uma Companhia anônima de capital fechado, constituída em obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas I e II). A análise de sensibilidade apresentada considera mudanças com relação a
23/08/2007. A Companhia tem por objeto a implantação e exploração de pequenas em Assembleia Geral, conforme divulgado na Nota Explicativa N°15. 2.14. Princi- determinado risco, mantendo constante todas as demais variáveis, associadas a
centrais hidroelétricas e a geração e comercialização de energia elétrica por 30 anos. pais mudanças nas políticas contábeis. (i) - Pronunciamento Técnico CPC 06 outros riscos, com saldos de 31/12/2019 e 2018.
2019
A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), através do despacho n° 292, de - Operações de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 Leases. O CPC 06 (R2) OpeEfeito das Contas
Cenário
1/02/2008, aprovou o Projeto Básico da PCH Braço já com a titularidade da empresa rações de Arrendamento Mercantil - IFRS 16 Leases introduz um modelo único de
sobre Resultado
Saldo Cenário I
Atual Cenário II
para a PCH Rio do Braço. A Companhia foi autorizada pela ANEEL, por meio da contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um Premissas
3,94% 5,94%
7,94%
Resolução Autorizativa n° 1.748 de 6/01/2009, a explorar a Pequena Central Hidro- arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de CDI %
Caixa e Equivalentes de caixa
27
1
2
2
elétrica Braço, com 11.520 kW de potência instalada, localizada no rio do Braço, no utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obriTítulos e Valores Mobiliários 15.084
594
896
1.199
Município de Rio Claro, no Estado do Rio de Janeiro. Através do contrato nº 1155418 gação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para
3,57% 5,57%
7,57%
de 7/12/2009 celebrado com a LightCom Comercializadora de Energia S.A anterior- arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador TJLP
Financiamentos
16.580
592
923
1.255
mente denominada Light ESCO - Prestação de Serviços Ltda. a Companhia forma- permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classifi2018
lizou a venda de toda a energia produzida no período 1/02/2011 a 31/12/2025. Foi car os arrendamentos em financeiros ou operacionais. Adicionalmente, a IFRS 16
Efeito das Contas
Cenário
assinado, em julho de 2010, contrato de financiamento mediante abertura de crédito substitui a despesa linear de arrendamento operacional pelo custo de depreciação
sobre Resultado
Saldo Cenário I
Atual Cenário II
entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - de ativos objetos de direito de uso desses contratos e pela despesa de juros sobre Premissas
4,42% 6,42%
8,42%
BNDES, na modalidade Project Finance, sendo este um passo importante para es- as obrigações de arrendamento às taxas efetivas de captação vigentes à época da CDI %
Caixa e Equivalentes de caixa
26
1
2
2
truturação financeira do projeto. 2. Resumo das principais políticas contábeis. As contratação dessas transações. A Companhia analisou os efeitos da adoção da nova
Títulos e Valores Mobiliários 11.891
526
763
1.002
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apre- norma e o impacto do IFRS 16 nos registros, e considerando os contratos e a opera4,98% 6,98%
8,98%
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronun- ção realizadas no exercício de 2019, não identificou impacto na adoção. 3. Estima- TJLP
Financiamentos
20.585
1.025
1.437
1.848
ciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), em con- tivas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamentos contábeis
sonância com a lei das S.A. e evidenciam todas as informações relevantes próprias são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 6. Títulos e Valores Mobiliários
31/12/2019 31/12/2018
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as Circulante
13.529
10.281
as utilizadas pela administração na sua gestão. A emissão das demonstrações finan- circunstâncias. a. Perda (Impairment) estimada de ativos não financeiros. Uma Aplicações Financeiras (a)
13.529
10.281
ceiras foi autorizada pela diretoria em 28/02/2020. As principais políticas contábeis perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo
31/12/2019 31/12/2018
aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas abaixo. ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre Não circulante
1.555
1.610
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados. o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos Fundos vinculados (b)
1.555
1.610
2.1. Base de preparação. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda
15.084
11.891
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o
parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas con- ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. (a) Refere-se a aplicação financeira mantidas com bancos de primeira linha, intábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e Os fluxos de caixa derivam do orçamento para um período equivalente à vida útil do dexado pelo CDI e com liquidez imediata e está representado, por Certificados
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimati- ativo em análise e não incluem atividades de reorganização com as quais a Compa- de Depósito Bancário - CDB, realizadas com instituições que operam no mercado
vas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota nhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que financeiro nacional e contratadas em condições e taxas normais de mercado,
3. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação. Estas demonstrações finan- melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor tendo como característica alta liquidez, baixo risco de crédito e remuneração pela
ceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). (b) Os fundos vinculados
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de referem-se a aplicações financeiras (indexados pelo CDI), requeridas em contrato
de outra forma. 2.3. Base de Mensuração. As demonstrações financeiras foram crescimento de receitas e despesas utilizada para fins de extrapolação. Em de empréstimo com o BNDES, com a finalidade de garantia real. O saldo mínimo
preparadas utilizando como base o custo histórico, exceto por determinados instru- 31/12/2019 e 2018, a Companhia avaliou e não identificou nenhum indicativo de deve ser equivalente a três meses do serviço da dívida somado de três meses dos
mentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requerido nas impairment. b. Provisões. A Companhia é parte envolvida em processos judiciais e custos do contrato de operação e manutenção. 7. Concessionárias e Permisnormas. A classificação da mensuração do valor justo nas categorias de níveis 1,2 administrativos envolvendo questões cíveis e ambientais decorrente do curso nor- sionárias. Refere-se às contas a receber de energia gerada ao cliente LightCom.
2019
2018
ou 3 (dependendo do grau de observância das variáveis utilizadas) está apresenta- mal de suas operações, cujas estimativas para determinar os valores das obrigações Comercializadora de Energia S/A
1.444
1.381
da na nota 4.4 de instrumentos financeiros. 2.4. Principais políticas contábeis. e a probabilidade de saída de recursos são realizadas pela assessoria jurídica exter- Suprimento - LightCom Comercializadora de Eneria S/A
2.4.1. Instrumentos financeiros. A Companhia classifica seus ativos e passivos na com base em seus pareceres e nos julgamentos da Administração. Informações Energia de Curto Prazo - Camara de Comercialização
424
261
financeiros, no reconhecimento inicial, de acordo com as seguintes categorias: (i) sobre processos provisionados e contingências são apresentados na nota explica- de Energia Elétrica
1.868
1.642
Ativos financeiros. Os ativos financeiros incluem caixa e equivalentes de caixa, tiva 14. 4. Novas mormas e interpretações ainda não efetuada. Uma série de
contas a receber de clientes, títulos e valores mobiliários, e outros itens financeiros, novas normas serão efetivadas para o exercicio iniciados após 1º/01/2019. A Com- A Companhia não possui perda esperada pois todo o saldo é liquidado em até 30 dias.
além de outros créditos realizáveis por caixa. A Companhia reconhece os recebíveis panhia não adotou as citadas normas, por considerar que não terão impactos signi- 8. Imobilizado e Intangível. 8.1. Imobilizado
ReserMaqui- Móinicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são ficativos em suas demonstrações financeiras. - Alteração nas referencias à estrutura
Ter- vatorios, Edi- nas e veis e Vereconhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte das disposi- conceitual nas normas IFRS; - Definição de negócio (alteração ao CPC/IFRS 3); re- barragens fica- equipa- uten- ícuções contratuais do instrumento. Um ativo financeiro, que não possua um compo- Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 8); - IFRS 17- Contratos de
nente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo Valor Justo por Seguro. 5. Gestão de risco financeiro. 5.1. Fatores de risco financeiro. a. Risco Em milhares de Reais nos e adutoras ções mentos silios losOutros Total
42.207 16.933 19.420
40 - 1.130 83.260
meio do Resultado (VJR) acrescido, para um item que não é Valor Justo por meio de crédito. A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financei- Saldo em 01/01/2018 3.530
9
1 - 289
299
do Resultado (VJR), dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua ras decorrentes da administração de seu caixa, que é feita com base nas orientações Adições
42.207 16.933 19.429
41 - 1.419 83.559
aquisição ou emissão. Um recebível sem um componente de financiamento signifi- da administração da Companhia. Tal risco consiste na impossibilidade de saque ou Saldo em 31/12/2018 3.530
11
1
141
153
cativo é inicialmente mensurado pelo preço da transação. A Companhia não reco- resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financei- Adições
387
132
471 104 112 (1.207)
nhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo ras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa Transferência
42.594 17.065 19.911 146 112 353 83.712
expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de e equivalentes de caixa em 31/12/2019. Também é representado por contas a rece- Saldo em 31/12/2019 3.530
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial- ber, o que, no entanto, é atenuado por possuir como único cliente a LightCom Co- Depreciação acumulada
ReserMaqui- Mómente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferi- mercializadora de Energia S.A. A administração avalia que os riscos de crédito asTer- vatorios, Edi- nas e veis e Vedos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos sociados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos são reduzidos, em
re- barragens fica- equipa- uten- ícufinanceiros transferidos, é reconhecida como um ativo separado. (ii) Passivos finan- função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações da
ceiros. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amor- administração da Companhia e com instituições financeiras brasileiras de reconhe- Em milhares de Reais nos e adutoras ções mentos silios losOutros Total
9.613 3.860 4.424
12 - 17.909
tizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como cida liquidez. b. Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Saldo em 01/01/2018
1.408
565
647
1 - 2.621
mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado como tal Companhia, sendo sua projeção monitorada continuamente, a fim de garantir e as- Depreciação
11.021 4.425 5.071
13 - 20.529
no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são mensu- segurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas dos contratos de emprés- Saldo em 31/12/2018
1.501
576
705
42 107
- 2.930
rados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de timos e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais do negócio. Depreciação
12.522 5.001 5.776
55 107
- 23.458
juros, são reconhecidos no resultado. Outros passivos financeiros são subsequen- O excesso de caixa gerado pela Companhia é investido em contas correntes com Saldo em 31/12/2019
temente mensurados ao custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instru- Valor contábil líquido
3.530
31.186 12.508 14.358
28 - 1.419 63.029
juros. Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que mentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem, Em 31/12/2018
3.530
30.072 12.064 14.135
91 6 353 60.251
são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Os vencimentos do fi- Em 31/12/2019
8.2. Intangível
cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles nanciamento, considerando os juros contratuais, estão demonstrados a seguir:
Software Outros
Total
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são Vencimentos
BNDES Em milhares de Reais
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e ativos financeiros da 2021
3.525 Saldo em 01/01/2018
47
47
Companhia compreendem contas a receber (concessionárias e permissionárias) e 2022
3.525 Adições
47
47
caixa e equivalentes de caixa. Despesas com juros são reconhecidos no resultado. 2023
3.525 Saldo em 31/12/2018
36
36
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando suas obrigações contra- 2024 em diante
2.430 Adições
72
(72)
tuais são baixadas, canceladas ou expiram. No desreconhecimento de um passivo
13.005 Transferencia
72
11
82
financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluin- c. Risco de taxa de juros. A Companhia está exposta ao risco que uma variação Saldo em 31/12/2019
Amortização acumulada
do quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos) é reconhe- de taxa de juros cause em aumento na sua despesa financeira com pagamentos de
Software Outros
Total
cida no resultado. 2.5. Contas a receber de clientes. Correspondem aos valores a juros futuros. A dívida está sujeita à variação da TJLP. d. Valorização dos instru- Em milhares de Reais
receber de clientes pela disponibilidade e geração de energia produzida pela usina. mentos financeiros. A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, Saldo em 01/01/2018
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber com destaque para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas a Amortização
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo pagar a fornecedores e financiamentos. Os valores registrados no ativo e no passivo Saldo em 31/12/2018
14
14
não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferio- Amortização
14
13
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do res a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, Saldo em 31/12/2019
método da taxa efetiva de juros menos a Provisão de Perda Esperada de Crédito de que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos Valor contábil líquido
47
47
Liquidação Duvidosa “PECLD”. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor valores justos. Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos da Compa- Em 31/12/2018
57
11
68
faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.6. Imobilizado. nhia, em 31/12/2019 e 2018, estão descritos a seguir: (i) Caixa e equivalentes de Em 31/12/2019
a. Reconhecimento e Mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo caixa, outros ativos e fornecedores. Os valores contabilizados aproximam-se A Resolução Autorizativa nº 1.748, de 6/01/2009, que autoriza a Pequena Central
custo histórico de aquisição, que inclui: terreno, máquinas e equipamentos, custos dos de realização. (ii) Financiamentos e debêntures. Estão sujeitos a juros com Hidroelétrica Rio do Braço S.A. a estabelecer-se como Produtor Independente
financeiros e custos gerais, totalizando o custo de construção da usina hidroelétrica. taxas usuais de mercado. Os valores de mercado dos financiamentos e debêntures de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Rio do Braço,
b. Depreciação. A depreciação é calculada para amortizar o custo dos itens do ativo são muito próximos dos valores contabilizados. (iii) Instrumentos financeiros localizada no Município de Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, está regida sob
imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, baseado na vida útil esti- derivativos. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos. 5.2. as condições estabelecidas nos arts. 12, 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 7/07/1995,
mada dos bens. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depre- Gestão de capital. Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os regulamentada pelo Decreto nº 2.003, de 10/09/1996. Essa Resolução menciona,
ciados. As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: -Edificios: de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno em seu artigo 10, a previsão de que ao final do prazo da autorização, os bens
25-30 anos; -Máquinas e Equipamentos: 22-30 anos; -Móveis e utensílios: 10 anos; aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma es- e instalações vinculados à produção de energia elétrica passarão a integrar o
-Equipamentos de Informática: 5 anos; -Veículos: 5 anos. Os métodos de deprecia- trutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras Companhias patrimônio da União, mediante indenização dos investimentos realizados, desde
ção, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e do setor, a Companhia monitora o capital com base no nível de endividamento, bem que previamente autorizados e ainda não amortizados, apurada por auditoria da
ajustados caso seja apropriado. c. Redução ao valor recuperável de ativos. O como nos compromissos previstos nos contratos de empréstimos assinados. O nível ANEEL, ou poderá ser exigido que a autorizada restabeleça, por sua conta, o livre
imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identifi- de endividamento da Companhia é medido pelo montante total de dívida, de qual- escoamento das águas. O Decreto 2003/96 da ANEEL, em relação as indenizacar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alte- quer natureza, isto é, seu passivo circulante, acrescido do passivo não circulante e ções a que referem-se as resoluções autorizativas, consideram no seu artigo 20
rações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. dividido por seu patrimônio líquido. Os índices de endividamento em 31/12/2019 e §1º: Art.20. No final do prazo da concessão ou autorização, os bens e instalações
realizados para a geração independente e para a autoprodução de energia elétrica
Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. 2018 podem ser assim sumariados:
Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do Montante total de dívida (passivo circulante
2019
2018 em aproveitamento hidráulico passarão a integrar o patrimônio da União, mediante
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda acrescido de passivo não circulante)
32.977
33.056 indenização dos investimentos ainda não amortizados. §1º Para determinação do
e o valor em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no Total do patrimônio líquido
44.464
43.740 montante da indenização a ser paga, serão considerados os valores dos investimenor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separada- Índice de alavancagem financeira
0,74
0,76 mentos posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, e a
depreciação apurada por auditoria do poder concedente. Face ao exposto acima,
mente. 2.7. Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores 5.3. Instrumentos financeiros a valor justo por meio de resultado
a Companhia, em 2013, ajustou sua estimativa do valor de depreciação dos bens
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores Ativos Financeiros Mensurados pelo
2019
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o valor justo por meio do resultado
Valor Contábil Valor Justo do ativo imobilizado limitando ao seu prazo da autorização (anteriormente realizada
pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos Caixa e Equivalentes de caixa
27
27 pelas taxas da ANEEL publicadas na Instrução Normativa 496/2012). 9. Imposto
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresenta- Títulos e valores mobiliários
15.084
15.084 de renda e contribuição social. A Companhia vem adotando o regime de tributadas como passivo não circulante. 2.8. Financiamentos. Os financiamentos toma15.111
15.111 ção lucro presumido desde o exercício de 2011.
2019
2018
dos foram reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos Passivos Financeiros
Valor Contábil Valor Justo
IRPJ CSLL IRPJ CSLL
custos de transação. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados Financiamentos
16.580
16.580
20.718 20.718 22.406 22.406
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao perí16.580
16.580 Receita de geração auferida no exercício
20.718 20.718 22.406 22.406
odo incorrido (“pro rata temporis”). 2.9. Provisões. As provisões são reconhecidas Ativos Financeiros Mensurados pelo
2018
8% 12%
8% 12%
quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como valor justo por meio do resultado
Valor Contábil Valor Justo Percentual de Presunção do IR (8%) e da CSLL (12 %)
1.657 2.486 1.792 2.689
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja neces- Caixa e Equivalentes de caixa
26
26 IR e contribuição social às alíquotas da legislação
842
842
719
719
sária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. Títulos e valores mobiliários
11.891
11.891 Rendimento de Aplicação Financeira
2.499 3.328 2.512 3.408
2.10. Demais ativos e passivos. São demonstrados por valores conhecidos ou
11.917
11.917 Base para calculo do IR e contribuição social
25%
9% 25%
9%
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos (en- Passivos Financeiros
Valor Contábil Valor Justo Alíquota nominal combinada do IR e da CSLL - %
600
300
604
307
cargos) auferidos (incorridos) até a data do balanço. Estão classificados no ativo e Financiamentos
20.585
20.585 IR e contribuição social às alíquotas da legislação
10%
5% 10%
5%
passivo não circulante, respectivamente, os direitos realizáveis e as obrigações
20.585
20.585 Alíquota Efetiva do IR e Contribuição Social
31/12/2019 31/12/2018
vencíveis após doze meses. 2.11. Imposto de renda e contribuição social corren- 5.4. Avaliação dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros cons- 10. Contas a Pagar
14.070
10.463
te. O imposto de renda e contribuição social do exercício corrente serão determina- tantes no balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes, títulos e valores mo- Provisão para liquidação de energia de CP
415
226
dos mediante a aplicação do percentual das alíquotas de presunção de 8% e 12%, biliários são classificados como nível 2. Para determinação do valor de mercado, fo- Outros
14.485
10.689
respectivamente, sobre a receita bruta auferida no período de apuração, visto que a ram utilizadas as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas
Companhia é optante pelo Lucro Presumido. Posteriormente são aplicados a alíquo- para cada situação. Hierarquia do valor justo. Os diferentes níveis mencionados 11. Financiamentos
Taxa anual de juros a.a. 2019 2018
ta de 15%, acrescida do adicional de 10% para imposto de renda e 9% para a con- acima foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) Moeda Nacional
TJLP 6% + 2,05%
15.262 17.899
tribuição social sobre o lucro líquido sobre a base de presunção. 2.12. Reconheci- em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto Tranche A
TJLP 4,5%
739 2.007
mento de receita. A receita é mensurada com base na contraprestação preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, Tranche B
TJLP 6% + 2,05%
579
679
especificada no contrato com o cliente (Light Esco Prestação de Serviços Ltda). A diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, Tranche C
16.580 20.585
Companhia reconhece a receita quando realiza a prestação de serviço de geração para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado Financiamento BNDES - principal e juros
3.575 4.103
de energia, e tem como parâmetro de contabilização o regime de competência. 2.13. (inputs não observáveis). Não houve instrumentos financeiros alocados ao Nível 3, Passivo circulante
13.005 16.482
Distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos aos acionistas da Com- nem ocorreram transferências de níveis no período observado. 5.5. Análise de Sen- Não circulante
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Negócios & Empresas

