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Nasser: protagonista dos
Não-Alinhados e do pan-arabismo
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Quando eu era criança, presidente
da República era elogio

Felipe Quintas, página 2

Monitor
mercantil

precisando dos recursos”, reagiu o
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM). Para o
deputado, o governo tem condições
de agir mais rápido.
Questionado pela demora,
Guedes voltou a usar o discurso
fiscal. Disse que ainda existem
entraves para que o governo encontre as fontes de recursos para
garantir o pagamento da ajuda.
Afirmou que a liberação ainda
dependerá de decisões da Justiça
e do Congresso. “A regulamentação está aí. Pode ser solta a qualquer momento. Isso depende de
trâmites jurídicos e legislativos”,
declarou o ministro.
Diante da demora de Bolsonaro
em sancionar a lei, os líderes dos
partidos no Senado decidiram adiar
para esta quarta-feira a votação do
PL 873/2020, que estabelece o pagamento de R$ 300 mensais a beneficiários do Bolsa Família durante a pandemia do coronavírus.

Suspenso aumento dos medicamentos
Em publicação na tarde desta
terça-feira no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a
suspensão do reajuste de preço
de todos os medicamentos por
60 dias. A medida foi tomada em

decorrência da crise causada pela
expansão dos casos de coronavírus (covid-19) no Brasil. O presidente disse que a medida foi tomada “em comum acordo com a
indústria farmacêutica”.

Desemprego já estava piorando
antes da crise do coronavírus
A taxa de desemprego subiu
para 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, ante 11,2% em
novembro, informou o IBGE. A
taxa é menor do que há um ano
(12,4%), basicamente por causa
do trabalho informal. O instituto
mostra ainda um número recorde
de pessoas fora da força de trabalho (65,9 milhões).
Os dados mostram que o mercado de trabalho já vinha se enfraquecendo antes das medidas de
restrição de movimento adotadas
para combater a disseminação do
coronavírus. Os 11,6% correspondem a 12,343 milhões de desempregados no país. São 479 mil a
mais em três meses e 711 mil a menos em 12 meses.
“É normal que no início do ano
ocorra essa interrupção (na redução
do desemprego), porque já vínhamos numa trajetória de taxas
declinantes no fim do ano. Não
tínhamos visto essa reversão em
janeiro, no entanto, ela veio agora
no mês de fevereiro, provocada
por uma queda na quantidade de
pessoas ocupadas e um aumento
na procura por trabalho”, comentou, em entrevista por telefone à

Agência Brasil, Adriana Beringuy,
analista da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad).
Na comparação com fevereiro de
2019, a pesquisa aponta 1,830 milhão de ocupados a mais, crescimento de 2%, para um total de 93,710
milhões. Mas, nesse período, o que
mais cresce é o emprego informal.
A taxa de informalidade foi pouco
menor em fevereiro, 40,6%, ante o
recorde de 41,1% três meses antes,
e praticamente igual à de um ano
atrás (40,7%).
A chamada subutilização da
força de trabalho foi de 23,5%,
praticamente estável em relação a
novembro (23,3%) e menor do que
há um ano (24,6%). São 26,8 milhões de pessoas nessa situação. Já
os desalentados somam 4,7 milhões
e representam 4,2% da força de trabalho, taxa que se mantém estável.
O rendimento médio real habitual (R$ 2.375) no trimestre móvel
terminado em fevereiro cresceu
ficou estável nas duas comparações. A massa de rendimento real
habitual (R$ 217,6 bilhões) ficou
estável frente ao trimestre anterior
e cresceu frente ao mesmo trimestre de 2019.

Companhias aéreas terão perdas
superiores a US$ 39 bilhões
A queda do número de passageiros e as restrições que os governos impuseram ao transporte aéreo
para tentar retardar a disseminação
da Covid-19 causarão um prejuízo
líquido de cerca de US$ 39 bilhões
(R$ 202 bilhões) às empresas do
setor no mundo, apenas entre abril
e junho deste ano.
A estimativa é da Associa-

ção Internacional de Transporte
Aéreo (Iata). Ao longo do ano, as
receitas da indústria devem ser reduzidas em US$ 252 bilhões em
comparação a 2019. A situação só
não é pior porque o transporte de
carga não foi integralmente afetado, embora esteja operando em
níveis reduzidos.
Página 8

Rio de Janeiro, quarta-feira,
1º de abril de 2020
ANO CVII - Nº 28.597
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br
ISSN 1980-9123
Arquivo/ABr

Bolsonaro e Guedes seguram
ajuda aos mais necessitados

A regulamentação da renda básica emergencial de R$ 600 por
mês a trabalhadores informais e
a beneficiários do Bolsa Família
está pronta, mas a publicação depende de trâmites jurídicos e da
aprovação de uma proposta de
emenda à Constituição (PEC),
disse o ministro da Economia,
Paulo Guedes, em coletiva na tarde desta terça-feira.
Ao contrário do que prometera,
o presidente Jair Bolsonaro não
sancionou imediatamente a lei
aprovada pelo Congresso que cria
uma renda mínima emergencial de
R$ 600, que pode chegar a R$ 1,2
mil por família. Os congressistas
cobravam a sanção ainda nesta terça-feira. O Ministério das Cidades
fala em iniciar o pagamento para
quem é do Bolsa Família em duas
semanas, a partir de 16 de abril.
“Se o apoio é emergencial, 16
de abril não parece tão emergencial para os brasileiros que estão

Paulo Márcio de Mello, página 5

Tal medida é imperiosa na atual economia digital, defendeu Witzel

Rio aprova cobrança
de ICMS sobre
compras online
Governo mira uma
das raras fontes de
recursos que não
serão afetadas
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta terça-feira, em discussão
única, o Projeto de Lei 2.023/20, de
autoria do Executivo, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações eletrônicas de prestação de serviços de
comunicação ou de vendas de bens
e mercadorias digitais, mediante
transferência eletrônica de dados.
O texto seguirá para sanção do
governador Wilson Witzel. De
acordo com Witzel, o objetivo do
novo projeto é adequar a legislação estadual ao Convênio ICMS
106/17, que disciplina a cobrança
incidente nas operações digitais por
meio de transferência de dados.
A medida foi incluída entre as
pautas relacionadas ao coronavírus devido ao aumento das compras pela internet, em virtude das
medidas de restrição de circulação
adotadas nas últimas semanas. “Tal
medida é imperiosa na atual economia crescentemente digital, carac-

terizada pelo vertiginoso aumento
das transações realizadas por meio
de sites e plataformas eletrônicas”,
declarou o governador.
O presidente da Comissão de
Tributação da Alerj, deputado Luiz
Paulo (PSDB), destacou a necessidade do projeto neste momento
de pandemia do coronavírus. “Esta
medida é muito importante porque
é uma das raras fontes de ICMS que
serão preservadas durante os próximos meses e que poderá crescer daqui para frente com o aumento das
compras pela internet. Não se trata
de aumento de imposto, porque não
mexe na alíquota. Mas sim regulamentar e tributar aqueles que tenta
ludibriar as operações na internet”,
explicou.
Nas operações de bens e mercadorias digitais, o recolhimento
do ICMS será responsabilidade
das empresas detentoras do site ou
plataforma eletrônica, caso a companhia também opere a transação
financeira. Se a empresa apenas
realizar a oferta ou entrega dos produtos e serviços, o imposto deverá
ser recolhido pelo intermediador financeiro, como a administradora de
cartão de crédito ou de outro meio
de pagamento. Se tanto a empresa
quanto o intermediador financeiro
não forem do Estado do Rio, o imposto será recolhido pelo consumidor do bem ou mercadoria digital.

Bolsa brasileira
tem pior
trimestre
da história
Enquanto dólar e ouro lideraram a valorização entre os investimentos no primeiro trimestre
de 2020, a bolsa brasileira (B3)
tinha o pior trimestre da história.
O tombo de 36,86% foi maior que
os 36,25% registrados em 1986 e
superou as perdas em 2000 (pontocom), 2001 (11 de Setembro) e
2008 (subprime).
“Esse bear market (mercado em
queda) tem sido incomum, não por
causa da escala do declínio, mas
por causa da velocidade e da volatilidade”, avaliaram Peter Oppenheimer e equipe do Goldman Sachs
em relatório a clientes.
O dólar fechou o trimestre com
alta de 26,59%, e o ouro alcançou valorização de 30,22%. Nesta
terça-feira, o Ibovespa, principal
índice da bolsa paulista, teve queda de 2,17%.
O resultado no Brasil repetiu o
desempenho dos mercados acionários da Europa, que, apesar de
encerrarem em alta nesta terçafeira, tiveram seu pior trimestre
em quase 18 anos.
O índice pan-europeu Stoxx 600
perdeu 23%, ou US$ 2,8 trilhões,
com uma grande quantidade das
perdas ocorrendo em março, seu
pior mês já registrado, com a rápida disseminação do coronavírus e
as medidas subsequentes para combater os efeitos sobre a atividade
econômica.
O surto também resultou em um
ambiente de negociação muito mais
volátil, com o indicador de volatilidade regional girando em torno dos
níveis vistos pela última vez durante a crise financeira de 2008.
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AgeRio oferecerá financiamento direto
A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) poderá aprovar
e conceder diretamente financiamentos de até R$ 5 milhões às empresas fluminenses. A determinação é do Projeto de Lei 2.050/2020,
de autoria do Poder Executivo, que
a Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou,
em discussão única e regime de urgência, nesta terça-feira.
Atualmente, devido à Lei
4.534/05 – que criou o Fundo de
Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses – todo incentivo ou financiamento concedido pela AgeRio com recursos do
Fundo tem que ser aprovado pela
Comissão Permanente de Políticas
para o Desenvolvimento Econômico (CPPDE). Com a mudança proposta, a concessão de crédito será
facilitada, mas ainda necessitará

da aprovação final das secretarias
de Fazenda e de Desenvolvimento
Econômico.
O governador Wilson Witzel explicou que a medida é fundamental
para socorrer as micro, pequenas
e médias empresas que serão impactadas financeiramente devido à
pandemia de coronavírus.
A proposta também altera a Lei
7.495/16 – que impede o Governo do Estado de conceder incentivos fiscais durante o Regime
de Recuperação Fiscal (RRF). A
legislação em vigor já exclui do
impedimento as microempresas e
empresas de pequeno porte. Pelo
novo projeto, as empresas de médio porte (com ativo total inferior
à R$ 240 milhões ou receita bruta
anual inferior a R$ 300 milhões)
também poderão receber incentivos fiscais.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,2061

Dólar Turismo

R$ 5,3400

Euro

R$ 5,7462
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$ 0,7349

Ouro (gr)

R$ 270,00

Selic
Hot Money

3,75%
0,82% a.m.
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Líderes nacionalistas: Nasser
Gamal Abdel Nasser foi um dos maiores líderes nacionalistas e anti-imperialistas do mundo árabe e do Terceiro Mundo.
O nasserismo tornou-se uma referência
para os países subdesenvolvidos que buscavam libertar-se das amarras coloniais.
Nascido em 1918, Nasser governou o
Egito de 1954 até a sua morte em 1970,
tendo sido primeiro-ministro de 1954 a
1956 e presidente de 1956 a 1960. Foi
uma das principais lideranças do Movimento dos Oficiais Livres, movimento
militar patriótico que derrubou o rei Farouk, fantoche da Inglaterra, em 1952.
Nasser assumiu o poder em 1954 após
derrubar o General Naguib, primeiro
presidente do Egito e seu ex-aliado. Em
1956, ele foi eleito presidente.
Inspirado em Mossadegh, Nasser fez
amplo uso do rádio para mobilizar o povo
em torno da sua agenda nacionalista. Ele
também usou o rádio para disseminar o
ideal pan-arabista, de união entre os povos
árabes e de oposição a Israel e às potências ocidentais. Tanto que seu programa
de rádio se chamava A Voz dos Árabes e
era transmitido em todo o Oriente Médio.
Em 1956, Nasser tornou-se mundialmente conhecido ao nacionalizar o canal
de Suez, controlado pela Inglaterra, que
desde 1936 mantinha ali uma base militar.
Porém, ele só fez isso após os EUA forçarem o Banco Mundial a suspenderem
o financiamento à represa de Aswan, um
grande projeto de infraestrutura a ser feito pelo governo egípcio. A suspensão se
deveu ao fato de Nasser ter feito acordos
militares com a URSS.
Então, para obter meios de construir a
barragem, Nasser expropriou o canal de
Suez incluindo os pedágios, gerando enorme indignação entre as potências ocidentais. A Inglaterra pressionou os EUA para
agir contra o Egito da mesma forma que havia agido contra o Irã, porém o apoio militar
soviético dissuadiu os EUA a intervirem.
Com base nas receitas adquiridas através dos pedágios no Canal de Suez e com
a criação de um imposto de renda que
chegava a 90% para rendimentos acima
de 10 mil libras, Nasser empreendeu uma
série de reformas econômicas, sociais e
políticas. Ele nacionalizou bancos, companhias de seguro, toda a indústria pesada

e a mídia. Também nacionalizou o comércio de algodão, principal item de exportação egípcia, para estimular a indústria
têxtil doméstica. Fez uma reforma agrária
organizando os agricultores em cooperativas de plantio e agroindústria, de modo a
incentivar a industrialização rural e a autonomia dos trabalhadores.
Seu governo empreendeu um amplo
processo de industrialização. O Estado nacionalizou diversos setores estratégicos do
país, como recursos naturais e indústria de
base, e investiu em infraestruturas e em diversos setores industriais em todo o país.
Também avançou a construção de um
Estado de bem-estar social. Criou um sistema público e universal de saúde, investiu
em habitações populares e escolas técnicas.
Também criou uma série de direitos trabalhistas, como o salário mínimo, redução da
jornada de trabalho de 8 para 7 horas sem
redução do salário, participação dos lucros
em 25% e representantes operários na diretoria das empresas. No seu governo, as mulheres foram incorporadas à plena cidadania
e obtiveram o direito ao voto, à escolarização e ao trabalho fora de casa.
No plano internacional, Nasser teve
grande protagonismo ao ser um dos membros da Conferência de Bandung e um
dos criadores do movimento dos NãoAlinhados em 1961, tendo sido o secretário-geral de 1964 até 1970. Foi um dos
mentores do pan-arabismo, de oposição a
Israel, e formou a República Árabe Unida
com a Síria em 1958, que se tornou um
Estado soberano em 1961 e perdurou por
mais dez anos.
Em 1967, com a Guerra dos Seis Dias,
o Egito sofreu pesadas perdas militares e
territoriais, enfraquecendo Nasser. A partir de então, Nasser iniciou um movimento de liberalização política e de acomodação com setores mais liberais e ligados
às potências estrangeiras. Indicou Anwar
el-Sadat para ser seu sucessor. Esse, por
sua vez, desmontou grande parte das conquistas econômicas e sociais da Era Nasser e aliou-se a adversários do nasserismo
como a Irmandade Muçulmana.

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência Política pela
Universidade Federal Fluminense (UFF).

Não é não… ou quer que desenhe?
O recente episódio com uma adolescente notoriamente importunada dentro
de um carro de aplicativo reforça a necessidade de constante campanha de conscientização da sociedade quanto ao ato
de assediar ou importunar o próximo, essencialmente as mulheres. E isso é o ano
todo, não sendo o Carnaval ou qualquer
outra situação argumento para o desrespeito. Não é não. Se por um lado a azaração é permitida e até saudável, por outro
o “forçar a barra” e a falta de respeito não
podem acontecer. É crime.
Em 2018, a Lei 13.718 definiu que a
importunação sexual é crime caracterizado pela realização de ato libidinoso
na presença de alguém de forma não
consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros”,
além de divulgação de cenas de estupro,
nudez, sexo e pornografia. A pena para
as duas condutas criminosas é de 1 a 5
anos de prisão.
Para muitos juristas, essa medida está
entre as três principais na área de defesa das mulheres, depois da edição das
leis Maria da Penha e do Feminicídio. E
ela surgiu como forma de reparar situações rotineiras e vulgares como assédio
na rua ou em transporte público, além
de divulgação de cena íntima ou de estupro. Fatos repugnantes que não eram
respaldados pela legislação.
No caso da menina assediada no car-

ro, o motorista ainda justificou o episódio, dando a entender que ela teria sido
responsável pela sua péssima conduta
por estar vestida com um short “tipo
Anitta”, uma miniblusa, com as pernas
abertas e chamando a sua atenção. Um
verdadeiro absurdo que acaba sendo
corriqueiro nesses casos, onde os autores buscam culpar a vítima.
Por essas e outras, não são poucas as
cidades que adotaram no metrô vagões
somente para o público feminino devido
ao histórico de abuso, com cantadas de
baixo calão e até contato físico, como
ejaculação em mulheres, o que, dependendo da situação, pode ser tipificado
como estupro, se ocorrer uso da força,
por exemplo.
A importunação sexual e o assédio podem se caracterizar por um beijo roubado
ou forçado, passar a mão, “encoxar” no
ônibus ou metrô e fazer cantadas invasivas e, em muitos casos, humilhantes.
Fica a dica para todos ficarem atentos
as suas posturas, e que os “engraçadinhos” de plantão entendam que não é não,
sem precisar que alguém desenhe para
que o recado seja entendido. E que a roupa ou fantasia não significa autorização
ou convite de qualquer espécie.

q Marcos Espínola
Advogado e especialista
em Segurança Pública.