A Companhia não possui contingências em 31/12/2019 e 2018 com risco de perda 16. Receita líquida
31/12/2019 31/12/2018
provável, de acordo com seus advogados externos. Em 31/12/2019 e 2018, a Fornecimento de energia
16.819
16.152
Companhia possuía as seguintes causas possíveis: (a) A Companhia é parte de Outras receitas (a)
4.196
3.623
um Inquérito Civil Público, em andamento no Ministério Público Federal - Núcleo Imposto sobre serviços
(780)
(872)
de Volta Redonda/RJ, onde foi apresentada em 2002, uma representação pela
20.235
18.903
Associação dos Moradores do Vale do Rio do Braço / Santana alegando que a (a) Receitas oriundas de operações no Mercado de Curto Prazo de Energia Elétrica
construção da PCH Rio do Braço causaria diversos danos ao meio ambiente. A - MCP, originadas pelo saldo positivo do balanço energético da Companhia, contaCompanhia obteve junto ao IBAMA, todas as licenças ambientais necessárias a bilizadas e liquidadas pela CCEE - Camara de Comercialização de Energia Elétrica.
implantação do empreendimento e esclarece que cumpriu e vem cumprindo com 17. Custo sobre os serviços prestados
31/12/2019 31/12/2018
todas as suas obrigações perante este órgão. Os consultores jurídicos da empresa Pessoal
(585)
(634)
entendem a perda dessa demanda como possível e sem valor de causa, portanto Material
(121)
(119)
em 31/12/2019 e 2018, não foram registrados quaisquer valores de provisão nas Serviços de terceiros
(1.352)
(1.611)
Demonstrações Financeiras decorrentes dessa ação. (b) A Companhia é parte Depreciação
(2.927)
(2.620)
de um Processo Administrativo / Notificação por parte da SPU - Secretaria de Aluguéis
(19)
(56)
Patrimônio da União, onde é alegado que as margens do Rio do Braço seriam de Seguros
(107)
(113)
propriedade da União, e que portanto é devida a União uma remuneração pelo uso Impostos e taxas
(14)
(15)
dessas áreas. A Companhia entende que a aplicação desse conceito só é válida Compra de energia elétrica
(7.116)
(6.110)
para rios navegáveis, o que certamente o Rio do Braço não é. Foi apresentada de(12.241)
(11.278)
fesa tempestiva e posteriormente foram enviados esclarecimentos adicionais sobre 18. Despesas Operacionais
31/12/2019 31/12/2018
(324)
(245)
o tema. Os consultores jurídicos da empresa entendem a perda dessa demanda Pessoal
(30)
(51)
como possível e sem valor de causa, portanto em 31/12/2019 e 2018, não foram Material
(483)
(361)
registrados quaisquer valores de provisão nas Demonstrações Financeiras decor- Serviços de terceiros
(17)
rentes dessa ação. 15. Patrimônio líquido. a. Capital social. O capital social em Depreciação
(21)
(1)
31/12/2019 e 2018 é de R$ 35.432, representado por 17.096.592 ações ordinárias Aluguéis
(2)
(12)
nominativas sem valor nominal. O capital foi integralizado em sua totalidade pelo Impostos e taxas
(876)
(671)
Fundo de Investimento em Participações Brasil e Energia (FIPBE). b. Destinação
31/12/2019 31/12/2018
do resultado. O resultado do exercício, após os ajustes previstos em lei incluindo 19. Resultado financeiro
a dedução de prejuízos acumulados, bem como a provisão para o imposto sobre a Despesas financeiras
(1.451)
(1.817)
renda e contribuição social, terá a seguinte destinação: • 5% para a reserva legal, Juros BNDES
(68)
(37)
até o limite máximo estabelecido pela legislação societária. • 25% será distribuído Tarifas bancárias
(2)
(1)
como dividendo obrigatório. • Após qualquer retenção prevista no orçamento anual, Outras
(1.521)
(1.855)
o saldo remanescente terá a destinação deliberada pela Assembleia Geral. c.
Reserva legal e de retenção de lucros. A reserva legal é constituída anualmente Receitas financeiras
842
720
como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% Rendimento de aplicações
842
720
do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital so(679)
(1.135)
cial e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.
A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de 20. Seguros. Em 31/12/2019, a cobertura de seguros contra riscos operacionais
lucros acumulados de exercícios anteriores, a fim de cumprir as determinações dos era composta por R$ 69 milhões para danos materiais, R$ 10 milhões para responcovenants do financiamento junto ao BNDES e atender às limitações do orçamento sabilidade civil e R$ 200 mil para o seguro dos veículos.
Vigência
Importância segurada
de caixa da Companhia a ser aprovada em conselho da administração. Por meio Risco
21/11/2019 a 21/11/2020
200
de distribuição de dividendos, foi aprovado pela 48º RCA de 09/12/2019 o paga- Seguro de veículo
14/03/2019 a 14/03/2020
69.160
mento referentes a reserva de retenção de lucros do exercício social de 2018. Os Risco de Engenharia
10.000
mesmos foram pagos ao Fundo de Investimento em Participações Brasil e Energia Responsabilidade Civil 14/03/2019 a 14/03/2020
em 23/12/2019, no montante R$ 3.500. d. Dividendos propostos. Os dividendos
Diretoria
propostos referentes aos dividendos mínimos calculados sobre o lucro líquido do
Marcelo Pedreira de Oliveira
exercício de 2018, no montante de R$ 1.166, foram pagos ao Fundo de InvestiDiretor Presidente
mento em Participações Brasil e Energia em 28/06/2019. Já no exercício de 2019,
foram constituídos dividendos mínimos de R$ 1.314. e. Proposta de distribuição
Contador
de dividendos adicionais. Os dividendos adicionais propostos são as parcelas
Gliciara dos Santos Lima Alcantara
que excedem ao dividendo mínimo obrigatório calculado. No exercício de 2019,
Contadora - CRC 116761/O-0
foram constituídos proposta de distribuição de dividendos adicionais de R$ 3.947.
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