Automação de investimentos: maior
segurança em períodos de oscilação
A tecnologia tem modificado a nossa vida em diversos
âmbitos, inclusive na maneira de realizar investimentos.
Hoje, por meio dela, já é possível também investir na Bolsa
de forma automatizada. Diante
de tal facilidade, a modalidade cresce a cada ano em todo
o mundo principalmente pelo
fato de retirar a emoção do
processo, trazer maior agilidade nas operações de compra e
venda, além de proporcionar
resultados acima da média no
longo prazo.
Neste momento o grande
desafio do mercado é desmistificar a ideia de que operações
automatizadas são arriscadas.
A verdade é que a automatização tende a proteger mais os
investidores de grandes oscilações do mercado, como essa
atual envolvendo a crise do petróleo e coronavírus, uma vez
que as estratégias utilizadas
são dotadas de inteligência de
base científica, com estudos
financeiros e de inteligência
artificial para controlar o risco.
Aliás, o principal valor que
essa tecnologia traz é a segurança que o investidor iniciante
tem para migrar ao complexo
universo de renda variável e

tem acesso ao histórico de
performance da estratégia e
seus riscos. Assim ele pode
definir seus objetivos de lucro/retorno, de acordo com
teses estatísticas e de probabilidade. O principal valor que
a tecnologia traz é a segurança que o investidor iniciante
tem para migrar ao complexo
universo de renda variável e
a capacidade dos investidores
experientes e agentes autônomos poderem diversificar
suas carteiras sem precisar se
preocupar com o andamento
das operações.
Atendimento – Na maioria
dos casos, os investimentos automatizados são operados por
uma fintech. Isso significa que
é uma startup jovem e disruptiva. Por isso, o atendimento
tende a ser diferenciado. Ou
seja, o usuário sempre que precisar ou tiver qualquer dúvida
pode conversar com a equipe
de maneira rápida. Além disso,
o serviço é 100% digital e tudo
será feito pela tela do seu computador ou smartphone, o que
dá maior transparência e facilidade aos investidores.

q Rafael Marchesano
CEO da TradeMachine.

O caminho pode estar errado mais uma vez
Passaremos por dificuldades, disso ninguém duvida,
mas velhas mentiras não saem
do imaginário. É possível a redução de salários e empregos
ser a única alternativa para enfrentar crises? Obviamente que
não. Os salários dos trabalhadores representam a “tábua de
salvação” do pouco que restou
ou restará da economia brasileira.
Cada incentivo do governo
deveria vir junto com a exigência da manutenção de empregos, incremento de salários e
partilha dos resultados. Gosto
da frase, partilha dos resultados, quem produz deve, em todas as situações, ser recompensado, seja o detentor do capital
ou da força de trabalho. Porém,
infelizmente, a recompensa,
em tempos de “boas colheitas”,
não fica com todos. Por outro
lado, é recorrente lembrar dos
trabalhadores para dividir os
prejuízos.
Não é à toa que, atualmente,
o Brasil tem a segunda maior
concentração de renda do
mundo, segundo o Relatório
de Desenvolvimento Humano
da ONU (RDH), divulgado em
2019. No ano de 2020, pelas
propostas de ações na economia que andam circulando nas
mídias, a pouca renda que restou com os mais pobres, tem
tudo para ir para o “vinagre”.
Quando mais precisamos
dos serviços e dos servidores
públicos, encontramos a máquina pública desmontada,
falta de recursos nas universidades, escolas, o que representa falta de incentivo para pesquisas e para as demais áreas
que tocam a vida das pessoas.
Em síntese, falta de servidores
públicos nas áreas estratégicas
(saúde, segurança, educação,
fiscalização e arrecadação
etc…). É adequado reduzir

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
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a capacidade dos investidores
experientes poderem diversificar ainda mais suas carteiras
sem precisar se preocupar em
executar as operações. Para
desmitificar a ideia de que
operações automatizadas são
mais arriscadas, pontuo abaixo as principais vantagens em
relação ao modelo tradicional.
Confira:
Diversificação – Cada estratégia automatizada tem a sua
característica específica. Umas
são mais voltadas para operações fundamentalistas enquanto
outras fazem somente day trade.
Independente do perfil, de maneira geral as automações contam com uma ampla diversificação para proteger o investidor
das oscilações de mercado.
Não é necessário nenhuma
experiência em programação
ou conhecimento de mercado
para contratar o serviço. Aliás,
a estratégia é ideal para usuários que desconhecem em detalhes os aspectos do mercado
e investidores mais experientes
que não possuem tempo para
acompanhar e executar as ordens de compra e venda ao
longo do dia.
Segurança – No momento
da contratação, o investidor

onde o cidadão mais precisa do
Estado? O Estado que queriam
“anêmico” para não interferir
ficou fraco para defender.
Não entendam errado, não
está se defendendo Estado máximo ou mínimo, defende-se
o Estado necessário para cada
contexto. Em um momento
histórico precisa-se de menos,
em outro de mais. Deveriam
existir garantias que o Estado
funcionasse prontamente às
demandas sociais, o atual modelo, em processo de desmonte, por força dos valentes servidores públicos que restam, se
esforça, mas não dará conta do
que está por vir.
Que todos devem, em algum
grau, renunciar e se sacrificar,
na medida de suas possibilidades, não duvide. Quem tem
decência quer participar, doarse para o bem de todos. E os
indecentes?
Por que não questionamos
a dívida pública? Voltar a tributar os lucros que não pagam
imposto de renda? Tributar
mais quem tem muito patrimônio? Instituir o imposto sobre
grandes fortunas improdutivas? Instituir impostos sobre
iates e aeronaves, por que só
o carro paga imposto? E por aí
vai…
Deve-se reduzir impostos,
ninguém duvida, mas reduzir
impostos dos mais pobres. Dos
que pagam pouco ou nada seria
necessário aumentar. A equação é simples, se reduzirmos
dos mais pobres deveríamos
aumentar dos mais ricos. Os
serviços públicos precisam ser
financiados por todos.
Questiona-se sobre a qualidade dos serviços prestados,
tem-se uma questão a ser resolvida no contexto da gestão.
Parece o retrato de uma minoria. Postos de saúde, hospitais
públicos, corpo de bombeiros,
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defesa das fronteiras etc… a
regra é doação em prol de todos.
O Brasil parece um “samba
de uma nota só” (com todo respeito a grandiosa obra do poeta), só se fala em desempregar
e reduzir salários, quando o
emprego e os salários mantêm
nossos pequenos empresários.
É o consumo das famílias que
ainda faz este país ficar de pé.
O discurso começa a cansar e
a sociedade, felizmente, está
mais esclarecida.
Por que tanto medo da
tributação sobre movimentações financeiras? Será por
que o crime organizado se esconde nesta movimentação?
Alguém tem que ajudar a pagar a conta. Se não querem
mais tributo sobre quem já
paga muito, é simples, façam
uma tributação sobre movimentação financeira compensável. Quem paga imposto de
renda ou previdência (a maioria dos brasileiros), deduz do
que paga a sua CPMF, IPMF,
IMF, ou outro nome que queiram dar. Só sobra aqueles que
não pagam, não onera o setor
produtivo e nem o trabalho.
Repito, nossos pequenos
municípios vivem dos salários
dos trabalhadores, quanto mais
se tira das famílias, mais se
concentra renda no país.
Quanto tempo vai levar para
que todos percebam que o caminho não é facilitar para quem
acumula, e sim para quem solidariza e trabalha? Reduzir salários e empregos não poderia
ser a única solução.

q Geraldo Paes Pessoa
Professor de Direito Tributário
e Penal (Unisul/SC), analistatributário da Receita Federal, é
diretor de Formação e Relações
Intersindicais do Sindireceita.
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Alemanha rejeita
aplicação do ‘coronabonds’
Saúde ou economia,
uma falsa polêmica
O ministro Paulo Guedes passou boa parte do ano
passado tentando retirar R$ 1,3 trilhão dos bolsos dos
aposentados. Acabou aprovando uma tunga de uns R$
800 bilhões, em dez anos. Agora, imprensado pelo coronavírus, que desnudou os efeitos das políticas neoliberais
no mundo, Brasil entre os principais maus exemplos, diz
que está liberando R$ 750 bilhões para os trabalhadores.
Balela. A maior parte desse dinheiro é antecipação do
que já seria pago ao longo do ano. Mesmo com a crise
batendo à porta, Guedes e sua turma continuam aferrados ao ajuste fiscal.
Por aí se percebe que a discussão entre defender a
saúde, com medidas de isolamento, ou defender o funcionamento da economia é uma falsa polêmica. O que
tem jogado para baixo o desempenho econômico do
Brasil são o austericídio e a financeirização. O país vem
tropeçando nas pernas desde a Década Perdida, em 1980,
com momentos de alívio, nos quais a política neoliberal
foi atenuada, e anos de fortes perdas, como tem acontecido desde 2015. Os números do desemprego e da
produção em janeiro comprovam que não estava acontecendo nenhuma retomada, ao contrário, havia nova desaceleração antes do coronavírus.
Com a depressão batendo à porta do mundo, até economistas que comungam das ideias de Guedes viraram
ardorosos (ainda que temporários) keynesianos. Insistir
no ajuste fiscal é querer ver o circo (de Bolsonero, como
diria a Economist) pegar fogo.

Moratória nos tributos
Com o reconhecimento do estado de calamidade pública no Brasil devido à pandemia global do coronavírus,
diversas empresas ajuizaram ações solicitando moratória
no pagamento dos tributos. “A moratória é a dilação do
pagamento do tributo. Ou seja, quando concedida, aplica-se a extensão do prazo para adimplemento das obrigações tributárias. Ela só é possível em circunstâncias extremas, como desastres naturais ou calamidade pública”,
explica coordenador de consultoria tributária da Stürmer
& Wulff Advogados, Pedro Schuch.
Na condição de moratória, o pagamento dos tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) das empresas domiciliadas em localidades que, via decreto estadual, reconheceram estado
de calamidade pública, fica prorrogado para o último dia
útil do terceiro mês subsequente à data em que se decretou calamidade, sem inscrição na dívida ativa da união e
execução da quantia.
Dispositivos do Código Tributário Nacional preveem a moratória em alguns casos específicos (art. 152
e seguintes do CTN), podendo ser aplicados nos casos
de calamidade pública e estado de emergência nacional,
segundo o advogado.

Medicina oriental
A medicina tradicional chinesa (MTC) tem desempenhado um papel crítico na prevenção, tratamento e reabilitação do coronavírus, segundo as autoridades chinesas. Dados oficiais revelam que 91,6% dos pacientes da
província de Hubei e 92,4% dos pacientes a nível nacional foram tratados pela MTC.

Tiro no pé
Flávio Bolsonaro postou vídeo em que mostra demissões na Viação Cometa e atribui aos efeitos da
quarentena. Só que as dispensas de trabalhadores da
rodoviária ocorreram em janeiro, antes das medidas de
confinamento. Os empregados foram vítimas do neoliberavírus.

Rápidas
O Itaú Unibanco está com 200 vagas abertas, principalmente candidatos para a área de tecnologia. É possível se candidatar pelo site trabalheconosco.vagas.com.br/
itauunibanco/oportunidades *** Na semana passada, foi
publicado o Decreto 46.989/2020 que permite o funcionamento, em todo o Estado do Rio de Janeiro, de pequenos estabelecimentos que se destinam à venda de alimentos e bebidas, podendo utilizar o sistema de venda direta,
sem permanência no local. A iniciativa foi da Associação
de Supermercados (Asserj) *** A Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (EdUerj) disponibiliza
46 de seus títulos livros para baixar sem nenhum tipo de
cobrança: eduerj.com/eng/?product_cat=livros-digitais
*** Após o grande sucesso da live “Você quer ser consultor?”, nesta terça, Luiz Affonso Romano repete a dose
em 7 de abril, às 9h, com “Você já considerou a possibilidade de atuar na área da Consultoria?”. Assista e participe interagindo pelo perfil @laboratorio_da_consultoria

Mesmo solidária
com enfrentamento
da crise, é contra
mutualização
de dívida
A Alemanha rejeita uma
mutualização da dívida
para lidar com a pandemia
de coronavírus na Zona do
Euro, informou nesta terçafeira o ministro das Finanças, Olaf Scholz. Ao declarara que “est, amos prontos

para a solidariedade, mas
uma solidariedade bem
pensada”. O também vicechancele e, membro do
SPD (partido social-democrata), pediu a mobilização
dos recursos orçamentários
da União Europeia como
uma prioridade para os países “com as necessidades
mais importantes”, tanto do
ponto de vista econômico
quanto de saúde.
Conforme a AFP, o ministro reiterou a recusa de
Berlim em aplicar “coronabonds”, um instrumento
de dívida coletiva entre os
19 países da Zona do Euro
que vários países, incluin-

do França, Espanha e Itália,
pediram para enfrentar a crise econômica causada pela
pandemia de Covid-19.
Na quinta-feira, em uma
cúpula europeia, a chanceler alemã Angela Merkel
manifestou sua oposição ao
mecanismo e insistiu em lidar com a crise com as ferramentas já existentes, como
o mecanismo de estabilidade
europeu. No dia anterior,
em uma carta endereçada
ao presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel,
os líderes de nove países
europeus instaram à criação
desses “coronabonds” para
obter fundos diante da cri-

se. Vários líderes políticos,
incluindo os presidentes regionais da Ligúria e Emília
Romagna e numerosos prefeitos, reiteraram esse apelo
nesta terça-feira no jornal
conservador alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Se “a União Europeia não
demonstrar que existe agora,
desaparecerá”, alertaram os
signatários deste texto, exortando a Alemanha a “tomar
a decisão certa”. Eles também criticaram a posição da
Holanda, o país mais hostil
à iniciativa dos “coronabonds”, e denunciaram a falta de
“ética” e “solidariedade” dos
países do norte da Europa.

Pandemia: isolamento acelera recuperação econômica
Estudo divulgado nos Estados Unidos indica que a
intervenção rápida e agressiva em uma epidemia, com a
adoção de medidas drásticas
como o isolamento social,
não prejudica a retomada
econômica. Pelo contrário,
pode favorecer uma recuperação mais rápida. É o
que constata o Pandemics
Depress the Economy, Public Health Interventions
Do Not: Evidence from the
1918 Flu ao analisar cidades
dos EUA afetadas pela gripe
espanhola em 1918.
Segundo os especialistas
que o conduziram, as medidas implementadas em 1918
são semelhantes às usadas
para conter a disseminação
da Covid-19. Por exemplo:
fechamento de escolas, auditórios e igrejas, proibição
de reuniões e funerais, quarentena para casos suspeitos
e redução da jornada de trabalho.
De acordo com o estudo,
as cidades com mortalidade
mais alta durante a gripe de
1918 registraram um crescimento econômico mais baixo. Por outro lado, cidades
que implementaram medidas
de combate à pandemia por
um tempo mais longo registraram baixa mortalidade e
um crescimento econômico maior no período subsequente.
“Cidades que intervieram
mais cedo e de forma mais
agressiva experimentaram

um aumento relativo do emprego e produção industrial
e ativos bancários em 1919,
após o fim da pandemia”,
afirma o estudo. Os efeitos,
destacam os especialistas,
são quantificáveis.
“Reagir 10 dias antes da
chegada da pandemia em
uma determinada cidade aumenta o emprego industrial
em cerca de 5% no período
posterior. Da mesma forma,
implementar
intervenções
não-farmacêuticas
[isolamento] por 50 dias adicionais
aumenta o emprego industrial em 6,5% depois da pandemia”, ressalta o estudo.
“Descobrimos que cidades que intervieram mais
cedo e de forma mais agressiva não têm uma performance pior, na verdade,
crescem mais rápido depois
do fim da pandemia. Nossos resultados, portanto, indicam que as intervenções
não-farmacêuticas não apenas diminuem a mortalidade; elas também mitigam as
consequências econômicas
adversas de uma pandemia”,
conclui o estudo.
A análise foi divulgada
na quinta-feira (26) e passou
por atualização na segunda
(30). É assinada por Sergio
Correia e Stephen Luck, do
Federal Reserve (o banco
central dos Estados Unidos)
e por Emil Verner, da Escola
de Administração do Massachussets Institute of Technology (MIT).

É um estudo histórico, de
um momento um pouco diferente, mas que mostra algo
que outros estudos já apontavam nesse sentido. Se você
conseguir tomar as medidas
sanitárias adequadas no tempo certo o impacto sanitário
e econômico é menor, porque não dá para separar as
duas coisas.
Medidas precoces
O economista Guilherme
Mello, professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), afirma que
as conclusões estão em linha
com o que outros estudos
têm mostrado. “Se você consegue conter de forma mais
eficaz a epidemia e sair do
isolamento mais cedo, os
danos econômicos prolongados são menores. Agora,
se a epidemia sobrecarrega
muito seu sistema de saúde,
provoca muita morte, perdas
para famílias e empresas, a
perda de longo prazo é enorme. Você perde capital humano, as empresas fecham e
você tem que manter as medidas de isolamento por mais
tempo, porque a epidemia se
alastrou de maneira mais intensa”, afirma.
Como exemplos de países reagiram rápido à epidemia do novo coronavírus,
Mello cita China, Coreia
do Sul e Japão, na Ásia, e a
Dinamarca, na Europa. “A
China talvez seja um bom

exemplo, porque o pessoal
diz que demorou [a reagir].
Não demorou. Com muito
menos casos que outros países orientais, ela já tomou
medidas bastante extremas.
Lá no comecinho da pandemia teve uma certa resistência em admitir, tanto que o
prefeito de Wuhan teve que
pedir desculpas. Mas, assim
que se percebeu, tanto China
quanto Coreia e Japão, que
já tinham passado pela Sars
[Sars-CoV, uma síndrome
respiratória grave], tomaram
medidas muito duras”, comenta.
No caso de Coreia do Sul,
a testagem em massa foi determinante para o sucesso
da estratégia de combate ao
vírus. “No caso da Coreia,
além das medidas duras,
teve essa questão de produzir os testes e fez testagem
em massa. E isso permite
um isolamento um pouco
mais seletivo. Se você tem
teste, você consegue ver, mirar, isolar as pessoas. É uma
coisa meio que esperada”,
destaca.
Segundo Mello, os países
que tomaram medidas precoces são os que começam a
discutir o fim do isolamento.
“Além da China, no caso da
Europa, isso vale para a Dinamarca. Logo que a Itália
começou a ficar grave, a Dinamarca já tomou várias medidas de isolamento e agora
está começando a cogitar
uma saída gradual”, diz.

Para derrubar Maduro, EUA querem criar
um ‘Conselho de Estado’ na Venezuela
O Departamento de Estado dos EUA apresentou
nesta terça-feira um novo
plano para derrubar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e pediu que
o deputado de direita Juan
Guaidó,
autoproclamado
mandatário
reconhecido
por Washington, renuncie
ao cargo fictício. Segundo
o plano norte-americano,
tanto Maduro como Guaidó
devem se afastar do poder
(no caso do deputado, do
“poder”), e reconhecer um
“Conselho de Estado”, que
seria eleito pela Assembleia
Nacional, como novo Executivo do país.
Em entrevista coletiva
de imprensa, o secretário
de Estado dos EUA, Mike
Pompeo, comentou sobre a
proposta e disse que “se as
condições deste plano forem
cumpridas, incluindo a saída de forças de seguranças
estrangeiras (da Venezuela)
e eleições acompanhadas
por observadores internacionais, então todas as san-

ções norte-americanas serão
suspensas”.
O plano de Washington,
que prevê que um chamado
“Conselho de Estado” governe a Venezuela por um
período de 6 a 12 meses até
que eleições legislativas e
presidenciais sejam realizadas, foi rechaçado pelo
chanceler venezuelano Jorge
Arreaza.
Segundo o ministro das
Relações Exteriores, “eles
podem dizer o que quiserem,
na hora que quiserem, como
quiserem, mas as decisões
da Venezuela se tomam na
Venezuela, com suas instituições e sua Constituição”.
“Sempre quisemos ter boas
relações, mas eles têm uma
obsessão em tomar o poder
da Venezuela e nosso petróleo. Não estamos tutelados
nem por Washington, nem
por outra capital”, disse Arreaza.
A estratégia apresentada pelos EUA ainda prevê a
extinção da Assembleia Nacional Constituinte da Vene-

zuela, a eleição de um novo
Conselho Nacional Eleitoral,
a criação de uma “comissão
da verdade” para investigar
supostas violações de direitos
humanos desde 1999 (ano em
que Hugo Chávez foi eleito
para o primeiro mandato) e
intervenção internacional em
programas sociais criados
pelos governos de Chávez e
Maduro com auxílio do FMI,
Banco Mundial e outras instituições financeiras.
Pelo Twitter, Guaidó comemorou a decisão que pede
seu afastamento da presidência autoproclamada e
chamou o plano de “passos
corretos para salvar a Venezuela”. “Me comuniquei
com o secretário (Mike)
Pompeo para agradecer o
respaldo dos EUA na conformação de um Governo de
Emergência e um Conselho
de Estado para resolver a
crise”, disse.
Intimação
Ainda nesta terça-feira,

o Ministério Público da
Venezuela intimou Guaidó
para prestar depoimento
sobre seu envolvimento em
um plano terrorista que pretendia assassinar Maduro e
foi revelado pelos órgãos
de inteligência venezuelanos na última quinta-feira
(26). O atentado seria realizado por mercenários colombianos, que pretendiam
assassinar o presidente venezuelano e outros membros do governo. Segundo
denúncia feita pelo ex-militar venezuelano Clíver
Alcalá, o plano estava sendo coordenado pelo próprio
Guaidó.
Em comunicado, o procurador-geral da República da Venezuela, Tarek
Wiliam Saab, afirmou que
o MP exigiu o comparecimento de Guaidó, “um
dos principais responsáveis da nova tentativa de
golpe de Estado”, no próximo dia 9.
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Roundup causa danos para
consumidor e para a Bayer
Empresa alemã
vai pagar US$
40 milhões para
encerrar ação
sobre glifosato

Estações e pontos
finais terão que
oferecer álcool em gel
As concessionárias de
transporte público poderão
ser obrigadas a disponibilizar álcool 70% em gel em
todas as estações de trem,
metrô e barcas no Estado do
Rio, enquanto durar a pandemia. A determinação é do
projeto de lei 2.006/2020
que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em
discussão única, nesta terçafeira. O texto seguirá para o
governador Wilson Witzel,
que tem até 15 dias úteis
para sancionar ou vetar.
As empresas deverão disponibilizar no mínimo dois
dispensadores de álcool
70% em gel nas plataformas
de cada estação dos modais e
no mínimo dois dispensadores do produto de desinfecção nas bilheterias. No caso
das empresas de ônibus, o
álcool em gel deverá ser dis-

ponibilizado no ponto final
de cada linha, onde também
deverá haver água potável.
A proposta permite que, na
falta do álcool em gel, haja
substituição por produto higienizador com eficácia semelhante.
Os custos decorrentes ficarão por conta da concessionária, não devendo ser
repassado para as tarifas. Em
caso de descumprimento, às
empresas serão advertidas.
Se houver reincidência, a
empresa pagará multa de
500 Ufir-rj, o equivalente
a R$ 1.777,50. Na segunda
reincidência o valor dobra
para um mil Ufir-RJ, equivalente a R$ 3.550. Na terceira reincidência, a penalidade chega a 5 mil Ufir-RJ,
o equivalente a R$ 17.775.
O Poder Executivo regulamentará a norma através de
decretos.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A..
Cia Aberta. CNPJ 05.495.546/0001-84.NIRE 33.3.0027140-6
Ata de RCA em 20/03/20. Data,HorárioeLocal:Em 20/03/20,
às 10h, na sede da Litela Participações S.A. (“Cia” ou “Emissora”), na R da Assembleia, 10, 37º andar, sala 3701,Centro, RJ/
RJ. Convocação e Presença: Foi realizada convocação na
forma do Estatuto Social da Cia. Presentes os membros do
Conselho de Administração da Cia, que assinam esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do Estatuto Social. Composição da Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Arthur Prado
Silva que convidou a Sr. Alcino Jose da Sila Neto, para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre, nos termos do
Art 13, alínea (viii) do Estatuto Social da Cia: (i) a autorização
para a emissão de Cédula de Crédito Bancário pela Cia em favor
do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), no valor total
de até R$70.000.000,00 da Cia (“CCB”), para reforço de capital
de giro da Cia; (ii) a constituição e outorga das Garantias Reais
(conforme definidas abaixo) em favor do Santander; (iii) a celebração de aditamento ao “Instrumento Particular de Escritura
da 1ª (1ª) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Litela Participações S.A.”, celebrado em 20/01/20 entre a Cia, na qualidade
de emissora, e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares de debêntures (“Escritura da 1ª
Emissão”), a fim de alterar a redação dos itens (xxv) e (xxvi) da
Cláusula 8.1 da Escritura da 1ª Emissão, os quais passarão a
viger com a redação deliberada abaixo (“Aditamento à Escritura da 1ª Emissão”); (iv) a autorização à diretoria da Cia e aos
seus representantes legalmente constituídos para adotar todos
e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos
necessários à implementação e formalização das deliberações
objeto dos itens “(i)” a “(iii)” acima, caso aprovadas; e (v) a ratificação de todos e quaisquer atos já adotados e todos e quaisquer
documentos já assinados pela diretoria da Cia ou por seus representantes legalmente constituídos relacionados à emissão
e negociação da CCB, das Garantias Reais e celebração do
Aditamento à Escritura da 1ª Emissão. Deliberações:As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos,
ficando os registros de voto arquivados na sede da Cia: (i)
aprovação para emissão, pela Cia, da CCB, com as seguintes
características: (a) Montante: até R$70.000.000,00; (b) Remuneração: 100% da variação acumulada das taxas médias diárias
dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis,
calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário
disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br),
acrescida de um spread de 2,00% ao ano, base 252 Dias Úteis;
(c) Prazo: 1 ano a contar da respectiva data de emissão; (d)
GarantiasReais: (a) alienação fiduciária de ações ordinárias de
emissão da Vale S.A., inscrita no CNPJ 33.592.510/0001-54
(“Vale”), de titularidade da Cia, representativas, na data de
emissão da CCB, de, ao menos, 170% do Valor de Referência
(conforme definido abaixo) (“Ações Vale” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente), acompanhada da (b) cessão
fiduciária dos frutos, dividendos, juros sobre o capital próprio e
todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a
ser distribuídos pela Vale às Ações Vale (“Cessão Fiduciária de
Dividendos dasAções Vale”), (c) cessão fiduciária da conta, de
titularidade da Cia, a ser indicada no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, conforme o caso (“Cessão Fiduciária Conta
A”), sujeitos aos mecanismos de recomposição e liberação a
serem descritos no “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras
Avenças” , a ser celebrado entre a Cia, o Santander e a Oliveira
Trust Servicer S.A., na qualidade de agente administrativo, a ser
constituído sob condição suspensiva até que não haja quaisquer
limitações ou impedimentos quanto à oneração das Ações Vale
nos termos do Acordo de Acionistas da Vale S.A. (“Vale”), celebrado em 14/08/2017, entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Bradespar S.A, Litel Participações S.A. e Mitsui & CO.
Ltd e aderido pela Emissora em 09/09/2019 (“Acordo de Acionistas da Vale”) da Vale; (d) cessão fiduciária de parcela dos
direitos creditórios da Cia referentes ao recebimento dos juros
sobre capital próprio da Vale a que a Cia faz jus, declarados em
reunião do conselho de administração da Vale, realizada em
19/12/2019, e ainda não pagos aos seus respectivos acionistas
(“JCP” e “Cessão Fiduciária de JCP”, respectivamente); e (e)
cessão fiduciária da conta, de titularidade da Cia, a ser indicada
no Contrato de Cessão Fiduciária de JCP, onde serão depositados os JCP (“Cessão Fiduciária da Conta B” e, em conjunto
com a Cessão Fiduciária Conta A, a Alienação Fiduciária de
Ações, a Cessão Fiduciária de Dividendos das Ações Vale e a
Cessão Fiduciária de JCP, “GarantiasReais”) sujeita aos termos
e condições a serem descritos no “Contrato de Cessão Fiduciária de Juros sobre Capital Próprio e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Cia, o Santander e Oliveira Trust Servicer S.A.,
na qualidade de agente administrativo. Para os fins do ora disposto, “Valor de Referência” significa, em uma data de verificação, o valor nominal da CCB ou o saldo do valor nominal da CCB,
conforme aplicável. Considerando o cenário macroeconômico

Acusada de enganar consumidores ao omitir riscos à
saúde em rótulo do herbicida
Roundup, que contém glifosato, a Bayer vai pagar U$S
39,6 milhões para encerrar
ação coletiva movida contra
ela nos Estados Unidos. São
cerca de 50 mil processos.
Uma quantidade imensa de
consumidores teve problemas de saúde com o uso do
herbicida.
Importante frisar que a
ação também inclui exigências para a melhora da rotulação do herbicida. De acordo com o site da Bloomberg,
será removida uma parte do

texto que afirma que o glifosato afeta apenas uma enzima encontrada em plantas.
A Bayer ainda defende a
segurança da utilização do
Roundup, mesmo após perder três disputas judiciais
nos Estados Unidos envolvendo o herbicida.
Em comunicado, a empresa elogiou o acordo, alcançado após mais de dois anos de

litígios em diversos tribunais federais americanos. O
tribunal do estado americano do Missouri ainda deve
aprovar esse o acordo.
A Bayer enfrenta outros
48,6 mil processos judiciais
referentes a casos de câncer
supostamente associados ao
uso do Roundup.
Negociações para futuros
acordos judiciais já ocorrem

há um bom tempo, supervisionadas pelo promotor federal Ken Feinberg. Analistas acreditam que um acordo
final poderá custar em torno de de US$ 10 bilhões à
Bayer. Apesar do grande número de processos judiciais
envolvendo o Roundup, a
empresa vem registrando
lucros elevados nos últimos
anos.

Galeão terá apenas três voos diários em abril
Para se adequar à nova
realidade da malha aérea
nacional, que foi afetada
pelas medidas determinadas pelas autoridades sanitárias e de governo para
conter a disseminação do
coronavírus no Brasil, o
Aeroporto Internacional
Tom Jobim-Riogaleão re-

atual, com constantes oscilações relevantes nas bolsas de valores do mundo, inclusive na B3, será facultado à Diretoria, estabelecer um montante superior de Ações da Vale para constituírem a Alienação Fiduciária de Ações até o limite de 400% do
Valor de Referência. Adicionalmente, será facultado à Diretoria,
alternativamente à constituição da Cessão Fiduciária de JCP e
da Cessão Fiduciária B, optar pela cessão, ao Santander, como
forma de pagamento da CCB, de parcela dos JCP (“Cessão de
JCP”); e (a) Demais Características: as demais características
da CCB serão previstas na CCB;(i)aprovação de constituição e
outorga das Garantias Reais em favor do Santander; (ii)aprovação da celebração do Aditamento à Escritura da 1ª Emissão,
a fim de alterar a redação dos itens (xxv) e (xxvi) da Cláusula 8.1
da Escritura da 1ª Emissão, os quais passarão a viger com a
seguinte redação: “8.1. No âmbito da presente Emissão, observado o disposto na Cláusula 8.2 e seguintes, serão considerados
como eventos de inadimplemento (“EventosdeInadimplemento”) os seguintes eventos, observados os prazos de cura aplicáveis:(...)(xxv) não manutenção da titularidade direta de
30.000.000 (trinta milhões) ações de emissão da Vale, durante
o prazo de vigência das Debêntures (“Participação Mínima”),
exceto nos casos de agrupamento ou desdobramento de ações
da Vale, hipóteses nas quais a Emissora deverá manter a titularidade do montante de ações resultantes de tal agrupamento
ou desdobramento proporcional à Participação Mínima;(xxvi)
não manutenção, direta ou indiretamente, de ações ordinárias
de emissão da Vale equivalentes a 30.000.000, exceto nos
casos de agrupamento ou desdobramento de ações da Vale,
hipóteses nas quais a Emissora deverá manter a titularidade do
montante de ações resultantes de tal agrupamento ou desdobramento proporcional ao montante de ações indicadas neste
item, livres e desembaraçadas de qualquer ônus assim definido
como hipoteca, penhor, alienação, fiduciária, cessão fiduciária,
usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra,
direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, arresto, sequestro ou penhora, judicial ou extrajudicial, voluntário ou involuntário, ou outro ato que tenha o efeito prático similar a qualquer
das expressões acima (“Ônus”), ainda que para ou em favor do
mesmo Grupo Econômico (conforme abaixo definido), a ser
mensalmente verificada pelo Agente Fiduciário mediante o recebimento de certidão emitida junto ao SOG comprovando o
atendimento do percentual acima, exceto caso seja aprovada,
pelos Debenturistas reunidos em AGD, fiança bancária a ser
emitida por banco de 1ª linha, nos termos e condições estabelecidos em AGD em substituição à manutenção do percentual
acima indicado. Para fins do cálculo do percentual acima, (a) as
Ações Vale não serão consideradas, (b) cada uma das ações
ordinárias de emissão da Vale detidas pela Emissora terá valor
equivalente à cotação de fechamento das ações ordinárias da
Vale negociadas na B3 sob código VALE3 no Dia Útil anterior
ao da verificação do índice descrito nesse inciso;(...)”;(iii)aprovação de autorização à diretoria da Cia e/ou seus representantes legalmente constituídos para a prática de todos os atos que
forem necessários à efetivação das deliberações “(i)” a “(iii)”
acima, tais como, (a) a contratação do Santander e demais
prestadores de serviços que se fizerem necessários para a
emissão da CCB, incluindo, mas não se limitando a, agente de
garantia para fazer o acompanhamento da constituição, aperfeiçoamento e demais disposições das Garantias Reais, e escritório de advocacia para assessorar na emissão da CCB e
formalização das Garantias Reais, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação
do serviço e assinar os respectivos contratos; (b) discutir, negociar e definir os termos e condições dos documentos da CCB e
dos instrumentos que regularem as Garantias Reais, assinar os
instrumentos que regularem as Garantias Reais e quaisquer
outros documentos, incluindo eventuais aditamentos, relacionados à CCB e às Garantias Reais; (c) estabelecer condições
adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os
documentos requeridos para efetivação das deliberações previstas nos itens “(i)” a “(iii)” acima; e (d) praticar todos e quaisquer
atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos
de natureza societária perante as entidades, os órgãos ou as
autarquias competentes, junto aos quais seja necessária a
adoção de quaisquer medidas para a implementação dos atos
mencionados nos itens anteriores; e (iv) aprovação de ratificação
das contratações dos seguintes prestadores de serviços realizadas no âmbito da emissão da CCB, da formalização das
Garantais Reais e do Aditamento à 1ª Escritura de Emissão: (i)
Lefosse Advogados com assessor jurídico; (ii) Oliveira Trust
Servicer S.A. para prestar os serviços de agente administrativo
das Garantias Reais; e (iii) Santander como favorecido da CCB.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão,
para que se lavrasse a presente ata no livro próprio, que depois
de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes.
RJ, 20/03/20 (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretária:
Alcino Jose da Sila Neto. Conselheiros: Arthur Prado Silva,
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João Ernesto de Lima Mesquita e Gryecos Attom Valente Loureiro. A presente ata é cópia fiel
da via lavrada em livro próprio Jucerja nº 00003867223, em
26/03/20, Bernardo F. S. Berwanger – Secretário Geral.