O montante registrado no longo prazo tem a seguinte composição, por ano de
vencimento:
2019
2018
Vencimentos
BNDES Vencimentos
BNDES
2021
3.525 2020
4.044
2022
3.525 2021
4.044
2023
3.525 2022
4.044
2024 em diante
2.430 2023
4.044
2024 em diante
310
13.005
16.486
O montante registrado em principal e juros tem a seguinte composição:
Empréstimo 31/12/2017
Aquisição
Amortização
31/12/2018
Principal Juros Principal Juros
BNDES
24.502
- 1.817
4.034 1.700
20.585
Total:
24.502
- 1.817
4.034 1.700
20.585
Empréstimo 31/12/2018
Aquisição
Amortização
31/12/2019
Principal Juros Principal Juros
BNDES
20.585
- 1.451
4.060 1.396
16.580
Total:
20.585
- 1.451
4.060 1.396
16.580
a. Garantias concedidas. • Penhor de direitos emergentes da Concessão. • Penhor de Ações. • Penhor de Direitos Creditórios. b. Covenants financeiros. Devido a esse financiamento, a Companhia fica obrigada a cumprir os seguintes
índices: • O índice de cobertura do serviço da dívida de no mínimo 1,20. • O índice de capitalização própria de no mínimo 25% do investimento total do projeto.
Todas as cláusulas restritivas requeridas pelo BNDES estão sendo atendidas.
12. Compensação ambiental
31/12/2019 31/12/2018
Medidas compensatórias
99
99
Por se tratar de Companhia que possui licenciamento ambiental para realização
do empreendimento, a Companhia contribui para o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme estabelecido no termo
nº 36/2006. Desta forma, a Companhia procedeu à provisão do valor mencionado
no termo/contrato e parte foi realizada nos exercícios anteriores.
13. Impostos e Contribuições a Recolher
31/12/2019 31/12/2018
Pis sobre Faturamento
14
12
Cofins sobre Faturamento
65
57
Outros
24
34
103
103
14. Contingências. A Administração, de acordo com o CPC 25, adota o procedimento de classificar as causas impetradas contra a Companhia em função do risco
de perda, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, da seguinte forma:
I - Para as causas II - Para as causas III - Para as causas cujo desfecho
cujo desfecho ne- cujo desfecho nega- negativo para a Empresa seja consigativo para a Em- tivo para a Empresa derado como de risco remoto
presa seja consi- seja considerado
derado como de como de risco posrisco provável
sível
Somente são divulgadas em Notas
As informações
Explicativas as informações, que, a
São constituídas
correspondentes
critério da Administração, sejam julgaprovisões.
são divulgadas em
das de relevância para o pleno entendinotas explicativas.
mento das demonstrações contábeis.