duzirá suas operações, a
partir desta quarta-feira.
Segundo a operação da
malha essencial divulgada
pela Agência Nacional da
Aviação Civil (Anac), o aeroporto Riogaleão reduzirá sua movimentação para
apenas três voos diários,
entre pousos e decolagens,
da empresa Gol Linhas Aé-

reas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em
São Paulo. Essa movimentação reduzida vai durar até
o dia 30 de abril, informou
a concessionária da unidade aeroportuária, em nota
divulgada à imprensa.
Até essa data, o Riogaleão suspenderá também
suas atividades durante a

madrugada. O Aeroporto
Internacional Tom Jobim
ficará fechado a passageiros e integrantes no período das 23h às 5h. O acesso ao terminal 2 será feito
exclusivamente pela porta
B, no piso de embarque, e
pela porta A, no piso de desembarque, até o dia 20 de
abril, diz a nota.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fiq ue de olho na informação
cor reta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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CALENDÁRIO FISCAL
03 A 23 DE ABRIL/2020
DIA ESPECIFICAÇÃO
03 CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou
jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em
moeda, de bens e direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2019,
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio do Bacen na internet, no endereço eletrônico
www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado
antes das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS –
AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes
de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep
e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei
10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2020.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o
crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras;
instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar
recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento
cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
06 SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT –
Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de março/2020.
07 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET
- PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta,
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de
implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de
março/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Segurodesemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em
ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial,
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho
temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias
após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3
meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador,
urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com
Ausência de Fato Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS:
O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido registrado nenhum
nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês
de março/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de
Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá
remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos,
dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores
domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês
de março/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor
devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.
esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve
ser antecipado.
09 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a
beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre
seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de março/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores,
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador
autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado como sociedade
unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos
durante o mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
15 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou
jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de
março/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia;
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e
facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral,
inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as entidades
de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado,
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor
rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física
e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do
Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00,
no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de
R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da
DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped
as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento
matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da
transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar
informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou
isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão
de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer
modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que mantenha
equipe de futebol profissional; e
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h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do
Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples
Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas
ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º
dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas
físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do
cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos,
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição;
e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo
financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio de
abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos
pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações financeiras,
inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e
sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa ou qualquer
vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29,
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças,
componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do
PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os
estabelecimentos, independente do número de empregados. A Rais retificação também deve
ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de
implantação), de acordo com as regras estabelecidas na Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que
permaneceu inativo no ano-base está obrigado a entregar a Rais Negativa, preenchendo
apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da
declaração da Rais por todos os estabelecimentos que possuem a partir de 10 vínculos, exceto
para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração
da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos empregados, ou seja, se o contrato for pelo
CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou
CAEPF.
COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS:
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS:
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias,
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, pessoa
jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos
empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas
que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS:
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada,
inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no
mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção
das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive associações,
entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais autônomos;
sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de
edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes
à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância,
transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando
prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte
à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de
março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS
OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência março/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf
pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo. Nas
localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser
antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO
– BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras,
sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar,
sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta e ordem de cliente,
intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra
pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu,
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe de Rendimentos
Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive
rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico,
que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente
sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, que
deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador. Nas localidades onde não houver
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos
de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento
previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, financiamento
e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos
e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas
de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito,
entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, da
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei
10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep
e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes
dessas operações, recebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta
obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte
que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de março/2020.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

Fonte: Coad

Diz que é mentira...
Em 1º de abril é celebrado o Dia da Mentira. Diz então
que é mentira. O presidente da República tocando os seus
eleitores para a morte, feito gado conformado, por que carne velha “gasta muito” com aposentadorias, farmácia popular etc., comprometendo as finanças. Ah, as finanças, a
banca, o lucro como única racionalidade, a economia. Os
cinco maiores bancos brasileiros tiveram, em 2019, lucro
da ordem de R$ 81.500.000.000,00 (difícil de ler e de acreditar). “Todo mundo vai mesmo morrer um dia...”. Antecipa logo isso. Alivia as contas da Previdência. Quando eu
era criança, presidente da República era elogio para menino estudioso. Mas só sei porque eu sou velho. Deve ser por
isso também que sou grupo de risco. Diz que é mentira...

Passou só para lembrar: proibido trepar!
Faz dois meses que a ministra Damares lançou a campanha “Tudo tem seu tempo”, pregando abstinência sexual de jovens. Pensar que a titular da Secretaria de Políticas
para as Mulheres já foi a ex-reitora da Uerj médica Nilcea
Freire... Pensar que na ditadura militar havia generais para
usurpar a presidência. Que generais, mesmo os mais comprometidos com os horrores da ditadura, arrebentaram
com o país e não batiam continência para baixo... Pensar
que o país tem o nome que tem por causa do pau-brasil.

‘Para a superação da crise’
Manifesto do Conselho Regional de Economia da I Região (CoREcon, Rio de Janeiro)
O CoREcon (I Região – RJ) distribuiu nota em que
afirma que “o Brasil e o mundo testemunham uma crise
civilizatória de grandes proporções” e apresenta motivos
exógenos, sendo a nota parcimoniosa em relação aos motivos endógenos (coluna Empresa-Cidadã de 11/3/2020
– “Goleiro amarrado”), como a política de juros atabalhoada do Banco Central, que espantou cerca de US$ 47,7 bi,
cortejando uma crise cambial. A nota cita sim os efeitos
da desaceleração chinesa e da desorganização do mercado internacional do petróleo, a pandemia do coronavírus,
além do estresse do sofrimento com a Covid-19 e com as
necessárias medidas de isolamento social.
Sobre a perspectiva neoliberal que caracteriza as políticas públicas propostas pelo Governo Federal, a nota
do CoREcon diz que: “os dispositivos de mercado já se
mostraram completamente insuficientes para reorganizar
o sistema econômico e já há consenso, entre especialistas
e entre o povo de que a capacidade do sistema econômico
prover as condições de sobrevivência material sem intervenções governamentais é cada vez mais questionável.”
A nota segue, discutindo o caráter global da crise e a inação do governo brasileiro, seja no entendimento, seja na proposição de medidas, a tempo, em autismo administrativo:
“A advertência quanto à impossibilidade do exercício honesto da ciência econômica (...) se encarada como dogma,
enaltecendo de forma repetitiva as sacrossantas reformas como
solução única, incapaz de colher medidas de curto prazo, também é ressaltada. A insistência nesse samba de uma nota só
levará a um desastre econômico e sanitário. Aparentemente,
a esperança reside no fato de que a crise imporá mudanças.
Mas isso é muito pouco e pode ser insuficiente. Não se deve
apostar no perigoso clichê de que, no fim, tudo se resolve”. O
futuro a Deus pertence. E como Deus é brasileiro...
Sobre os programas de transferência de renda já existentes: “A intensificação dos programas de transferência
de renda já existentes, superando as dificuldades injustificáveis com o cadastramento do público-alvo, elevando os
valores dos benefícios e a abrangência dos programas atuará diretamente sobre parcela do povo mais vulnerável que
hoje se encontra desempregada ou na informalidade e por
isso não dispõe de nenhum mecanismo de proteção social
que permita obedecer ao isolamento sem que isso signifique aprofundar ainda mais a sua situação de degradação.”
Atualidade em destaque: “O combate à Covid-19, contudo, impõe novas restrições. Na medida em que seu controle,
até o momento, depende fundamentalmente de medidas de
isolamento social, é fácil antever a queda da demanda, mas,
principalmente da oferta de bens e serviços. Nesse sentido, é crucial que as medidas de proteção e recuperação da
economia estejam ancoradas no planejamento econômico,
orientadas pelos objetivos da sustentação da economia e
do combate à pandemia. Deve-se privilegiar, por exemplo,
investimentos que melhorem rapidamente as condições de
saneamento, a contratação de pessoal de saúde e a recuperação, modernização e construção de unidades de atendimento. A logística na distribuição de alimentos, a oferta de
água tratada e a produção de medicamentos tem de estar no
foco do planejamento de curto prazo. Os investimentos em
pesquisa de vacinas, testes e métodos de tratamento não
devem enfrentar quaisquer limites de ordem fiscal. Não é
possível brincar nem postergar decisões.”
Rezar para o “deus mercado”, todos os dias, ao amanhecer, de joelhos, voltado para Wall Street: “É certo que
as forças de mercado não serão capazes de assegurar a
oferta de bens e serviços para atender às necessidades do
povo, manter articuladas as estruturas produtivas e incrementar o volume de recursos para combater o corona.”
“Essas são as diretrizes em torno das quais deve-se
construir, democraticamente, uma convergência política
para a definição das medidas concretas. A ordem do dia é
assegurar o pleno emprego, mitigar restrições financeiras
ao crescimento e planejar as ações capazes de coordenar o
combate ao corona com o funcionamento da economia. É
urgente abandonar as restrições fiscais que nos amarram,
ter ousadia no trato das questões financeiras e reconstruir
rapidamente o planejamento para vencer a crise econômica e a pandemia.” (Fim da nota do CoERcon–I Região).

6

Quarta-feira, 1º de abril de 2020

Financeiro

n Monitor Mercantil

Agricultura familiar luta para garantir abastecimento mesmo com pandemia
Frente a imagens de corrida aos supermercados e
falta de produtos básicos nas
prateleiras em diversos países por causa da pandemia
do coronavírus, o setor produtivo brasileiro se apressou
em dar garantias de que não
haverá desabastecimento no
país. Desde que as transmissões comunitárias foram
confirmadas no Brasil, varejistas, representantes da indústria e do campo vêm dando afirmações nesse sentido,
mas sempre ressaltando que
o comportamento do consumidor será definidor para a
manutenção da normalidade.
Uma eventual corrida em
massa às compras pode interferir na oferta de produtos, por
isso, o consumo consciente se
faz ainda mais necessário neste período. Não é preciso fazer
grandes estoques, e o planejamento do que comprar deve
obedecer às necessidades de
cada grupo familiar, sem exageros.
Indústria e varejo
Com as políticas de isola-

mento social e flexibilização
de horários de trabalho, alguns especialistas preveem
mudanças na distribuição de
bens. Pode ser que alguns
produtos demorem mais a
chegar ao consumidor final.
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) se manifestou recentemente sobre essa
preocupação. Na análise da
entidade, o setor está empenhado em encontrar soluções para manter o abastecimento, mas cabe ao governo
atuar para atenuar restrições
enfrentadas tanto na produção quanto no transporte de
bens e produtos essenciais.
Em texto divulgado na
semana passada, a confederação apresenta ponderações
sobre a cadeia produtiva. “O
tratamento de água depende
diretamente da disponibilidade de produtos químicos.
A produção de alimentos requer insumos da mineração.
Sem embalagens não é possível disponibilizar alimentos às pessoas. As cadeias de
produção são complexas e
qualquer julgamento equivocado sobre a ‘essencialidade’

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cia Aberta.CNPJ 05.495.546/0001-84.NIRE 33.3.0027140-6
Ata de RCA realizada Em 28/03/20. Data, Horário e Local: Em 28/03/20, 15h, na
sede da Litela Participações S.A. (“Cia.” ou “Emissora”), na R da Assembleia, 10, 37º
andar, sala 3701, Centro, na Cidade do RJ, Estado do RJ. Convocação e Presença:
Foi realizada convocação na forma do Estatuto Social da Cia. Presentes os membros do CA da Cia, que assinam esta ata, havendo, portanto, quórum nos termos do
Estatuto Social. Composição da Mesa: Assumiu a presidência o Sr. Arthur Prado
Silva que convidou o Sr. Alcino José da Silva Neto, para secretariar os trabalhos.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) nos termos do art 59, parágrafo 1º, e 142, VIII da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e conforme
Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 848 de 25/03/20, a qual
suspendeu temporariamente a eficácia do art 9° da Instrução da CVM nº 476, de
16/01/09 (“Instrução CVM 476”) e, desta forma, permitiu a emissão de oferta pública de debêntures de um mesmo emissor dentro do prazo de 4 meses da data de
encerramento da última oferta realizada, a autorização para a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
real, em série única, no valor total de até R$70.000.000,00 da Cia (“Emissão” e
“Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução CVM nº 476, conforme alterada (“Oferta Restrita”), alternativamente à emissão, pela Cia, de Cédula de Crédito Bancário, conforme aprovada por meio de Ata de RCA da Cia realizada em 20/03/20 (“CCB”); (ii)
condicionada ao cumprimento integral do Acordo de Acionistas da Vale S.A. (“Vale”),
celebrado em 14/08/17, entre BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, Bradespar
S.A, Litel Participações S.A. e Mitsui & CO. Ltd e aderido pela Emissora em 09/09/19
(“Acordo de Acionistas da Vale”), a constituição e outorga das Garantias Reais (conforme definidas abaixo) em favor dos Debenturistas; (iii) a cessão, ao Agente Fiduciário, como forma de pagamento das Debêntures, de parcela dos direitos creditórios da Cia referentes ao recebimento dos juros sobre capital próprio da Vale a que
a Cia faz jus, declarados em reunião do conselho de administração da Vale, realizada em 19/12/19, e ainda não pagos aos seus respectivos acionistas (“Cessão de
JCP”); (iv) a autorização à diretoria da Cia e aos seus representantes legalmente
constituídos para adotar todos e quaisquer atos e a assinar todos e quaisquer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações objeto dos
itens “(i)” a “(iii)” acima, caso aprovadas; e (v) a ratificação de todos e quaisquer atos
já adotados e todos e quaisquer documentos já assinados pela diretoria da Cia ou
por seus representantes legalmente constituídos relacionados à Emissão e à Oferta
Restrita. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade
de votos, ficando os registros de voto arquivados na sede da Cia: (i)Tendo em vista
a edição da Deliberação CVM 848, a qual, dentre outras medidas, suspendeu o
período mínimo para emissão de debêntures por um mesmo emissor (lock-up) previsto na Instrução CVM 476, os Conselheiros decidiram aprovar a realização da
Emissão e da Oferta Restrita pela Cia, alternativamente à emissão, pela Cia, da
CCB, sendo que as Debêntures terão as seguintes características e condições,
conforme serão detalhadas no “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia
Real, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Litela
Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Cia e o Agente Fiduciário (conforme
definido abaixo) (“Escritura de Emissão”): (a) Data de Emissão: Para todos os fins e
efeitos, a data de emissão das Debêntures será data a ser especificada na Escritura
de Emissão (“Data de Emissão”); (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$ 70.000.000,00 na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”), a
ser definido nos termos da Escritura de Emissão; (c) Quantidade: Serão emitidas
até 70.000 Debêntures, a ser definida nos termos da Escritura de Emissão; (d) Valor
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão,
será de R$1.000,00 (“Valor Nominal Unitário”); (e) Número de Séries: A Emissão
será realizada em série única; (f) Conversibilidade: As Debêntures serão simples,
não conversíveis em ações de emissão da Cia; (g) Espécie: As Debêntures serão
da espécie com garantia real, nos termos do art 58, caput, da Lei 6474/76; (h)Prazo
e Data de Vencimento: As Debêntures terão prazo de 12 meses a contar da Data de
Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures (“Vencimento Antecipado”) e Resgate Antecipado (conforme
tais termos são definidos abaixo), a serem previstos na Escritura de Emissão; (i)
Destinação dos recursos: A totalidade dos recursos líquidos captados pela Cia com
a Emissão será utilizada para reforço de capital de giro da Cia; (j) Garantias: Em
garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de todas e quaisquer obrigações
principais e assessórias, presentes e futuras, relativas às Debêntures assumidas
pela Cia no âmbito da Emissão, nos termos da Escritura de Emissão e dos demais
documentos relacionados à Emissão, conforme prorrogados, alterados e/ou aditados de tempos em tempos, incluindo, mas sem limitação: (i) as obrigações relativas
ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido abaixo), da Remuneração
(conforme definida abaixo), dos Encargos Moratórios (conforme definidos abaixo),
dos demais encargos relativos às Debêntures subscritas e integralizadas e não
resgatadas e dos demais encargos relativos à Escritura de Emissão e ao Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), conforme aplicável,
quando devidos, seja nas respectivas datas de pagamento, na Data de Vencimento,
ou em virtude do Resgate Antecipado das Debêntures ou do Vencimento Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as
obrigações relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Cia, na
Escritura de Emissão, e no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, conforme
aplicável, incluindo, mas sem limitação, obrigações de pagar despesas, custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obrigações relativas à
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), ao Agente de Liquidação e ao Escriturador
(conforme tais termos são definidos abaixo); e (iii) as obrigações de ressarcimento
de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, manutenção e/ou realização das Garantias Reais (conforme definidas abaixo), bem como
todos e quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais incidentes sobre a
excussão da Alienação Fiduciária de Ações (conforme definido abaixo), nos termos
do respectivo Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, conforme aplicável (“Obrigações Garantidas”), serão outorgadas as seguintes garantias reais: (a) alienação
fiduciária de ações ordinárias de emissão da Vale S.A., inscrita no CNPJ
33.592.510/0001-54 (“Vale”), de titularidade da Cia, não contempladas no “Contrato
de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em
Garantia e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 22/01/20, representativas, na Data de
Emissão, de, ao menos, 170,00% do Valor de Referência (conforme definido abaixo) (“Ações Vale” e “Alienação Fiduciária de Ações”, respectivamente), acompanhada da (b) cessão fiduciária dos frutos, dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais valores que de qualquer outra forma vierem a ser distribuídos pela
Vale às Ações Vale (“Cessão Fiduciária de Dividendos das Ações Vale”), e (c) cessão fiduciária da conta de liquidação das Debêntures, de titularidade da Cia, a ser
indicada no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a qual somente será eficaz
mediante a declaração de vencimento antecipado das Debêntures (“Cessão Fiduciária da Conta de Liquidação” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações
e a Cessão Fiduciária de Dividendos das Ações Vale, “Garantias Reais”), sujeitos
aos mecanismos de recomposição e liberação a serem descritos no “Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser constituído sob condição suspensiva até que não
haja quaisquer limitações ou impedimentos quanto à oneração das Ações Vale nos
termos do Acordo de Acionistas da Vale, a ser celebrado entre a Cia e o Agente Fiduciário. Para os fins do ora disposto, “Valor de Referência” significa, em uma data
de verificação, o Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável. Adicionalmente, a exclusivo critério da Cia, em garantia das Obrigações Garantidas, poderá ser constituída cessão fiduciária, pela Cia, de parcela dos
direitos creditórios da Cia referente ao recebimento dos juros sobre capital próprio
da Vale a que a Cia faz jus, declarados em reunião do conselho de administração da
Vale, realizada em 19/12/19, e ainda não pagos aos seus respectivos acionistas, a
qual, se formalizada, passará a integrar a definição de “Garantias Reais”; (k) Tipo,
Forma e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão nominativas, escriturais, sem emissão de cautela ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adi-