Aos Conselheiros e Diretores da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 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, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Pequena Central Hidroelétrica Rio do Braço S.A. em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho 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 dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração
pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 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 da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 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 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 distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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 eficácia dos controles internos da Companhia. – 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 relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 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 Companhia 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 as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 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. Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2020
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Milena dos Santos Rosa - Contadora CRC RJ-100983/O-7

Plano emergencial: R$ 320 mi para
atender microempreendedores do RJ
O Governo do Estado do
Rio de Janeiro vai destinar
R$ 320 milhões em linhas de
crédito com condições especiais para atenuar o impacto na atividade econômica
de microempreendedores e
empresas afetados pela pandemia do novo coronavírus.
A informação foi postada no
site do governo do Rio de
Janeiro. “A ideia é viabilizar
recursos para que as empresas e empreendedores fluminenses possam financiar
o capital de giro necessário
para superar o período de
impacto das receitas, evitando um aumento na taxa de
desemprego, o maior prejuízo econômico e, principalmente, o alastramento do
vírus”, explicou o secretário

estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Lucas
Tristão.
Segundo ele, o governo utilizará recursos próprios e de
fundos estaduais e federais,
como Finep (Financiadora de
Estudos e Projetos), Fungetur
(Fundo Geral de Turismo) e
Fempo (Fundo Estadual de
Fomento ao Microcrédito
Produtivo Orientado para Empreendedores), para providenciar o financiamento. Para a
contratação, serão estabelecidas parceiras com Sebrae, cooperativas de crédito, fintechs
e entidades de classe.
Os financiamentos terão
prazos e carências estendidos e taxas de juros reduzidas, bem abaixo das prati-

cadas pelos bancos tradicionais. A Agência Estadual de
Fomento do Rio de Janeiro
(AgeRio) - vinculada à secretaria de Desenvolvimento
Econômico - finalizou uma
cartilha para orientar os empresários e informar quais
tipos de empresas terão prioridade no acesso ao crédito
emergencial. O documento
pode ser acessado por meio
do link www.agerio.com.br/
credito-emergencial.
Não foi informado prazos
e quais serão as taxas de juros dos financiamentos, mas
adiantou que terão prazos e
carências estendidos e taxas de juros reduzidas, bem
abaixo do que é praticado
atualmente pelos bancos tradicionais.

Abimaq sugere usar R$ 140 bi do
BNDES para financiar capital de giro
A Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) informa que está em contato
permanente com o gabinete de crise do Ministério da
Economia a fim de apresentar sugestões com medidas
econômicas emergenciais
voltadas às pequenas e médias empresas (máquinas e
equipamentos) no sentido de
mitigar os efeitos deletérios
da crise do coronavírus.
A entidade já encaminhou
três documentos ao governo
com iniciativas que visam
manter as empresas financeiramente saudáveis e consequentemente ativas durante o período mais crítico da
pandemia de coronavírus,
além de visar a manutenção
do emprego.
Na questão da manutenção das atividades das empresas, a associação propõe
a utilização dos R$ 140 bilhões que tem no caixa do

BNDES para financiar capital de giro e assim facilitar
o pagamento das principais
obrigações das empresas,
sendo salários, impostos, os
bancos e seus fornecedores.
Segundo a Abimaq, foi
sugerido ainda ao BNDES
a criação de uma linha de
capital de giro sem que sua
liberação tenha que passar
por banco intermediário.
Também uma flexibilização
do FGI - Fundo Garantidor
para Investimentos para que
as empresas não precisem
apresentar garantias exigidas
pelas instituições financeiras
que são difíceis de serem
atendidas, como os prazos
de carência e amortização,
taxa de juros e valor de entrada.
Para as empresas que
possuem financiamentos no
BNDES ou no Banco do
Brasil, a associação solicitou
uma moratória de 90 a 120
dias.

Outra ação sugerida pela
entidade foi a liberação de
depósito compulsório que
está depositado no Banco
Central no sentido de aumentar a liquidez das pequenas e médias empresas, além
de reduzir os altos spreads
cobrados nos empréstimos
para capital de giro.
De acordo com a asssociação, foi proposto a liberação da obrigatoriedade de
CND - Certidão Negativa de
Débito, por seis meses, para
empresas que procurarem
bancos oficias a fim de renegociar financiamentos.
A entidade também solicitou a prorrogação por pelo
menos 90 dias de impostos
federais (PIS, Cofins, IPI,
INSS, Imposto de Renda
pessoa jurídica) e sugeriu
ainda ao Governo Federal
que peça ao Congresso Nacional autorização para ampliação do deficit público
autorizado pelo orçamento.

Deputado Renato Zaca

Mudança na
Mesa Diretora

Deputados não querem
aumento de preços
durante pandemia
Na Alerj, um projeto de
lei proíbe o aumento de
preços enquanto o plano
para tentar conter a proliferação do coronavírus
estiver em vigor no Estado do Rio. A proposta
ainda veda o corte de luz,
gás e água, serviços essenciais, ainda que as contas
estejam atrasadas, durante o período. O projeto é
assinado pelo presidente
da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), e pelo deDeputado André Ceciliano
putado estadual Rodrigo
Bacellar (SD). Quem cobrar mais caro estará sujeito às penalidades do Código de Defesa do Consumidor.

Projetos ajudam no
combate ao coronavírus
Os deputados fluminenses também votaram outras nove
medidas contra abusos durante a crise do coronavírus. Entre elas a que autoriza o Governo do Estado a requisitar
administrativamente propriedades privadas com o intuito
de viabilizar o cumprimento de quarentenas, isolamentos e
demais tratamentos médicos; o que inclui o álcool gel 70%
na cesta básica, reduzindo a tributação do produto e o preço
final ao consumidor; e o que concede bolsa-auxílio às famílias dos estudantes da rede pública de ensino que tenham
aulas suspensas em função da pandemia.