de um determinado insumo
pode interromper cadeias inteiras de fornecimento”, diz
um trecho do comunicado.
A Associação Brasileira
da Indústria de Alimentos e
a Associação Brasileira de
Supermercados atuam juntas
em um comitê de crise, que
monitora o abastecimento de
alimentos no país diariamente. Segundo as duas instituições, a logística de abastecimento e os estoques estão
dentro da normalidade.
O supermercados estão
preparados até mesmo para
aumentar o abastecimento,
caso seja necessário. Algumas lojas estabeleceram limite de compras e até mesmo controle de entrada de
clientes, medida que também tem como objetivo evitar a propagação do vírus.
Situação do campo
No campo, o trabalho
segue entre os produtores
da agricultura familiar, responsáveis por mais de 70%
dos alimentos que chegam
à mesa dos brasileiros. Ade-

mar Ludwig, um dos coordenadores do grupo gestor da
rede Armazém do Campo,
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), afirma que o trabalhador camponês não vai parar a produção, mas ressalta
os desafios logísticos que
podem surgir durante a crise
da pandemia.
Ele traz o exemplo dos armazéns, que trabalharam na
preparação e planejamento
de estoques para o período
atual. A rede conta com lojas em São Paulo (SP), Porto
Alegre (RS), Belo Horizonte
(MG), Rio de Janeiro (RJ),
Caruaru (PE), Recife (PE) e
São Luiz (MA).
“Os agricultores não vão
parar sua produção. Os nossos camponeses continuam
sua vida normal, mantêm
seu planejamento. O que
nos preocupa é que, infelizmente, a logística ainda é
muito concentrada no país.
Uma corrida desenfreada
dos grandes supermercados, por exemplo, poderia
causar atraso em entregas,
porque nós dependemos de

cionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures o
extrato expedido pela B3, em nome de cada Debenturista, quando esses títulos
estiverem custodiados eletronicamente na B3; (l) Amortização Programada das Debêntures: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do Vencimento Antecipado Automático, do Vencimento Antecipado Não Automático ou do Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário
será pago na Data de Vencimento; (m) Remuneração: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
“over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis,
calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua
página na internet (http://www.b3.com.br) (“Remuneração”), acrescida de um
spread de 2,00% ao ano, base 252 Dias Úteis A Remuneração será calculada de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde
a primeira Data de Integralização (inclusive) e. para as próximas Datas de Pagamento da Remuneração das Debêntures (conforme abaixo definido), desde a Data
de Pagamento da Remuneração das Debêntures imediatamente anterior (inclusive), até a data do seu efetivo pagamento (exclusive). A Remuneração será calculada de acordo com fórmula a ser especificada na Escritura de Emissão; (n) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo do pagamento em decorrência do Vencimento Antecipado Automático, do Vencimento Antecipado não Automático ou do
Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, a Remuneração das Debêntures será paga na Data de Vencimento, conforme cronograma
a ser previsto na Escritura de Emissão; (o) Atualização Monetária do Valor Nominal
Unitário: O Valor Unitário Nominal não será atualizado monetariamente; (p) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo atraso imputável à Cia
no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional e de natureza não compensatória,
irredutível, de 2,00% sobre o valor devido e não pago; e (ii) juros de mora calculados
pro rata temporis desde a data do inadimplemento (inclusive) até a data do efetivo
pagamento (exclusive), à taxa de 1,00% (um por cento) ao mês sobre o montante
devido e não pago, além das despesas incorridas para cobrança (“Encargos Moratórios”); (q) Prazo de Subscrição e Integralização: Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures serão subscritas a qualquer tempo a partir da data de
início de distribuição da Oferta Restrita, observado o disposto nos arts 7º-A e 8º,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 476; (r) Preço de Subscrição: As Debêntures serão
subscritas e integralizadas de acordo com os procedimentos da B3, observado o
plano de distribuição a ser descrito na Escritura de Emissão. O preço de subscrição
das Debêntures (i) na primeira Data de Integralização (conforme definida abaixo),
será o seu Valor Nominal Unitário; e (ii) nas Datas de Integralização posteriores à
primeira Data de Integralização, será o Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização até a
data da efetiva integralização; (s) Forma de Integralização: A integralização das
Debêntures será à vista e em moeda corrente nacional, em qualquer data em que
ocorrer a subscrição e a integralização das Debêntures (cada uma, uma “Data de
Integralização”). Observado o disposto na Escritura de Emissão, a exclusivo critério
do Coordenador Líder (conforme definido abaixo), as Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas com ágio ou deságio, a ser definido no ato de subscrição das
Debêntures; (t) Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas (i) para distribuição pública no mercado primário exclusivamente
por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos; e (ii) para negociação no
mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários
(“CETIP21”), ambos administrados e operacionalizados pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente, de acordo com os procedimentos
da B3 e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. O plano de distribuição
das Debêntures seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme
vier a ser detalhado na Escritura de Emissão. Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar, no máximo, 75 investidores profissionais, assim definidos no art 9-A
da Instrução da CVM 539, de 13/11/13, conforme alterada (“Investidores Profissionais” e “Instrução CVM 539”, respectivamente), sendo possível a subscrição ou
aquisição das Debêntures por, no máximo, 50 Investidores Profissionais. As Debêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores
mobiliários, entre investidores qualificados, assim definidos no art 9-B da Instrução
CVM 539, depois de decorridos 90 dias contados de cada subscrição ou aquisição
pelos Investidores Profissionais, observado o disposto nos arts 13 e 15 da Instrução
CVM 476, condicionado ao cumprimento, pela Cia, das obrigações previstas no art
17 da Instrução CVM 476, e observadas, ainda, as disposições legais e regulamentares aplicáveis. Não obstante o disposto acima, o prazo de 90 dias para restrição
de negociação das Debêntures referido acima não será aplicável ao Coordenador
Líder para as Debêntures que tenham sido subscritas e integralizadas pelo Coordenador Líder em razão do exercício de garantia firme de colocação, nos termos do
Contrato de Distribuição e do inciso II do art 13 da Instrução CVM 476, desde que
sejam observadas as seguintes condições: (i) o Investidor Profissional adquirente
das Debêntures observe o prazo de 90 dias de restrição de negociação, contado da
data do exercício da garantia firme pelo Coordenador Líder; (ii) o Coordenador Líder
verifique o cumprimento das regras previstas nos arts 2º e 3º da Instrução CVM 476;
e (iii) a negociação das Debêntures deverá ser realizada nas mesmas condições
aplicáveis à Oferta, podendo o valor de transferência das Debêntures ser equivalente ao Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a primeira Data de
Integralização até a data de sua efetiva aquisição;(u) Regime de Colocação: As
Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para o Valor Total da Emissão, com a intermediação de instituição integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”), nos termos do
“Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da 2ª
Emissão da Litela Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Cia e o Coordenador
Líder (“Contrato de Distribuição”); (v) Distribuição Parcial: Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures; (w) Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; (x) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá,
a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação
e prazo previstas na Instrução CVM 476 e o disposto no art 55, parágrafo 3º, da Lei
6474/76, adquirir Debêntures, as quais poderão ser canceladas, permanecer na
tesouraria da Emissora ou ser novamente colocadas no mercado, conforme as regras expedidas pela CVM, devendo tal fato constar do relatório da administração e
das demonstrações financeiras da Emissora (“Aquisição Facultativa”); (y) Local de
Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela
Cia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos
adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (b)
os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debêntures que não estejam
custodiadas eletronicamente na B3; (z) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão
automaticamente prorrogados os prazos referentes ao cumprimento de qualquer
obrigação prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente,
se o seu vencimento coincidir com qualquer dia que não seja Dia Útil, não sendo
devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos; (aa) Resgate Antecipado
Facultativo: O resgate antecipado das Debêntures poderá ocorrer a qualquer momento, a critério da Cia, com relação ao total das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo deverá ocorrer nos termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (bb) Resgate Antecipado Obrigatório: Na
ocorrência do pagamento, pela Vale, aos seus acionistas, dos juros sobre capital
próprio declarados em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 19/12/19
(“JCP” e “Pagamento de JCP”, respectivamente) e, caso (1) o montante recebido
pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante da comunhão dos Debenturistas, a título de Cessão do Direito aos JCP (conforme abaixo definido) não seja
suficiente para a quitação integral das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos abaixo previsto, e (2) o valor correspondente a 30,00% do montante efetivamente pago pela Vale à Cia, a título de Pagamento de JCP, nos termos a serem
estabelecidos na Escritura de Emissão, seja igual ou superior a, 100,00% do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o

um transporte quase 100%
rodoviário e controlado por
grandes empresas. Mas não
seria um atraso de mais de
cinco dez dias, como mostra
a nossa experiência nos armazéns do MST. No nosso
caso, a gente se planejou, os
armazéns do MST estão preparados”, garante.
Maria Caze, da direção
nacional do Movimento
dos Pequenos Agricultores
(MPA) e que atua no Coletivo de Abastecimento Popular, reafirma a capacidade de
produção, por meio de uma
análise da própria cadeia
produtiva brasileira.
“A produção de alimentos, a partir da produção
camponesa, da agricultura
familiar, da agricultura quilombola e indígena, se mantém no Brasil. Nós temos um
país continental , com períodos e momentos de plantio
diferentes. Nesse sentido,
nós temos regiões que estão
em plena colheita, regiões
que estão se preparando para
o plantio e regiões que vêm
saindo de uma seca violenta,
como é o caso de alguns lu-

gares da região sul. Essa é a
hoje a situação produtiva do
campesinato. Nós temos que
fazer esse alimento chegar à
mesa do povo, e essa é hoje
nossa principal preocupação”, diz a representante dos
pequenos produtores.
Ainda de acordo com Maria Caze, o maior desafio do
momento, é garantir o abastecimento frente a uma economia que já estava estagnada e a estruturas de proteção
à agricultura familiar que
vinham sendo desmontadas.
“Não podemos deixar de
dizer que a chegada dessa
pandemia, em um momento
em que o Brasil vive um período de estagnação econômica, fruto de um desgoverno
e de suas ações neoliberais,
em que nossas estruturas são
desmontadas e destruídas.
Esse é o cenário que nos encontra a covid -19. Isso também traz um prejuízo enorme para o campesinato dar
conta da sua missão que é
produção de alimentos. Essa
é, de fato, a dificuldade que
é colocada para o campesinato”, ressalta.

caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a
primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Pagamento de JCP, a Cia deverá,
utilizando o valor correspondente a 30,00% do montante efetivamente pago pela
Vale à Cia, a título de Pagamento de JCP, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório” e, em conjunto com o Resgate Antecipado Facultativo, “Resgate Antecipado”). De forma a viabilizar o Resgate
Antecipado Obrigatório descrito neste item, a Cia formalizará a cessão ao Agente
Fiduciário, até a primeira Data de Integralização das Debêntures, a título gratuito, de
percentual do direito aos JCP de sua titularidade, correspondente e, pelo menos,
R$70.000.000,00, a ser formalizada no ambiente da B3 (“Cessão do Direito aos
JCP”) e devidamente comprovada ao Agente Fiduciário, sendo certo que, na ocasião do Pagamento de JCP, o Agente Fiduciário utilizará os recursos recebidos para
operacionalizar e custear o Resgate Antecipado Obrigatório e enviará eventual valor
excedente para conta de livre movimentação de titularidade da Cia, a ser oportunamente indicada pela Cia; (cc) Amortização Extraordinária Facultativa: A Cia poderá,
a seu exclusivo critério, amortizar antecipadamente o Valor Nominal Unitário ou
Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, sendo certo
que cada amortização estará limitada a 98,00% do Valor Nominal Unitário ou Saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Amortização Extraordinária Facultativa”), de acordo com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (dd)
Amortização Extraordinária Obrigatória: Na ocorrência do Pagamento de JCP e
caso (1) o montante recebido pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante
da comunhão dos Debenturistas, a título de Cessão do Direito aos JCP não seja
suficiente para a quitação integral das obrigações decorrentes das Debêntures, nos
termos do item (cc) acima, e (2) o valor correspondente a 30,00% do montante
efetivamente pago pela Vale à Cia, a título de Pagamento de JCP, nos termos a
serem estabelecidos na Escritura de Emissão, seja inferior a 98,00% por cento do
Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do Pagamento de JCP, a Cia
deverá, utilizando o valor correspondente a 30,00% do montante efetivamente pago
pela Vale à Cia, a título de Pagamento de JCP, amortizar antecipadamente o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
aplicável, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98,00% do Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures (“Amortização
Extraordinária Obrigatória” e, em conjunto com a Amortização Extraordinária Facultativa, “Amortização Extraordinária”). De forma a viabilizar a Amortização Extraordinária Obrigatória descrita neste item, a Cia formalizará a Cessão do Direito ao JCP
no ambiente da B3, sendo certo que, na ocasião do Pagamento de JCP, o Agente
Fiduciário utilizará a totalidade dos recursos recebidos para operacionalizar e custear a Amortização Extraordinária Obrigatória. Na ocorrência do Pagamento de JCP,
caso o montante oriundo da Cessão do Direito ao JCP seja correspondente a um
valor que esteja entre 98,01% e 99,99% do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a primeira Data de Integralização ou da
Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até
a data do Pagamento de JCP, a Cia deverá amortizar antecipadamente o Valor
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
aplicável, sendo certo que cada amortização estará limitada a 98,00% (noventa e
oito por cento) do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures. Adicionalmente, deverá ser convocada, pelo Agente Fiduciário, Assembleia Geral de Debenturistas para que os Debenturistas decidam, em comum acordo com a Emissora, acerca do modo de adimplemento da totalidade das Debêntures; (ee) Vencimento Antecipado: Observadas as disposições da Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis todas as obrigações da Cia referentes às Debêntures, exigindo o pagamento dentro do ambiente da B3, no prazo a ser estabelecido na Escritura de
Emissão, do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento (exclusive), calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios,
se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Cia nos termos da Escritura de Emissão, (i) na ciência da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de vencimento antecipado automático previstas na Escritura de Emissão;
(ii) no caso de não deliberação, pelos Debenturistas reunidos em assembleia geral
de Debenturistas convocada para esse fim, de não declaração do vencimento antecipado em relação à ocorrência de uma das hipóteses de vencimento antecipado
não automático previstas na Escritura de Emissão; ou (iii) no caso de não instalação
da assembleia geral de Debenturistas convocada para aprovar a não declaração do
vencimento antecipado das Debêntures, em relação à ocorrência de uma das hipóteses de vencimento antecipado não automático previstas na Escritura de Emissão;
(ff) Agente Fiduciário: A Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade do RJ, Estado do RJ, na Av das
Américas, 3434, bl 07, 2º andar, Barra da Tijuca, 22.640-102, CNPJ 36.113.876/000191, atuará como agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”); (gg) Agente de
Liquidação e Escriturador: a instituição financeira responsável por prestar os serviços de agente de liquidação e escriturador será a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., já qualificada no item (ff) acima (“Agente de Liquidação” e “Escriturador”, respectivamente), sendo certo que a definição de Escriturador
e Agente de Liquidação compreende qualquer outra instituição que venha suceder
na respectiva prestação dos serviços relativos às Debêntures; e (hh) Demais Características: as demais características das Debêntures serão previstas na Escritura de
Emissão; aprovação de constituição e outorga das Garantias Reais em favor dos
Debenturistas; aprovação da Cessão de JCP, pela Cia, em benefício do Agente Fiduciário; aprovação de autorização à diretoria da Cia e/ou seus representantes legalmente constituídos para a prática de todos os atos que forem necessários à
efetivação das deliberações “i)” a “(iii)” acima, tais como, (a) a contratação do Coordenador Líder e/ou de outras instituições intermediárias integrantes dos módulos de
distribuição de valores mobiliários, de assessores legais, do Agente de Liquidação,
do Escriturador, de sistemas de distribuição e negociação das Debêntures, do Agente Fiduciário e demais prestadores de serviços que se fizerem necessários, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação
do serviço e assinar os respectivos contratos; (b) discutir, negociar e definir os termos e condições dos documentos da Emissão, conforme aplicável, assinar a Escritura de Emissão, o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, o Contrato de Distribuição e quaisquer outros documentos, incluindo eventuais aditamentos, relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures; (c) estabelecer condições adicionais, praticar todos os atos necessários e firmar todos os documentos requeridos
para efetivação das deliberações previstas nos itens “i)” a “(iii)” acima; e (d) praticar
todos e quaisquer atos relacionados à publicação e ao registro dos documentos de
natureza societária perante as entidades, os órgãos ou as autarquias competentes,
junto aos quais seja necessária a adoção de quaisquer medidas para a implementação dos atos mencionados nos itens anteriores; e aprovação de ratificação da
contratação dos seguintes prestadores de serviços realizadas no âmbito da Emissão: (i) Lefosse Advogados como assessor jurídico; (ii) Oliveira Trust DTVM S.A.
para prestar os serviços de agente fiduciário, escriturador e agente liquidante; e (iii)
Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenador líder da Oferta, assim como os
seguintes atos já adotados pela diretoria da Cia e/ou por seus representantes legalmente constituídos relacionados à Emissão e à Oferta Restrita: negociação e/ou
formalização, conforme o caso, da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações, do Contrato de Distribuição, dos formulários referentes ao registro da Cia e das Debêntures na B3, dos instrumentos que formalizaram(ão) a
contratação do (1) Lefosse Advogados como assessor jurídico; (2) Oliveira Trust
DTVM S.A. para prestar os serviços de agente fiduciário, escriturador e agente liquidante; e, (3) Banco Santander (Brasil) S.A. como coordenador líder da Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os
trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata no livro próprio, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. RJ, 28/03/20 (ass.) Presidente: Arthur Prado Silva; Secretário: Alcino José da
Silva Neto. Conselheiros: Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, João
Ernesto de Lima Mesquita e Gryecos Attom Valente Loureiro. RJ, 28/03/20.A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
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Bolsa registra baixas só vistas no Século XX
Recuo de 29,91%
em março e
39,55% no
trimestre
Praticamente na contramão dos principais mercados acionários do mundo,
o brasileiro aprofundou as
perdas acumuladas pela
crise do coronavirus. O
Ibovespa, principal indicador de rentabilidade da B3,
fechou em queda nesta terça-feira, levando o mês de
março a fechar com perda
de 29,91%, o pior mês desde agosto de 1998, quando
caiu 39,55%.
Em termos de trimestre, o
cenário foi ainda mais complicado. O índice acionário
da B3 registrou o pior de
toda a história da bolsa ao
registrar uma retração de
36,86%, segundo dados da
consultoria
Economatica.
Este período foi marcado por
seis circuit breakers acionados desde que começaram
as tensões por conta da pandemia de coronavírus. Já o
dólar subiu 15,92% em março. Levando o real a sofrer
desvalorização do real de
28,98% no primeiro trimestre de 2020.
China
O mercado acionário
chinês fechou nesta terçafeira em alta, com o indicador referencial, o Índice

Composto de Xangai, aumentando 0,11% e fechando em 2.750,3 unidades. O
Índice de Componentes de
Shenzhen cresceu 0,58%
encerrando o pregão em
9.962,3 unidades. Também
o ChiNext fechou em alta de
0,61% a 1.871,92 pontos.
Igualmente o mercado
acionário de Hong Kong fechou nesta terça-feira com
uma alta de 428,37 pontos,
ou 1,85%, em 23.603,48
pontos. O Índice de Hang
Seng variou entre 23.238,04
e 23.627,53. O valor das
transações somou 113,34
bilhões de dólares de Hong
Kong (US$ 14,62 bilhões).
Europa
Os mercados acionários
da Europa encerraram em
alta nesta terça-feira, registrando o seu pior trimestre em quase 18 anos
após uma brutal liquidação na esteira do surto do
coronavírus.
O índice pan-europeu
Stoox 600 fechou em alta de
1,7% no dia, tendo anteriormente adentrado em território negativo antes de se estabelecer abaixo das máximas
intradiárias. Os mercados
encontraram sustentação na
queda em novos casos na
Itália, o país mais atingido
da Europa.
Já no trimestre, o Stoxx
600 perdeu 23%, ou 2,8 trilhões de dólares, com uma
grande quantidade das perdas ocorrendo em março,
seu pior mês já registrado,

com a rápida disseminação
do coronavírus e as medidas
subsequentes para combater
os efeitos sobre a atividade
econômica.
O surto também resultou
em um ambiente de negociação muito mais volátil, com
o indicador de volatilidade
regional girando em torno
dos níveis vistos pela última
vez durante a crise financeira de 2008.
No entanto, os mercados
regionais têm conseguido
recuperar algumas de suas
perdas ao longo das últimas
sessões, embora os analistas
continuem céticos quanto à
possibilidade de os ganhos
se manterem.
“Esses mercados ainda estão extremamente voláteis e
serão suscetíveis ao tipo de
reversão (de hoje). Ainda tenho receio que seja apenas
um rali tendo como base um
mercado baixista, mas eu
adoraria que provassem que
estou errado”, disse Craig
Erlam, analista de mercado
sênior do Reino Unido e Europa, Oriente Médio e África
na Oanda.
No dia, as ações de energia,
que estão entre as mais atingidas pelo caos, lideraram os ganhos. Ainda assim, elas perderam cerca de um terço do valor
no trimestre, o pior desempenho de todos os tempos.
Ações de viagens e lazer
também avançaram no dia,
mas registraram desempenho inferior ao de seus pares
por uma grande margem ao
longo do trimestre, recuando
aproximadamente 43%.

Em Londres, o índice
Financial Times avançou
1,95%, a 5.671 pontos; em
Frankfurt, o índice DAX subiu 1,22%, a 99.935 pontos;
em Paris, o índice CAC-40
ganhou 0,40%, a 4.396 pontos; em Milão, o índice Ftse/
Mib teve valorização de
1,06%, a 17.050 pontos; em
Madri, o Ibex-35 registrou
alta de 1,88%, a 6.785 pontos; e em Lisboa, o índice
PSI20 valorizou-se 2,17%, a
4.069 pontos.
Petróleo
Também os preços dos
futuros de petróleo bruto
fecharam em alta na Bolsa
Internacional de Energia de
Xangai. O preço do contrato
de petróleo bruto mais negociado com entrega em junho subiu 16,4 iuanes (US$
2,31), encerrando o pregão
em 265,3 iuanes um barril.
O volume total de comércio
dos 19 contratos de futuros
de petróleo bruto listados
na Bolsa chegou a 178.465
lotes, no valor de 47,44 bilhões de iuanes.
Também a Taxa Overnight
de Oferta Interbancária de
Xangai (Shibor), que mede
os custos com que os bancos chineses emprestam dinheiro entre si, aumentou 24
pontos básicos para 1,614%
na terça-feira. A taxa de sete
dias caiu 1,6 pontos básicos
para 2,147%, a taxa de um
mês caiu 0,8 pontos básicos,
para 1,827%, e a de um ano
caiu 2,4 pontos básicos, para
2,25%.

CVM faz nova alteração em prazos legais e regulatórios
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
prorrogou nesta terçafeira novos prazos legais
e regulatórios para companhias abertas. São 328
companhias com ações
listadas na bolsa paulista, segundo número divulgado em novembro
de 2019. A prorrogação
é uma iniciativa pautada
no aumento da disseminação do coronavírus no
Brasil.
“A Deliberação CVM
849 adia o prazo de entrega de informações periódicas das companhias
abertas, como demonstrações financeiras, formulários trimestrais, formulário cadastral, formulário
de referência e o informe
sobre o Código Brasileiro
de Governança Corporativa”, comunicou a autarquia.
A norma também permite “a negociação dos
valores mobiliários subs-

critos sob o regime de esforços restritos, desde que
o adquirente também seja
investidor profissional ou
nos casos em que o valor
mobiliário seja de emissão
de companhia aberta”,
destacou em nota a autarquia.
Os fundos de investimento regulados pela
autarquia também podem realizar suas assembleias de maneira
virtual. As demonstrações financeiras desses
fundos que não possuam relatório de auditoria com opinião
modificada sejam consideradas
aprovadas,
caso a assembleia convocada para a aprovação de contas não seja
instalada em virtude do
não comparecimento de
investidores.
De acordo com a CVM,
a norma também prevê
o adiamento do prazo
de entrega do relatório

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8
AVISO AOS ACIONISTAS. A Sajuthá-Rio Participações S.A. (“Companhia”)
avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da
Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

produzido pelos agentes
fiduciários e permite que
as assembleias dos fundos de investimento regulados pela CVM sejam
realizadas de maneira
virtual.
“Esta Deliberação está
em linha com a Medida
Provisória nº 931/20, publicada em 30/3, e que faz
parte do conjunto de medidas adotadas para reduzir os efeitos negativos da
pandemia provocada pelo
novo coronavírus sobre a
atividade econômica nacional”, destacou a autarquia em nota.
Prorrogações: primeiro formulário de ITR das
companhias com exercício
findo em 31.12.19: 45 dias;
demonstrações financeiras - 2 meses; formulário
DFP - 2 meses; relatório
do agente fiduciário - 2
meses; formulário cadastral - 2 meses; formulário
de referência - 2 meses; e
informe sobre o Código

Brasileiro de Governança
Corporativa - 2 meses.
Acionistas
A CVM alerta que os
emissores devem avaliar
a melhor forma de informar aos seus acionistas e
ao mercado em geral as
decisões tomadas, considerando o conteúdo de suas
políticas de divulgações de
informações e os mecanismos de divulgação já existentes, como comunicados
ao mercado e avisos de fato
relevante, dentre outros.
A autarquia também
informa que dará prioridade à regulamentação
das assembleias inteiramente digitais, que, neste
momento, não são regulares à luz da legislação
e regulamentação atuais.
Mais informações podem
ser acessadas pelo link:
(http://www.cvm.gov.br/
legislacao/deliberacoes/
deli0800/deli849.html).

KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A
CNPJ: 28.789.998/0001-74
Errata. Nas Demonstrações financeiras publicadas nesse jornal no dia
30/03/2020, saiu a seguinte incorreção. Na Nota Explicativa, ítem 1. Contexto
operacional: Onde se lê: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
apresenta capital circulante líquido negativo em R$86.957 (R$87.883 em
2018), embora muito similar ao ano anterior, já demonstra uma pequena
redução. Leia-se: Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresenta
capital circulante líquido negativo em R$117.145 (R$87.883 em 2018),
embora muito similar ao ano anterior, já demonstra uma pequena redução.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CNPJ N.º 42.540.211/0001-67
NIRE N.º 33300158006

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa, na Rua
da Candelária n.º 65, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a partir das 14
horas do dia 01/04/2020, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei n.º
6.404/76, relativos ao exercício de 2019.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2020
Luiz Augusto P. de Andrade Figueira
Presidente do Conselho de Administração

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Convocação para AGO e Aviso aos Acionistas do Art. 133 da Lei
6404/76. A REIT convoca seus acionistas para AGO a se realizar no dia
30/04/2020, às 10h em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/
RJ, para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas por auditores independentes referentes ao exercício encerrado em
31/12/2019; e (ii) deliberar pela destinação do resultado do exercício findo
em 31/12/2019. A REIT informa aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, que se encontram disponíveis, em sua sede na Av. Rio
Branco, 181, 711, Centro/RJ, os documentos do Art. 133 da lei 6.404/76. RJ,
30/03/2020. REIT Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
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Controlador suíço ordena
reabertura de fábrica em Portugal
Em conjunto com os membros da gestão da Eugster Frismag Portugal, Christoph Keller, o chief operating officer do
grupo suíço, ordenou o reinício da atividade para os mais de
mil trabalhadores da empresa em Torres Vedras. A produção
foi suspensa no dia 20 de março, quando foi confirmado que
o diretor-geral, João Cachatra, estava infectado pelo coronavírus. O engenheiro, num primeiro período, apresentando
posteriormente sintomas adicionais, havendo a necessidade
de ser hospitalizado. A sua situação é delicada mas não grave,
encontrando-se estável. Na mesma circular interna, Keller
garante que todos que contactaram diretamente com ele ficaram em isolamento social, logo que a situação foi detectada”,
e que este caso foi o único registado.
A EFP, que é a maior empregadora do concelho de Torres Vedras e, já tinha anunciado que iria despedir entre
40 e 50 dos seus mil trabalhadores, até ao final de março,
alegando a redução de encomendas e de faturação, com
a rescisão do contrato com um cliente, que representada
14% das suas vendas. A fábrica foi instalada no final dos
anos 80 do século passado e faturou 118 milhões de euros
no ano passado com o fabrico de pequenos eletrodomésticos, em grande parte máquinas de café. A empresa tem
mais três fábricas, duas na Suíça e uma na China.

CVC confirma erro contábil de R$ 250 mi
Para os analistas do Itaú BBA, os números apresentados
pela CVC foram negativos. A maior operadora turística do
Brasil, divulgou balanço do exercício não auditado, sem
dar detalhes dos trimestrais, mas confirmou os erros contábeis de R$ 250 milhões comunicados no dia 28 de fevereiro. As informações preliminares mostram lucro líquido
de R$ 187,6 milhões, contra R$ 191,7 milhões em 2018.
No Brasil, a receita líquida da operadora atingiu R$ 1,55
bilhão em 2019, com expansão de 5,2% sobre o faturamento líquido de R$ 1,47 bilhão obtido em 2018.
Para o pessoal do Itaú, embora o total de pedidos de R$
4,7 bilhões superou a estimativa em 15%, a lucratividade
foi muito menor do que a esperada. O take-rate (percentual da receita líquida sobre as reservas) foi de 9,0%, 70
pontos-base abaixo da previsão e a margem Ebitda foi de
26,6% em relação à expectativa dos 42,5%. Além disso, o
lucro líquido reportado foi positivamente impactado por
uma reversão de provisões mas, quando foram elaboradas
as estimativas do Itaú BBA não havia conhecimento do
erro contábil, que pode ter inflado o take-rate em cerca de
0,5%. Os números ajustados para 2019 podem indicar um
novo nível de rentabilidade, portanto, os técnicos aguardam maiores detalhes sobre os erros contábeis e o número
auditado para entender melhor o impacto nas estimativas
e mantiveram a recomendação das ações da CVC em revisão por enquanto. No pregão desta terça-feira, as ações
da CVC caíram 8% para R$ 11,80.