Casas legislativas com restrições
O funcionamento das casas legislativas também foi impactado pelo coronavírus. A Alerj limitou as sessões de votação a um único dia da semana, as quartas-feiras, e suspendeu a entrada de visitantes em suas dependências. A Câmara Municipal do Rio suspendeu por tempo indeterminado
todas as suas atividades, inclusive as sessões de votação.

Na última terça-feira, o deputado Renato Zaca (PSL) foi
eleito, em sessão extraordinária, para o cargo de terceiro
vice-presidente da Mesa Diretora da Alerj. O cargo estava vago desde janeiro, quanto
a deputada Tia Jô se licenciou
para ser secretária municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos na Prefeitura do
Rio.

Ex-presidente da Cedae
despacha no Palácio
O ex-presidente da Cedae Hélio Cabral não deixou a companhia completamente. Demitido pelo
governador Wilson Witzel
por conta da crise da água
contaminada por geosmina,
Cabral ganhou uma sala no
Palácio Guanabara, sede do
Governo do Estado, onde
despacha tranquilamente todos os dias. Fontes palacianas informam que ele segue
trabalhando no projeto de
privatização da estatal.

Carteira de trabalho
não vale para o TRE
O TRE não aceita mais a
carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como
documento oficial de identificação para requerer serviços como emissão, transferência ou segunda via de
título eleitoral. O Tribunal
argumenta que segue o que
determina a Medida Provisória 905/2019, que revogou o inciso II do artigo 2º
da Lei 12.037/2009, que incluía a CTPS entre os documentos que atestam a identidade civil dos cidadãos
brasileiros. Fica o alerta.
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Caixa Econômica poderá
anunciar novas medidas
Banco dará pausa
por até 60 dias
para contratos
de pessoa física
e jurídica
A Caixa Econômica anunciou, nesta quinta-feira,
novas medidas de apoio à
economia do país, com o objetivo de reduzir os impactos
frente ao cenário de queda
no índice de produtividade e
diminuição da atividade econômica causados pelas ações
de contenção e temor à propagação do vírus Covid-19.
Concomitante à queda da
Selic (taxa básica de juros),
o banco disse que reduzirá
novamente as taxas de juros
de linhas de crédito e oferece pausa por até 60 dias para
contratos de pessoa física e
jurídica, inclusive contratos
habitacionais.
Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central
cortou a taxa básica de juros (Selic) em 0,50 ponto
percentual, de 4,25% para
3,75% ao ano. É o menor
patamar desde o início da
série histórica, em 1996. Na
ata da reunião, o BC explicou que a atual conjuntura
pede cautela na condução
da política monetária e, por
isso, vê como “adequada” a

nova redução da Selic. A autoridade monetária ressaltou
que “continuará fazendo uso
de todo o seu arsenal de medidas” para enfrentar a crise
atual. Segundo a Caixa, a
pausa nos contratos já havia
sido anunciada pela Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) e é válida para
os cinco maiores bancos do
país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander.
O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, afirmou
que novas medidas poderão
ser anunciadas pelo banco e
o prazo de 60 dias de pausa nos contratos de crédito
pode ser ampliado se houver
necessidade. “Se por acaso,
essa crise continuar e for
maior, a Caixa ampliará os
prazos. E estaremos avaliando todo o dia, toda a semana
o impacto [do coronavírus]”,
disse, em uma transmissão
ao vivo pelo Facebook, nesta
quinta-feira.
Empresas
Guimarães afirmou que a
Caixa tem condições de ampliar a oferta de crédito, no
atual momento de crise. “Temos tanto dinheiro para empresar e base de capital para
suportar esse crescimento
do crédito. Essas medidas
foram pensadas e estamos
muito tranquilos. Temos
foco em micro e pequenas
empresas, na pessoa física e

nos hospitais, em especial as
santas casas”, destacou.
A Caixa dará apoio às
micro e pequenas empresas,
com redução de juros de até
45% nas linhas de capital
de giro, com taxas a partir
de 0,57% a.m.; disponibilização de carência de até
60 dias nas operações parceladas de capital de giro e
renegociação; disponibilização de linhas de crédito especiais, com a seis meses de
carência, para empresas que
atuam nos setores de comércio e prestação de serviços,
mais afetadas pelo momento
atual; linhas de aquisição de
máquinas e equipamentos,
com taxas reduzidas e até 60
meses para pagamento.
Pessoas físicas
Possibilidade de pausa de
até 60 dias nas operações
parceladas de crédito pessoal; ampliação das linhas de
crédito consignado, incluindo as linhas para aposentados e pensionistas do INSS
com as melhores taxas do
mercado; redução de taxa de
juros nas linhas de crédito
pessoal (crédito consignado
a partir de 0,99% a.m., penhor a partir de 1,99% a.m. e
CDC a partir de 2,17% a.m.;
disponibilização gratuita do
cartão virtual de débito Caixa aos mais de 100 milhões
de correntistas e poupadores,
que possibilita compras online nos sites de e-commerce
de forma prática e segura. O

cliente pode habilitar o uso
do cartão diretamente no Internet Banking Caixa; renovação do contrato de penhor
diretamente no site da CAIXA e canal Telesserviço,
evitando a necessidade de
o cliente comparecer à uma
agência bancária.
Habitação e hospitais
Para contratos habitacionais de pessoa física, os
clientes poderão solicitar a
pausa estendida de até duas
prestações pelo APP Habitação Caixa, sem a necessidade de comparecimento às
agências. As empresas poderão solicitar pausa estendida
de até duas prestações em
seus contratos habitacionais.
Liberação de R$ 3 bilhões
em orçamento em linhas
destinadas a Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos que
prestam serviço ao SUS,
para reestruturação de dívidas e novos recursos. A
taxa de juros de 0,80% a.m.
para prazos de até 60 meses (redução de 14%). Taxa
de juros de 0,87% a.m. para
prazos de até 120 meses (redução de 23%). O Prazo de
pagamento de até 120 meses
e carência de até seis meses
Para minimizar os riscos
de contaminação e exposição dos nossos clientes ao
vírus Covid-19, a Caixa recomenda a utilização dos
canais digitais como Internet
Banking, App Caixa e terminais de autoatendimento.

TAP mantem três voos por semana com destino ao Brasil
A aérea portuguesa TAP
passa a voar, a partir da próxima segunda-feira, para
apenas 15 destinos, incluindo o Brasil. A companhia
aérea informou nesta quintafeira que irá reduzir temporariamente a sua operação.
O objetivo é voltar à rotina
dia 19 de abril. “Durante este
período a TAP prevê continuar a operar 15 dos cerca
de 90 destinos que operava, sendo que esta decisão
pode ser revista a qualquer
momento sempre que as circunstâncias assim o exijam”,
disse a aérea em comunicado
à imprensa.
Para fora da União Europeia, a companhia terá dois
voos semanais para Newark, Boston e Miami. E ainda
dois para Toronto, no Canadá, e três para São Paulo,
Brasil – todos a partir de Lisboa. Nos últimos anos, muitos brasileiros foram morar
em Portugal. A comunidade

brasileira no país é considerada imensa (representa em
torno de 30,5% da população estrangeira residente no
país) e segue crescendo. Em
2018, ultrapassava a marca
de 80 mil.
A decisão, tomada na sequência das restrições impostas por vários Estados
para conter a pandemia de
Covid-19, foi comunicada
à Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários de Portugal (CMVM) nesta quinta-feira. A informação foi
veiculada no site do jornal
Público.
“As restrições à circulação de pessoas, “combinadas com a acentuada queda
da procura, têm gerado sucessivos cancelamentos de
voos e suspensões de rotas,
resultando numa redução
do volume global de tráfego
aéreo nas últimas semanas”,
informou a transportadora.
Das 15 rotas que a em-

presa mantém, quatro são
domésticas: há voos diários
entre Lisboa e Porto, Lisboa
e Funchal, Lisboa e Ponta
Delgada, e Lisboa e Terceira. Para a Europa, a TAP vai
manter dois voos semanais
entre a capital portuguesa e
Amsterdã, Paris, Frankfurt,
Genebra, Luxemburgo, e
quatro entre Lisboa e Londres.
Na terça-feira, a companhia aérea já tinha anun-

ciado que iria reembolsar,
com a emissão de um voucher com a validade de um
ano, os clientes que queiram cancelar viagens com
início até 31 de maio. Em
alternativa, a TAP permite aos clientes “alterar as
suas reservas para viagens
com data de início até 31 de
maio, remarcando a nova
viagem para qualquer destino e para uma data até 31
de dezembro de 2020”.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Avenida Fued Moisés, nº 04 a 114, Tribobó, São
Gonçalo/RJ, CEP: 24.440-400, os documentos a que se refere o art. 133 da
Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/
RJ, 20/03/20. A Diretoria.

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, São Gonçalo/RJ, CEP: 24.755-500, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei
nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/RJ,
20/03/20. A Diretoria.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°04.2020
OBJETO: Pregão Presencial visa à contratação pessoa de jurídica de direito
privado para gestão compartilhada, operacionalização, execução dos serviços de saúde do Centro Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes-CETHID, conforme descrição e especificação do Termo de Referência
- Anexo I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/0342/2020
RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal
de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00
horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 02/04/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matrícula
nº 151 JUCERJA, devidamente autorizado pela Caixa Econômica
Federal, venderá na forma da Lei 9.514/97, nos dias 23/03/2020 e
07/04/2020, às 11 hs, na Rua do Passeio, 38/40, Torre 3, 7º. andar,
Centro - RJ, imóveis situados nos estados do Espírito Santo e Rio
de Janeiro, de acordo com o Edital de Leilão Público nº 0007/2020
– CAIXA - 1º Leilão e Edital de Leilão Público nº 0008/2020
- CAIXA - 2º Leilão. Editais disponíveis na integra nos sites
www.caixa.gov.br/ximoveis e www.machadoleiloes.com.br.

Três Rios Even Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.887.064 - CNPJ/MF nº 12.383.522/0001-07
Extrato da 16ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as
sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 2.545.248,00 para R$
500,00, sendo a redução de R$ 2.544.748,00 mediante a redução proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo no valor de R$ 202.031,00, bem como o restante será devolvido em dinheiro às sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Participações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução de capital, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação minoritária no capital social. A redução implicará a
diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro, 19.03.2020. Sócias: Even Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

PHI Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 332.082.062-45 - CNPJ/MF nº 10.452.905/0001-56
Extrato da 22ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade,
as sócias aprovaram a redução do capital social, de R$ 41.329.797,00, para
R$ 500,00, sendo a redução de R$ 41.329.297,00, realizada mediante a
redução proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal de
R$ 1,00 cada. A redução do capital será efetivada mediante a devolução em
dinheiro às sócias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia
Evenpar Participações Societárias Ltda. declara sua expressa
concordância com a devolução de capital ora aprovada, sendo certo que
não receberá qualquer pagamento em decorrência de sua participação
minoritária no capital social. A redução implicará a diminuição proporcional
do número de quotas, que passará a ser de 500 quotas, no valor nominal de
R$ 1,00 cada.. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato
Social. Rio de Janeiro/RJ, 19/03/2020. Sócias: Even Construtora e
Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

STF tem julgamento
complicado sobre a Petrobras
Ainda não existe data marcada, mas o Supremo pode
voltar a julgar o decreto que facilita o plano de desinvestimentos da Petrobras, que teve o julgamento suspenso pelo
ministro Dias Tóffoli, pois Celso de Mello e Cármen Lúcia não participaram da sessão. Toffoli ainda não votou e,
até momento, está empatado em 4 a 4. O ministro Marco
Aurélio Mello, como sempre, votou para derrubar o decreto, editado em 2018, durante o Governo Temer, pois
considera, como sempre, a norma inconstitucional por
dispensar a licitação no processo da cessão de direitos
de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo
pela Petrobras, criando um procedimento especial para
essas operações. Marco Aurélio foi seguido por Edson
Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Alexandre
Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e pasmem, Gilmar Mendes, consideraram que o decreto melhorou aspectos de governança da Petrobras e deu mais transparência e
segurança jurídica ao processo de cessão.
Esse é o tipo de julgamento que terá consequências
muito sérias. De acordo com os técnicos do Bradesco BBI,
existem várias hipóteses possíveis para o resultado. Se o
STF decidir contra a Petrobras, terá que determinar se a
decisão se aplica a ativos futuros de exploração e produção
a serem vendidos, ou também a vendas realizadas após o
decreto do ex-presidente Temer, em maio de 2018.
Enquanto isso, a vida continua, e a Petrobras iniciou
a fase vinculante para vender os blocos de Golfinho e
Camarupim, em águas profundas na Bacia do Espírito
Santo, nos quais possui 100% de participação. Golfinho
é formado por dois blocos, um de petróleo, com produção
diária de 15 mil barris de óleo, e outro de gás natural, com
uma produção diária de 750 mil metros cúbicos. O de Camarupim também é formado por dois campos produtores
de gás natural. A estatal também venderá o bloco exploratório chamado de BM-ES-23, onde tem 65% de
participação, sendo o restante é japonesa Inpex e da
PTTEP, petrolífera da Tailândia. A Petrobras informou
que adiou para 30 de abril o prazo para a habilitação de
potenciais compradores da sua participação de 51% na
Gaspetro – Petrobras Gás S/A.

Medidas para setor aéreo são insuficientes
O Bradesco BBI reconhece que o Governo Federal está
preocupado com a rápida deterioração da liquidez de caixa
no setor aéreo, com o cancelamento de voos domésticos
e internacionais, mas considera que as medidas já anunciadas vão ajudar, mas não serão suficientes para solucionar os problemas da aviação brasileira. Eles avaliam que
as companhias aéreas pagarão as taxas aeroportuárias no
segundo semestre, mas a maioria é formada por custos
variáveis e diminuiria com o cancelamento de voos. Além
disso, o período de 12 meses para reembolso de passageiros proporcionará alívio nas posições em dinheiro, e as
companhias aéreas podem descontar esses recebíveis para
melhorar a liquidez em dinheiro.
Eles sugerem linhas de crédito específicas para ajudar as
companhias a financiar capital de giro e reestruturar a dívida
e alternativas para reduzir os custos de mão de obra durante
esse período, em meio a uma queda maciça nos voos domésticos e internacionais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) considerou o pacote “uma abertura
de porta”. A Azul achou a decisão governamental como um
bom começo. Afirma, no entanto, ser necessária a adoção
de políticas mais contundentes para garantir apoio ao setor
aéreo durante este cenário de incertezas. A Gol Linhas Aéreas
avisou que não distribuirá dividendos relativos a 2019 aos
acionistas por causa dos prejuízos recentes.

Centauro está forte para atravessar a crise
Os resultados do quarto trimestre publicados pela
rede varejista de calçados e roupas esportivas Centauro
foram fortes e 16% acimas das projeções dos analistas
do Bradesco BBI. A opinião da equipe é que o canal de
comércio eletrônico da companhia também cresce fortemente e agora responde por 19% das vendas. Ressaltam
que a empresa tem uma liquidez de R$ 700 milhões no
caixa e limpou suas dívidas após a oferta de ações no ano
passado e que mesmo com a aquisição das operações da
Nike no Brasil (um acordo de R$ 900 milhões) será capaz
de atravessar esta tempestade da pandemia. Assim, mantiveram a nota neutra para a ação o preço-alvo de R$ 40
para o papel CNTO3 em 2020, uma alta de 122% sobre
os R$ 18. Porém, nesta quarta-feira, tais títulos subiram
3,84% e foram para R$ 21,92.

Tecnisa pode subir 167%. Será?
Os analistas do Itaú BBA classificaram como neutro o
resultado da Tecnisa, pois o prejuízo de R$ 59,6 milhões
já era previsto para o trimestre. Porém, se mostram surpresos com o crescimento de 67% nas vendas do período e
destacam o banco de terrenos avaliado em R$ 4,1 bilhões
na região metropolitana de São Paulo. Bom, acham que o
cenário para a empresa é positivo para a empresa, devido
a capitalização após a oferta de ações feita no ano passado, com capacidade de reestruturação das dívidas para
reduzir o endividamento nos próximos anos. O banco vê
a ação dessa empresa como a mais barata da sua cobertura, No pregão dessa quinta-feira, as ações tiveram uma
recuperação de 9,3% e terminaram cotadas a R$ 0,71. Os
analistas do BBA mantiveram a nota acima da média e o
preço-alvo de R$ 1,90 para 2020, com perspectiva de alta
de 167%. Será?
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Empresa para lidar com ‘ativos
podres’ dos bancos estatais
China faz
a primeira
aprovação deste
tipo desde 1999
A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da
China deu sinal verde para
a criação de uma nova empresa nacional de gestão de
ativos, a primeira aprovação
desde 1999, quando o país
criou quatro empresas deste
tipo para lidar com os ativos
podres dos bancos estatais.
A Jiantou Citic Asset Management Co., Ltd., com sede
em Beijing, será transformada
em uma empresa de gestão de
ativos financeiros e renomea-

da como China Galaxy Asset
Management Co., Ltd., de
acordo com um comunicado
da Comissão Reguladora divulgado nesta quinta-feira.
A transformação precisa ser
concluída dentro de seis meses
após a aprovação, datada de 5
de março, disse o comunicado,
acrescentando que não são permitidos negócios financeiros
durante o período de transição.
Conforme a agência Xinhua,
atualmente, a empresa estatal
de investimentos Central Huijin
Investment Ltd. é o maior acionista, detendo 70% da Jiantou
Citic, enquanto a Citic Securities Co., Ltd. possui os 30%
restantes.
Gestão de ativos

quatro empresas de gestão
de ativos, a Cinda, a Huarong, a Grande Muralha e
a Oriente, para lidar com
os “ativos tóxicos” dos

quatro grandes bancos estatais do país, em um esforço para ajudá-los a se
transformar em instituições financeiras orienta-

desde então, se transformaram em grupos financeiros
envolvidos nos setores bancário, de seguros e fundos
fiduciários.