Provisões fazem ação da Cogna cair 13%
Por causa da provisão para devedores duvidosos acima do
esperado, enquanto a receita líquida ficou praticamente em
linha com o consenso de mercado e inferior às estimativas
do Itaú BBA; o Ebitda da Cogna ficou significativamente
abaixo, traduzindo-se em margem de 27,7% no período.
Apesar dos resultados da antiga Kroton tenham sido afetados
principalmente por um evento não recorrente que a empresa
optou por explicar com prudência, os analistas da instituição
não descartam frustração com os números relatados, pois a
companhia optou cautelosamente por aumentar as provisões
no período em R$ 181 milhões, num total de R$ 336 milhões
para contabilizar duas despesas atípicas, não relacionadas ao
seu desempenho operacional: efeito não recorrente pela migração de estudantes para outro software de faturas e, mais
importante, levar em conta incertezas nos resultados dos
cenários do coronavírus, que podem afetar a renda disponível
dos alunos. Resultado, as ações da Cogna cairam quase 13%
para R$ 4,42.

JBS suspende parte das atividades nos EUA
A JBS paralizou parte da produção na planta da Pensilvânia, nos EUA, devido ao coronavírus. A unidade em
Souderton teve a produção reduzida temporariamente depois que vários gerentes seniores apresentaram sintomas
semelhantes aos da gripe, disse a companhia em comunicado. Por precaução, esses membros da equipe foram
enviados para casa para monitorar a saúde à luz da disseminação contínua do coronavírus. A planta continuará
realizando operações de carne moída. A companhia espera
retorno às operações normais em 14 de abril.

S&P dá com uma mão e tira com a outra

A Standard & Poor’s reafirmou a nota “brAAA”, a
mais alta da agência americana na Escala Nacional Brasil, da empresa de logística portuária Santos Brasil, que
opera terminais nos portos de Santos (SP), Imbituba (SC)
e Vila do Conde (PA). Porém, a S&P mudou a perspectiva
de rating da Santos Brasil de “estável” para “negativa”,
por causa da epidemia do coronavírus, nota que pode ser
modificada novamente para “estável’ tão logo os efeitos
da epidemia sejam dissipados.

Quando? Ninguém sabe

O Bank of America elevou a recomendação para os
ADRs da Ultrapar para compra, com preço-alvo de US$
22. O interessante é que tais títulos são negociados na
Nyse a US$ 2,46 e tiveram valorização de 1,03%. Quando
terão a alta estratosférica? Ninguém sabe.
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Companhias aéreas esperam prejuízo de US$ 252 bi este ano
Iata: empresas vão
ter que ‘torrar’
US$ 61 bi de
suas reservas 2º
trimestre do ano
A queda do número de
passageiros e as restrições
que os governos impuseram
ao transporte aéreo para tentar retardar a disseminação
do novo coronavírus (covid-19) causarão um prejuízo líquido de cerca de US$
39 bilhões às empresas do
setor no mundo, apenas entre abril e junho deste ano. A
estimativa é da Associação
Internacional de Transporte
Aéreo (da sigla em inglês,
Iata) e foi divulgada nesta
terça-feira. A associação representa as empresas aéreas
em nível global.
Segundo o diretor-geral
da Iata, Alexandre de Juniac,
a dimensão da crise está
além de tudo o que o setor
já havia experimentado antes. “Estamos trabalhando
em um cenário de severas
restrições de viagem, com
(a perspectiva de) duração
de três meses. (Ao longo do
ano) Isso reduzirá as receitas
da indústria em US$ 252 bi

(ou mais de R$ 1,3 trilhão)
em comparação a 2019”,
disse Juniac, durante uma
teleconferência que reuniu
executivos do setor.
Segundo o diretor-geral
da Iata, estima-se que, somadas, as empresas aéreas
já devem cerca de US$ 35 bi
(R$ 181 bi) a clientes que fazem jus ao ressarcimento de
despesas.
Conforme a agência Brasil, com o dólar negociado
a R$ 5,19, o prejuízo global
do setor pode superar, em reais, os R$ 202 bi. A título de
comparação, o valor representa quase um terço dos R$
700 bi que o governo federal
planeja injetar na economia
brasileira com as ações já
anunciadas para tentar reduzir os danos provocados pelo
coronavírus.

se manter. “Quando 70% da
sua empresa desaparece da
noite para o dia, não há redução de custos que possa preencher adequadamente estas
lacunas.”
Juniac afirma que a situação só não é pior porque
o transporte de carga não
foi integralmente afetado,
embora esteja operando em
níveis reduzidos. “A única
parte da indústria que continua a operar é o setor de
cargas, que está lutando
para atender à demanda
[porque] as operações de
passageiros foram reduzidas tão drasticamente que
simplesmente não há capacidade no sistema para
atender até os níveis reduzidos de carga aérea – o
que inclui remessas médicas vitais das quais a vida
das pessoas depende.”

Uso de caixa
Ajuda
O diretor-geral da Iata disse que as companhias do setor vão ter que “torrar” US$
61 bi (R$ 316 bilhões) de
suas reservas de caixa para
fazer frente a suas obrigações durante o segundo trimestre do ano. “É uma queda vertiginosa nos saldos de
caixa”, acrescentou Juniac,
enfatizando que as companhias enfrentam dificuldades cada vez maiores para

Após traçar o diagnóstico e as perspectivas negativas do setor, o executivo
pediu que os governos adotem medidas para ajudar o
setor. “Quando a crise da
saúde pública atingir um
nível em que seja seguro
retomarmos a economia, as
companhias aéreas deverão
estar prontas para voar. A
recuperação (das ativida-

Alexandre de Juniac: ‘É uma queda vertiginosa nos saldos de caixa’
des produtivas será mais
lenta e muito mais dolorosa
se as empresas aéreas não
puderem apoiar o comércio
e o turismo” disse Juniac,
elogiando a iniciativa de
países que já anunciaram
ajuda financeira ou a flexibilização das regras de proteção aos consumidores.
Nos Estados Unidos,
por exemplo, as empresas
norte-americanas e o governo negociam um pacote de
benefícios que pode chegar
a US$ 50 bi (R$ cerca de
R$ 259 bilhões). Segundo a

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MMX MinERAÇÃo E MEtÁLicos s.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
Aviso Aos AcionistAs
A MMX Mineração e Metálicos s.A. – Em Recuperação Judicial informa
que se encontram à disposição dos acionistas na sua sede e no site da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de
Relações com Investidores (www.mmx.com.br), os documentos a que se
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.
MMX Mineração e Metálicos s.A. – Em Recuperação Judicial
Conselho de Administração
Maria Carolina Catarina Silva e Gedeon – Presidente

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada às
11h00min, do dia 30/04/2020, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala
3802, Botafogo, na cidade do RJ, Estado do RJ, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) discussão e deliberação sobre a propositura, pela
Cia., de ação de responsabilidade, nos termos do art. 159 da Lei 6.404/76,
em face de ex-administrador(es) da Cia.; (ii) cancelamento do Programa
de American Depositary Shares, representadas por American Depositary
Receipts, bem como o cancelamento de sua negociação no mercado de
balcão americano – OTC Markets; (iii) eleição de membro do Conselho de
Administração que atualmente ocupa um cargo na qualidade de substituto
nomeado pelo próprio Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da
Lei 6.404/1976; e (iv) reforma do Estatuto Social da Cia. e sua consolidação
para contemplar (a) contemplar a dispensa da Cia. de aderir ao segmento de
governança corporativa do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), conforme aprovado na Assembleia Geral de Acionistas da Dommo
Energia, em 26/11/2018; e (b) alteração das regras sobre composição e
prazo para convocação de reuniões do Conselho de Administração, bem
como das regras para constituição de procuradores da Cia.; instalação e
funcionamento de comitês técnicos e consultivos de assessoramento do
Conselho de Administração; e, ainda, exclusão de regras sobre alienação
do controle acionário, cancelamento de registro de Cia. aberta e saída
do novo mercado e sobre a nomeação de liquidante pelo Conselho de
Administração. Informações Gerais: A Cia. esclarece que: (I) encontramse à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos sites da CVM (www.
cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com Investidores da
Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem discutidos na
assembleia, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009,
bem como as orientações para participação na assembleia; (II) encontra-se
à disposição dos acionistas na sede da Cia., a documentação pertinente
ao item “(i)” da Ordem do Dia, cujo acesso será facultado conforme as
instruções constantes na Proposta da Administração, disponível aos
acionistas, conforme item “(I)” supra; (III) para participação na assembleia,
os acionistas deverão apresentar à Cia.: (a) Se Acionista Pessoa Física:
(i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado
emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante
das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado
de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e
(iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item
(c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade
do representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato
social, regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos
societários equivalentes atualizados, bem como documento que comprove
poderes de representação: ata de eleição do representante legal presente
ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se
for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado
emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante
das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado
de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia;
(iv) em caso de representação por procurador, documentação listada no
item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão
adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração,
com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data de realização
da assembleia, conforme exigência legal, observado o disposto no artigo
126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de
identidade do Procurador; e (IV) O acionista que desejar poderá optar por
exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância,
nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim
de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia,
por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de
ações escriturais da Cia. ou diretamente à Cia., observadas as orientações
constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta data,
bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informações
adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede
da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. RJ, 27/03/2020. Marko
Jovovic - Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convocados os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 08 de abril de 2020 às 10:00 horas na sede social
da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, sala 202 (parte), Santo Cristo, CEP
20.220-710 para deliberarem sobre a orientação de voto dos representantes
da Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial, sobre a seguinte matéria: PD. 01/2020 - Enseada – Alteração de endereço da filial da Companhia localizada em Salvador/
BA. Salvador, 31 de março de 2020. Maurício Bastos de Almeida - Presidente.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3
ANÚNcIO
A OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial informa que se encontram à
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br),
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
(www.osx.com.br), os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº
6.404/76. Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. Fernando Teixeira Martins
- Presidente do Conselho de Administração.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta – B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Cia.”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 12h00min,
do dia 30/04/2020, na Rua Lauro Müller, nº 116, 38º andar, sala 3802, Botafogo, na cidade do RJ, Estado do RJ, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) eleger os membros do
Conselho de Administração; e (iv) fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores da Cia.. Informações Gerais: A Cia. esclarece
que: (I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Cia. e nos
sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações
com Investidores da Cia. (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a
serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo 133
da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009 e
481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia; (II)
para participação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Cia.:
(a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista;
(ii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador,
documentação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica:
(i) documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como
documento que comprove poderes de representação: ata de eleição do
representante legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do
administrador do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente;
(iii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Cia., contendo a respectiva participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; (iv) em caso de representação por procurador,
documentação listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos
de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme exigência legal,
observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM
RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do
sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM 481/2009,
enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio de seus
respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Cia. ou diretamente à
Cia., observadas as orientações constantes da Proposta da Administração
disponibilizada nesta data, bem como as regras previstas na Instrução CVM
481/2009. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da Cia. e nos endereços eletrônicos listados acima. RJ, 31/03/2020. DOMMO ENERGIA S.A.; Marko Jovovic - Presidente
do Conselho de Administração.

Iata, Colômbia, Cingapura,
Austrália, China, Noruega e
Nova Zelândia também adotaram medidas para socorrer
suas companhias.
Para Juniac, Canadá,
Colômbia e Holanda adotaram medida exemplar ao
permitir que, em vez de serem obrigadas a ressarcir
os clientes que não puderem usar os bilhetes aéreos
comprados antes do início
da crise ou mesmo aqueles
cujos voos forem cancelados, as aéreas possam emitir vouchers que as pessoas

usariam como créditos após
o fim da crise.
“Isso permitirá que as
companhias preservem o
dinheiro necessário para
manterem as operações de
carga e preservarem a capacidade de estar totalmente
operacional quando puderem retomar suas operações
com segurança”, defendeu Juniac, argumentando
que grande parte dos voos
programados foram cancelados devido às restrições
impostas pelos governos de
diversos países.

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO
São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.”) a se reunirem em
primeira convocação, no dia 30/04/2020, às 11:30 horas, na Rua Visconde
de Pirajá nº 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em AGO (“AGO”)
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Discutir e votar o relatório
da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31/12/2019; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2019; (iii) Definir o número de membros do Conselho
de Administração; (iv) Eleger os membros do Conselho de Administração,
sendo que aos acionistas detentores de no mínimo 5% do capital votante
será facultado solicitar a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros
do Conselho de Administração; e (v) Fixar o valor máximo da remuneração
global anual dos Administradores da Cia. A fim de facilitar o acesso dos
Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na
sede da Cia., aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores
até o dia 28/04/2020: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de
Valores S.A., instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da
Cia.; e (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (Art.
126 da Lei 6.404/76). Para a presente AGO, a Cia. adotará o procedimento
de voto a distância, facultando aos seus Acionistas o exercício do direito
de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia
23/04/2020 (inclusive), o Acionista deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador
das ações de emissão da Cia.; 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos Acionistas titulares de ações depositadas em
depositário central; ou 3) diretamente à Cia. Para informações adicionais, o
Acionista deverá observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09
e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância disponibilizado
pela Cia. As informações e documentos referentes às matérias a serem deliberadas na AGO, em especial a Proposta da Administração, estão disponíveis aos acionistas na sede social, nos endereços eletrônicos da Cia. (www.
ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.bmfbovespa.
com.br), na forma da regulamentação vigente. Rio de Janeiro, 26/03/2020.
Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE: 33.3.0031102-5
COMPANHIA ABERTA
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Ficam
convocados os Srs. acionistas da Priner Serviços Industriais S.A. (a “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 11hs (a “AGOE”), na sede da Companhia, na
Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua,
CEP 22.760-401, na cidade e estado do Rio de Janeiro, para deliberarem acerca das seguintes matérias: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras,
acompanhadas dos relatório de administração e parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii)
Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, com utilização de reserva de lucro e reserva legal para
absorção do prejuízo apurado; e (iii) Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o caput do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado
pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, em reunião
realizada em 13 de fevereiro de 2020 decorrente da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações de emissão da Companhia realizada em 14 de fevereiro de 2020; e (ii) Consolidar o estatuto social da Companhia de forma a refletir
a alteração acima indicada. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os
documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e
na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento
da matéria acima, além do Manual do Acionista para a AGOE, disponíveis no escritório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepágua, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) (www.
b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão
participar da AGOE por meio de voto a distância ou presencialmente, munidos de
documento de identidade com foto, comprovação de poderes e extrato de titularidade das ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual de Acionistas
para a AGOE. Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de
poderes de representação para participação na AGOE deverá ter sido realizada há
menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. Os acionistas
pessoas jurídicas podem ser representados por meio de seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, administrador
da Companhia ou advogado. A Companhia exige o reconhecimento de firma em
procurações, bem como a notarização, consularização e tradução juramentada no
caso de procurações outorgadas no exterior. Para fins de melhor organização da
Assembleia Geral, a Companhia solicita, nos termos do art. 8º do estatuto social da
Companhia, o depósito prévio dos documentos necessários para participação na
AGOE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores. Ressalta-se que os acionistas
poderão participar da AGOE ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na abertura da AGOE, conforme o
disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. O acionista que desejar poderá optar por
participar e exercer o seu direito de voto com relação à AGOE por meio do sistema
de votação à distância, nos termos da ICVM 481/09, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao
banco escriturador das ações ou diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual de Acionistas para a AGOE e no próprio boletim. Rio de
Janeiro, 30 de março de 2020. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente
do Conselho de Administração.
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Relatório da Administração Exercício Findo em 31/12/2019
Prezados Acionistas, A Administração da Paranaíba Transmissora de Energia
S.A. (“PTE”) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras Individuais acompanhadas do relatório do Auditor
Independente e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em
31/12/2019. As demonstrações financeiras da Cia. foram preparadas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela CVM. Mensagem
da Administração Em 2019, a Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (“PTE”),
objeto do contrato de concessão Aneel nº 007/13, reafirmou o compromisso com
os seus principais pilares estratégicos: disciplina financeira, eficiência operacional e
geração de valor aos seus acionistas. Com a missão de implementar dois importantes reforços na Subestação Barreiras II, objetos das Resoluções Autorizativas 6.846
e 7.498, ambas de 2018, a Cia. demonstrou mais uma vez que possui uma equipe
motivada e tecnicamente capacitada para entregar resultados, respeitando sempre
critérios indispensáveis como excelência técnica, limites orçamentários, observância aos prazos, segurança dos colaboradores e respeito ao meio ambiente. Nesta
busca pela geração de valor aos acionistas e ao sistema elétrico brasileiro, a Cia.
disponibilizou ao Operador Nacional do Sistema (“ONS”) no mês de abril, aproximadamente dois meses antes do prazo determinado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (“ANEEL”), a complementação do módulo geral da Subestação Barreiras II,
objeto da Resolução Autorizativa 6.846, composta por um módulo de infraestrutura
para possibilitar a instalação de um banco de reatores de barra 3x50MVAr, (“REFORÇO 2”). A energização desse reforço proporcionou uma RAP adicional de R$
3,3 milhões. No mês de dezembro, foi a vez de entregar ao ONS a instalação de uma
fase reserva 1x50 MVAr para o banco de reatores de barra 500 kV (“REFORÇO 3”).
A energização desse reforço também foi antecipada, ocorrendo quatro meses antes
do prazo estipulado pela agência reguladora e proporcionando uma Receita Anual
Permitida (“RAP”) adicional de R$ 665 mil. Este ano de 2019 também foi marcado
pelo ressarcimento de custos adicionais incorridos ainda na fase de construção. Em
outubro, a ANEEL decidiu considerar o Pedido de Reconsideração interposto pela
Paranaíba Transmissora de Energia S.A. em face do Despacho nº 4.210/17 e, no
mérito, deu-lhe parcial provimento, estabelecendo uma Parcela de Ajuste no próximo processo tarifário da Receita Anual Permitida - RAP da Concessionária, correspondente ao montante de investimento de R$ 2,4 milhões (base junho de 2019),
que serão recebidos reajustados pelo IPCA em 12 parcelas mensais no período
07/2020 a 06/2021. Mudando um pouco o enfoque, 2019 permitiu também que a
Cia. retribuísse a confiança depositada pelos financiadores do projeto ao longo da
fase de implantação. Após observar todas as obrigações financeiras estabelecidas
nos contratos de financiamento, incluindo o índice de cobertura do serviço da dívida
(“ICSD”) mínimo de 1,2 em 2018, o BNDES (“BNDES”) e a Planner Trustee DTVM
Ltda (“Planner”) manifestaram-se favoravelmente ao pleito da Cia., e autorizaram a
exoneração das garantias corporativas e bancárias apresentadas pelos acionistas,
além de permitir o resgate de aproximadamente R$ 34 milhões das contas reservas relacionadas aos contratos de financiamento. De posse destes recursos, a Cia.
manteve sua política de remuneração aos Acionistas, pagando R$ 22,7 milhões em
dividendos aprovados em exercícios anteriores. Destaca-se ainda que no mês de
junho a Fitch elevou o Rating Nacional de LP da segunda emissão de debêntures da
PTE para ‘AA+(bra)’ (AA mais(bra)), de ‘AA-(bra)’ (AA menos(bra)). A perspectiva
do rating foi revisada para Estável, de Positiva. Esta elevação do rating da segunda
emissão de debêntures da PTE somente foi possível em função da liberação das garantias corporativas e bancárias após o atingimento do completion financeiro, termo
que define a independência financeira e operacional do projeto. No aspecto ambiental, a Cia. segue atuando junto às entidades competentes em estrita observância à
legislação aplicável e aos programas ambientais estabelecidos pelas partes. Já no
âmbito social, a Cia. não mediu esforços para avançar na implementação de seus
projetos sociais. Em julho, o BNDES liberou a segunda parcela do sub-crédito social
no valor de R$ 1 milhão, que será destinado a investimentos sociais no âmbito das
comunidades impactadas durante a implantação do Projeto. No mês 01/2020, dois
projetos foram oficialmente entregues às Prefeituras de Formosa e Brasilândia de
Minas, sendo eles respectivamente a doação de uma ambulância ao Distrito de Bezerra e de um caminhão compactador de lixo acompanhado de lixeiras para correta
destinação dos resíduos. Estes projetos receberam, nesta ordem, investimentos de
R$ 124 mil e R$ 361 mil respectivamente. Em 2019, a Cia. patrocinou projetos culturais, sociais e esportivos via leis de incentivo no valor total de R$ 252 mil. Dentre estes
está o projeto Douradinho, cujos recursos serão suficientes para produzir mil livros,
projetos pedagógicos, 19 workshops com educadoras e 32 encontros com o autor.
Espera-se atender a capacidade de 2.500 crianças nos 19 municípios impactados
pela linha de transmissão da empresa. O Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital
exclusivamente pediátrico do Brasil, e o projeto Corrida das Estações também foram
contemplados, visando apoio à saúde infantil e o incentivo à prática de esportes, com
impacto relevante no bem-estar e na saúde da população. Não menos importante,
as próximas páginas deste relatório abordarão temas relevantes como desempenho
operacional e financeiro ao longo do exercício de 2019. Por fim, a Cia. reafirma neste
ano de 2020 seu compromisso de atender requisitos de qualidade e indicadores
financeiros e de performance robustos, que permitam garantir estabilidade operacional ao SIN e maximizar a distribuição de dividendos aos acionistas. Sumário
Executivo. O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas controladores State
Grid Brazil Holding, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão
S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de Transmissão nº 007/12, que corresponde
à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II – Rio das Éguas – Luziânia – Pirapora
2, concebida para ser a solução estrutural de mínimo custo global para permitir o
aumento de intercâmbio energético entre as Regiões Norte/Nordeste e Sudeste/
Centro-Oeste, dando origem à Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