Alibaba oferece ferramenta de diagnóstico da Covid-19
O Alibaba Cloud, braço
de computação na nuvem do
gigante chinês Alibaba, está
compartilhando de graça a
hospitais no mundo inteiro
sua tecnologia de diagnóstico da doença do novo coronavírus com base em inteligência artificial (IA). Na
China, atualmente, ela é a
líder do mercado de computação em nuvem. O serviço
representa hoje cerca de 7%
dos negócios do grupo.

A tecnologia, desenvolvida pela Alibaba DAMO Academy e pelo Alibaba Cloud,
pode analisar imagens de
tomografia
computadorizada (TC) em 20 segundos
para diagnosticar casos suspeitos do novo coronavírus
com uma taxa de precisão de
96%.
Conforme a agência Xinhua, os médicos geralmente
levam de 5 a 10 minutos para
diagnosticar imagens de TC

de um paciente. O sistema de
diagnóstico de IA pode aliviar
os recursos hospitalares já sobrecarregados, de acordo com
a Alibaba DAMO Academy.
Instituições médicas no
Japão, Itália, Malásia e Holanda entraram em contato
com o Alibaba Cloud para
usar a tecnologia, de acordo
com a empresa. A tecnologia já foi usada em mais de
260 mil casos clínicos em
160 hospitais chineses.

Receita
Em junho de 2019, a Alibaba informou que a receita
de cloud computing no quarto trimestre fiscal foi de US
$ 1,15 bilhão, cerca de 76%
acima do registrado no ano
anterior. O Alibaba é o principal fornecedor de nuvem
na Ásia. Outras empresas
globais desse mercado são:
Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure.

Em 1999, a China criou

Fed pretende garantir liquidez em fundos mútuos
Em dois dias os Estados
Unidos já anunciaram três
programas emergenciais
para contornar o impacto
da pandemia. Nesta quinta-feira, o Federal Reserve (Banco Central americano) lançou seu terceiro
programa emergencial de
para combater as consequências do novo coronavírus (Covid-19), este com o
objetivo de manter funcionando a indústria de fundos mútuos do mercado
monetário se investidores

das ao mercado.
As quatro empresas concluíram a tarefa atribuída
pelo Estado de lidar com os
“ativos tóxicos” em 2006 e,

fizerem retiradas rápidas.
Conforme a Reuters,
o Money Market Mutual
Fund Liquidity Facility informou na quarta-feira (18)
que fará empréstimos de até
um ano para instituições financeiras que prometerem
como garantia ativos de
alta qualidade como Treasuries que compraram dos
fundos mútuos do mercado
monetário.
“O Fed está na realidade encorajando os bancos a
comprar ativos desses fun-

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do
exercício de 2019, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José,
nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010020, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. Nanci Turibio Guimarães Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
CNPJ nº 33.254.319/0001-00 – NIRE 33.300.316.906
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 2.1.2020
Data, Hora, Local: Em 2.1.2020, às 18h, na sede social, Praça Quinze de
Novembro, 20, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010. Mesa:
Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum
de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo
124 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1) registrar o pedido de renúncia,
ao cargo de Diretor da Sociedade, formulado pelo senhor Frederico William
Wolf, em carta desta data (2.1.2020), cuja transcrição foi dispensada, a
QUAL ENCONTRA SE ARQUIVADA NA SEDE DA 3OCIEDADE PARA TODOS OS lNS
de direito. Foi consignado na ocasião agradecimentos pelos serviços
prestados; 2) eleger, para compor a Diretoria da Sociedade, a senhora
Renata Geiser Mantarro, brasileira, casada, bancária, RG 17.464.318-4/
SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio no Núcleo Cidade de Deus,
Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e o senhor Agnaldo Donizetti
do Prado, brasileiro, casado, bancário, RG 17.467.488-0/SSP-SP, CPF
100.668.518/90, com domicílio na Praça Quinze de Novembro, 20,
11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20010-010, ambos no cargo
de Diretor. Os Diretores eleitos: 1) arquivaram na sede da Sociedade
declaração, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer
a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação
criminal; 2) terão: a) seus nomes levados à aprovação do Banco Central
do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos; b) mandato
coincidente com o dos demais Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se
até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no ano de 2020. Em consequência, a Diretoria
da Sociedade, com mandato até a posse dos novos Diretores que serão
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020,
lCA ASSIM COMPOSTA SENHORES Diretor Geral: Eurico Ramos Fabri, RG
20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; Diretores Vice-Presidentes:
Marcelo de Araújo Noronha, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF
360.668.504/15; André Rodrigues Cano, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF
005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli, RG 16.290.774-6/SSP-SP,
CPF 082.633.238/27; Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior,
RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; Renato Ejnisman,
RG 13.440.778-7/SSP-SP, CPF 136.865.628/55; senhora Walkiria
Schirrmeister Marchetti, RG 11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09;
senhores Guilherme Muller Leal, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF
965.442.017/15; Rogério Pedro Câmara, RG 16.247.624-3/SSP-SP,
CPF 063.415.178/90; João Carlos Gomes da Silva, RG 13.097.633-7/
SSP-SP, CPF 044.972.398/45; Bruno D’Avila Melo Boetger, RG
07.153.101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91; Diretores: Antonio José
da Barbara, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; José
Gomes Fernandes, RG 28.057.233-5/SSP-SP, CPF 135.834.253/91;
senhora Renata Geiser Mantarro, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF
074.432.258/81, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila
Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; e o senhor Agnaldo Donizetti do
Prado, RG 17.467.488-0/SSP-SP, CPF 100.668.518/90, com domicílio na
Praça Quinze de Novembro, 20, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20010-010; 3) de conformidade com o disposto na letra “g” do Artigo
 DO %STATUTO 3OCIAL lXAR A PARTIR DO MÑS DE JANEIRO A REMUNERAªÏO
DE MEMBRO DA $IRETORIA NOMINADO EM RELAªÏO QUE lCARÊ ARQUIVADA NO
Departamento de Recursos Humanos. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente
Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que
a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael
Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por seus Diretores
Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo
Scapelli. Declaração: $ECLARO PARA OS DEVIDOS lNS QUE A PRESENTE Ð CÙPIA
lEL DA !TA LAVRADA NO LIVRO PRÙPRIO E QUE SÏO AUTÑNTICAS NO MESMO LIVRO
as assinaturas nele apostas. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Banco Losango
3! "ANCO -ßLTIPLO .)2%  #ERTIlCO O ARQUIVAMENTO EM
11.3.2020 sob número 00003862292.

dos mútuos, isolando os fundos de terem que vender ativos com desconto se ficarem
sob pressão de pessoas ou
empresas que querem retirar
dinheiro”, citou a agência
em reportagem.
Os fundos mútuos do
mercado monetário têm o
objetivo de servirem como
lugares de baixo risco para
que as pessoas e empresas
mantenham dinheiro, e limitam seus investimentos em
ativos como títulos governamentais e um de crédito

corporativo de curto prazo
conhecido com papel comercial.
Na quarta-feira, os EUA
contabilizavam 7.087 casos de coronavírus no
país, um avanço de 2.812
casos em relação ao relatório anterior. O número
de mortes aumentou em
22 para 97. Os casos de
coronavírus foram relatados por todos os 50 estados norte-americanos, em
comparação aos 49 reportados anteriormente.

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
ORDINÁRIA E 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 Ordinária/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 Ordinária/ Extraordinária, a serem realizadas na Av.
Rio Branco, nº 04 - sala 1404, Centro - Rio de Janeiro/RJ, no próximo dia
31 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: Assembleia Geral Ordinária 1. Deliberação sobre a prestação
de contas do Conselho de Administração relativa ao exercício de 2019,
compreendendo o Relatório de Gestão, o Balanço Geral e o Demonstrativo
de Sobras ou Perdas do Exercício; 2. Apresentação do Parecer do
Conselho Fiscal e 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio de perdas.
Assembleia Geral Extraordinária 1. Apresentação para Deliberação
da Assembleia de Reforma Estatutária, composta dos seguintes itens:
Revisão Geral e Mudanças na Redação do Estatuto Social; 2. Aprovação
da Participação Da Cooperativa em Licitações, Incluindo-se também as
Licitações de Órgãos Federais, Estaduais e Municipais e 3. Assuntos de
Interesse Social. Nota: Para efeito de quorum, o número de associados
seguirá o previsto na Lei 12.690/12. Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.
Marciano Lopes da Silva, Diretor Administrativo.

Banco Bradesco BERJ S.A.
CNPJ nº 33.147.315/0001-15 – NIRE 33.300.025.260
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 2.1.2020
Data, Hora, Local: Em 2.1.2020, às 18h30, na sede social, Praça Pio
X, 118, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-040. Mesa:
Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum
de Instalação: Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no §4º do Artigo
124 da Lei nº 6.404/76. Deliberação: eleger, para o cargo de Diretora
da Sociedade, a senhora Renata Geiser Mantarro, brasileira, casada,
bancária, RG 17.464.318-4/SSP-SP, CPF 074.432.258/81, com domicílio
no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900.
A Diretora eleita: 1) arquivou na sede da Sociedade declaração, sob as
penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; 2) terá: a) seu
nome levado à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que
tomará posse de seu cargo; b) mandato coincidente com o dos demais
Diretores, até 30.4.2020, estendendo-se até a posse dos novos Diretores
que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano
de 2020. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, com mandato
até a posse dos novos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no ano de 2020, fica assim composta: senhores
Diretor Geral: Cassiano Ricardo Scarpelli, RG 16.290.774-6/SSP-SP,
CPF 082.633.238/27; Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo
Noronha, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; André
Rodrigues Cano, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27;
Eurico Ramos Fabri, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58;
Diretores Gerentes: Moacir Nachbar Junior, RG 13.703.383-7/SSP-SP,
CPF 062.947.708/66; Renato Ejnisman, RG 13.440.778-7/SSP-SP,
CPF 136.865.628/55; senhora Walkiria Schirrmeister Marchetti, RG
11.595.787-X/SSP-SP, CPF 048.844.738/09; senhores Guilherme Muller
Leal, RG 07.178.555-4/SESEG-RJ, CPF 965.442.017/15; Rogério Pedro
Câmara, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; João Carlos
Gomes da Silva, RG 13.097.633-7/SSP-SP, CPF 044.972.398/45; Bruno
D’Avila Melo Boetger, RG 07.153.101-6/SECC-RJ, CPF 867.743.957/91;
Diretores: Antonio José da Barbara, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF
083.858.728/33; José Gomes Fernandes, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF
135.834.253/91; e senhora Renata Geiser Mantarro, RG 17.464.318-4/
SSP-SP, CPF 074.432.258/81, todos com domicílio no Núcleo Cidade de
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os
presentes que a subscrevem. aa) Presidente: Antonio José da Barbara;
Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: Banco Bradesco S.A., representado
por seus Diretores, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo
Scarpelli. Declaração: Declaro 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. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão: Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Empresa: Banco Bradesco BERJ
S.A. - Nire: 333.0002526-0. Certifico o arquivamento em 5.3.2020 sob o
número 00003859036.

Protocolos físicos do BC serão
fechados em todo o Brasil
Para evitar a propagação
do Coronavírus (Covid-19),
o Banco Central optou por
fechar temporariamente seus
protocolos físicos em todo
o Brasil, passando a receber
os documentos somente por
meio do Protocolo Digital,
disponível no site do BC. Os
documentos enviados devem
estar no formato PDF/A, ter
o tamanho máximo de 50MB
e ser assinados digitalmente,
por meio de certificado digital emitido por Autoridade
Certificadora da ICP-Brasil,
no padrão PAdES. Caso não
sejam enviados de acordo

com esses padrões, os documentos terão valor de cópia
simples.
O Protocolo Digital é uma
plataforma que permite o envio de documentos ao Banco
Central de forma totalmente
digital. A plataforma pode
ser acessada por meio de
um link localizado no canto
inferior direito da página do
BC na internet, ou, digitando, no seu nagevador, www.
bcb.gov.br/acessoinformacao/protocolodigital. Na página constam todas as informações sobre como enviar
os documentos.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Os Senhores Acionistas da Brasilcap Capitalização S.A. são
convidados a participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária que, em primeira convocação, será realizada no dia 31 de março de
2020 às 15h, na Sede Social, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciar o Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, Relatório dos
Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada - Balanço
Social modelo Ibase, Parecer dos Atuários Independentes e do Conselho
Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a aprovação do
lucro líquido do exercício e sua destinação; ratificação da deliberação do
Conselho de Administração sobre pagamento de dividendos intermediários
e complementares; 3) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2020/2021; 4) Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5) Eleger/reeleger os
membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes
- mandato 2020/2023; 6) Fixar o teto da remuneração anual global dos
Administradores; 7) Ratificar as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia de administradores. II - Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração do Estatuto Social da companhia;
2) Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a
participação dos empregados e diretores nos lucros da companhia; 3) Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação
vigente, bem como delegar competência ao Conselho de Administração
para deliberar sobre as indicações previstas nos normativos; 4) Assuntos de
Ordem Geral. Rio de Janeiro, 18 de março de 2020. Bernardo de Azevedo
Silva Rothe - Presidente do Conselho de Administração.
NATTCA 2006 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.496.047/0001-08 - NIRE 33.3.0028017-1
Ata da AGE realizada em 26/11/19. Data, Hora e Local: Em 26/11/19, às
15h, na sede social da Cia., situada na Av. Afrânio de Melo Franco, 290,
sls. 102, 103 e 104, Leblon/RJ. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no “Livro
de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensadas as formalidades de
convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente: Sr. Frederico da Cunha
Villa; Secretária: Sra. Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda. Documentos
Lidos na Assembleia: a) Boletim de Subscrição da BR Malls Participações
S.A.; e b) Estatuto Social consolidado; identificados pela mesa diretora como
Documentos I e II, respectivamente, e arquivados na sede da Cia. Deliberações: (i) foi aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária e
considerada sanada a falta de publicação dos avisos a que se refere o art.
133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos previstos no
mesmo dispositivo, nos termos de seu §4º; (ii) retificou-se o total de ações
considerado na AGO/E realizada em 07/08/19, decorrente da incorporação
do Patrimônio Cindido Vertido à Nattca, quando da incorporação da Ecisa
deliberada na AGE realizada em 19/12/16 e registrada em 29/12/16, perante
a Jucerja nº 00002991740, sendo o total de ações da Cia. de 42.933.548;
(iii) foi aprovado o aumento do capital social no valor de R$ 9.704.000,00,
mediante a emissão de 445.138 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, totalmente subscritas e integralizadas pela BR Malls Participações
S.A., conforme o Boletim de Subscrição que constitui o Documento I, anexo
a esta ata, tendo sido o preço de emissão das novas ações de R$ 21,80,
fixado de comum acordo entre os acionistas, observados os critérios previstos no Art. 170, §1º da Lei das S.A.. Dessa forma, o capital social deixa de
ser R$ 291.613.040,23 passando a ser R$ 301.317.040,23, divididos em
43.378.686 ações. (v) desta forma, ficou aprovada a alteração do Art. 5º do
Estatuto Social da Cia. que passará a constar com a seguinte redação: “Art.
5º - O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$
301.317.040,23, divididos em 43.378.686 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal.
Acionistas
Ações
Valor (R$)
BR Malls Participações S.A.
43.378.685 301.317.018,43
BR Malls Serviços Compartilhados Ltda.
1
21,80
Total
43.378.686 301.317.040,23
(vi) foi aprovada a reforma do Estatuto Social da Cia. em razão das deliberações anteriormente mencionadas e outras que se fizeram necessárias,
conforme o Documento II anexo à presente ata. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos. Mesa:
Frederico da Cunha Villa - Presidente; Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda Secretária; Acionistas: BR Malls Participações S.A.; Frederico da Cunha
Villa - Diretor; Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Diretora; BR Malls Serviços Compartilhados Ltda.; Frederico da Cunha Villa - Administrador;
Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda - Administradora. Jucerja em 13/03/20
sob o nº 3863552. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