Financeiro

previstos na ordem de R$ 5 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) me- Investimentos. A Cia. apresenta a evolução dos investimentos desde o início do
ses e RAP adicional de R$ 618 mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 665 projeto:
mil. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Instalação de uma fase reserva
1x50 MVAr para o banco de reatores de barra 500 kV previsto no “REFORÇO II”.
Linha do Tempo

Desempenho da Cia. A Cia. apresenta a seguir os principais indicadores referentes ao exercício de 2019: • DESEMPENHO OPERACIONAL. Para compreender
os indicadores de desempenho operacional da Cia., três conceitos são fundamentais: parcela variável, disponibilidade de equipamentos em termos de tempo e indisponibilidade de equipamentos em termos contábeis. O valor correspondente
à parcela variável representa a perda de RAP em função da indisponibilidade de
determinado equipamento por um determinado período de tempo. Esta indisponibilidade pode ser programada com antecedência, programada sem antecedência
ou ainda não programada e tais características imputam um fator multiplicador à
perda de RAP, da ordem de 10 , 50 (cinquenta) ou 150 (cento e cinquenta) vezes
o valor da RAP no período de indisponibilidade. Isto é um dos motivos que explicam porque em algumas ocasiões a disponibilidade de equipamentos é de 99%
durante um período, mas a parcela variável representa muito mais do que estes
1% restantes. A disponibilidade de equipamentos em termos de tempo representa
quantos minutos todas as funções de transmissão autorizadas pelo ONS permaneceram disponíveis em relação ao tempo total no qual estas mesmas funções
assim deveriam estar. Por fim, há a indisponibilidade de equipamento em termos
contábeis, que registra não apenas a parcela variável como também eventuais
descontos aplicados pelo ONS por indisponibilidade de equipamentos por atraso
na entrada em operação do empreendimento. Abaixo, a Cia. apresenta o percentual de parcela variável em relação à RAP total auferida no exercício.

A Parcela Variável (“PV”) atingiu 3,88% da RAP auferida em 2019, ultrapassando o limite planejado de 0,5%. Esta PV foi aplicada por causa do colapso
da torre nº 95 na LT 500 kV Barreiras 2 / Rio das Éguas, em janeiro/2019, em
função de ação deliberada de terceiros. A PTE entende que a cobrança dessa
penalidade é indevida porque tal evento é completamente alheio, imprevisível
e inevitável, não possuindo portanto nenhuma relação com as especificações
de projeto e implantação, ou ainda com eventuais falhas na operação e manutenção dos ativos. Diante deste entendimento, a Cia. tem adotado medidas
administrativas junto à ANEEL visando a devolução da PV aplicada indevidamente. Outros dois eventos envolvendo queda de torres ocorreram em 2019,
sendo um deles por fortes ventos e outro por vandalismo. Nestes dois casos,
a Cia. restaurou a função transmissão dentro dos prazos previstos pelo ONS e
evitou assim a aplicação de quaisquer penalidades. Considerando que a responsabilidade sobre quaisquer das ocorrências descritas anteriormente pode
ser imputada ao desempenho operacional da PTE, mas sim à ação de terceiros
ou ainda de eventos da natureza, percebe-se o compromisso assumido com
elevados padrões de manutenção e capacidade operativa das instalações, refletidas no índice de disponibilidade de 99,53%. Interessante ressaltar que o
histórico de disponibilidade demonstrado abaixo representa o tempo total que
todas as funções de transmissão estiveram disponíveis em 2019 em relação ao
tempo total esperado no período.
Histórico de disponibilidade da linha de transmissão

Ano
Dados econômicos-financeiros
(R$ mil)– FINANCEIRO.
• DESEMPENHO
ECONÔMICO
Receita Operacional Bruta
Receita de Construção
Remuneração dos Ativos de Concessão
Receita de Operação e Manutenção
Receita Operacional Líquida
Indisponibilidade de Equipamento
OPEX
EBITDA Societário
Margem EBITDA Societário
Resultado Financeiro
Lucro Líquido
Retorno sobre o Patrimônio Líquido
Informações Patrimoniais (R$ mil)
Ativo total
Dívida Bruta
Dívida Líquida
Patrimônio Líquido
Indicadores Financeiros de Dívida
Endividamento
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida

A PTE firmou o contrato de concessão nº 007/13 (“CONTRATO DE CONCESSÃO”) com a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) em 02/05/13. O
prazo para implantação do empreendimento era de 3 anos, com entrada em
operação comercial prevista para 02/05/16 e fim da concessão previsto para
02/05/2043. O Projeto possui RAP atualizada de R$ 137 milhões de reais, e consiste na construção dos 953 km de linha de transmissão em 500 kV nos estados
da Bahia, Goiás e Minas Gerais, sendo composto pelas seguintes instalações: •
Linha de Transmissão Barreiras II (BA) – Rio das Éguas (BA), em 500 kV, circuito
simples, com extensão de 239 km; • Linha de Transmissão Rio das Éguas (BA)
– Luziânia (GO), em 500 kV, circuito simples, com extensão de 368 km; • Linha
de Transmissão Luziânia (GO) – Pirapora 2 (MG), em 500 kV, circuito simples,
com extensão de 346 km; • Equipamentos de compensação reativa e respectivas
conexões, entradas de linha, interligações de barras, barramentos, instalações
vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Em
setembro de 2016, a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa nº 6.030 (“REFORÇO 1”) solicitando a implantação de reforços na subestação Barreiras II, com
investimentos previstos na ordem de R$ 7 milhões, prazo de implantação de 6
meses e RAP adicional de R$ 864 mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$
963 mil. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Adequação do módulo geral da Subestação Barreiras II para possibilitar a conexão da São Pedro Transmissora às instalações da Paranaíba. Em fevereiro de 2018, a ANEEL publicou
a Resolução Autorizativa nº 6.846 (“REFORÇO 2”) solicitando implantação de
novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem
de R$ 25,7 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses e RAP adicional de R$ 3,1 milhões, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 3,3 milhões.
Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Complementação do módulo geral
da Subestação Barreiras II com um módulo de infraestrutura para possibilitar a
instalação de um banco de reatores de barra 3x50MVAr. Em dezembro de 2018,
a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa nº 7.498 (“REFORÇO 3”) solicitando implantação de novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos
Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Notas 31/12/19 31/12/18
Ativo
1.937.800 1.904.446
Circulante
178.558 165.072
Caixa e equivalentes de caixa
4
20.338
13.931
Impostos a recuperar
611
636
Caixa e equivalente de caixa com uso restrito
6
3.914
3.197
Concessionários e permissionários
7
14.105
14.402
Contas a receber - ativo de contrato
5
137.985 131.977
Outros ativos circulantes
1.605
929
Não circulante
1.759.242 1.739.374
Contas a receber - ativo de contrato
5 1.727.781 1.680.788
Caixa e equivalente de caixa com uso restrito
6
25.943
58.402
Imobilizado, líquido
5.447
113
Intangível
71
71
Passivo e patrimônio líquido
1.937.800 1.904.446
Circulante
104.065 104.599
Fornecedores
8
14.203
12.187
Empréstimos e financiamentos
9
50.696
49.016
Debêntures
10
9.702
6.952
Dividendos a pagar
12.e
24.332
34.871
Outros passivos circulantes
5.132
1.573
Não circulante
1.042.030 1.047.268
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos
9
481.861 510.704
Debêntures
10
98.590 102.150
Impostos diferidos
11
449.059 413.855
Outros
12.520
20.559
791.705 752.579
Patrimônio Líquido
12
Capital social
12.a
543.261 543.261
Reserva legal
12.b
12.527
9.961
Reserva de lucros retidos
12.c
170.909 134.349
Reserva de lucros a realizar
12.d
65.008
65.008
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2019
203.271
21.716
163.099
18.456
175.055
(6.388)
(15.988)
144.527
82,56%
(54.154)
51.313
6,48%

A PTE encerrou o exercício de 2019 com um investimento total de R$ 25 milhões
aplicados exclusivamente na implantação do Projeto, dos Reforços e na compra de
sobressalentes. Este número é composto basicamente por: • Lote G: R$ 7,1 milhões, sendo (i) R$ 3,1 milhões em investimento relacionado à implantação das linhas de transmissão entre as subestações Barreiras II (BA), Rio das Éguas (BA) e
Luziânia (GO); e (ii) R$ 4 milhões referentes às pendências da fase de construção;
• Reforço II: R$ 11,7 milhões, sendo (i) R$ 283 mil com fiscalização em campo; (ii)
R$77 mil com projeto básico; (iii) R$ 2,3 milhões com serviços civis, montagem
eletromecânica e fornecimento de materiais; (iv) R$ 7,5 milhões em compra de
equipamentos dos reatores de barras; e (v) R$ 1,5 milhão com demais gastos para
implantação do reforço. • Reforço III: R$ 3,1 milhões, sendo (i) R$ 85 mil com fiscalização em campo; (ii) R$124 mil com projeto básico; (iii) R$ 371 mil com montagem
eletromecânica e fornecimento de materiais; (iv) R$ 714 mil em compra de equipamentos do reator de barra; (v) R$ 813 mil com serviços civis; e (v) R$ 1 milhão com
demais gastos para implantação do reforço.• Sobressalentes: R$ 2,6 milhões, sendo (i) R$ 581 mil em equipamentos; (ii) R$ 1,2 milhão em torres de transmissão; e
(ii) R$ 793 mil em outros materiais. • Investimentos Sociais: R$ 755 mil, sendo (i) R$
361 mil para aquisição de um caminhão compactador de lixo acompanhado de lixeiras para correta destinação dos resíduos em Brasilândia de Minas (MG); (ii) R$
124 mil para aquisição de uma ambulância ao Distrito de Bezerra (GO); (ii) R$ R$
220 mil para a construção da creche no Distrito de Rosário (BA); e (iv) R$ 51 mil com
demais gastos para implantação dos projetos sociais. • A Cia. estima um volume de
investimento de aproximadamente R$ 15 milhões em 2020. Este número é composto basicamente por: • Lote G: R$ 7,9 milhões referentes às pendências da fase
de construção, como por exemplo, saldo de contrato de consultoria ambiental, regularização de reserva legal, compensações ambientais e finalização de processos fundiários que estão sendo discutidos no Poder Judiciário; • Reforço 2: R$ 1,5
milhão referentes ao pagamento do saldo da aquisição de três reatores de barra,
prestação de serviço de obras civis e montagem eletromecânica e fiscalização de
campo; • Reforço 3: R$ 1,3 milhão referentes ao pagamento do saldo da aquisição
de um quarto reator de barra, prestação de serviço de obras civis e montagem
ocorrida em 2019; • R$ 3 milhões referente à compra de sobressalentes de linha de
transmissão; • R$ 2,1 milhões referentes a investimentos sociais a serem implementados exclusivamente com recursos a serem liberados pelo BNDES. Endividamento. Em dezembro de 2019, a dívida bruta da PTE, totalizou R$ 640.849 mil,
sendo constituída basicamente pelo financiamento de LP concedido pelo BNDES
e pela emissão de debêntures simples, nominativa e escritural, não conversíveis
em ações, em série única, frente a R$ 668.822 mil em 2018. O perfil de endividamento da Paranaíba contava com 9% da dívida contabilizado no curto prazo e 91%
no LP. Abaixo, a Cia. apresenta a evolução do endividamento, bem como sua segregação entre curto e LP e o cronograma de vencimento da dívida para os próximos cinco anos:

Variação
2018
192.704
16.218
158.227
18.259
165.260
(7.767)
(13.897)
142.051
85,96%
(57.977)
51.141
6,80%

(%)
5,48%
33,90%
3,08%
1,08%
5,93%
-17,75%
15,05%
1,74%
-3,95%
-6,59%
0,34%
-4,62%

2019
1.937.800
640.848
620.510
791.705

2018
1.904.446
668.822
654.891
752.579

(%)
1,75%
-4,18%
-5,25%
5,20%

2019
4,29
1,21

2018
4,61
1,36

(%)
-6,87%
-11,03%

Neste ano, o EBITDA totalizou R$ 145 milhões contra R$ 142 milhões em 2018,
o que representa um aumento de 1,7% (R$ 3 milhões) e refere-se aos seguintes
fatores: (i) aumento na receita de construção líquida do custo de construção no
valor de R$ 1 milhão, principalmente em virtude da implantação dos Reforços 2
e 3; (ii) aumento nas despesas operacionais devido aos gastos com a recuperação das torres no valor de R$ 1,1 milhão; e (iii) redução na indisponibilidade de
equipamentos no valor de R$ 1,4 milhão, lembrando apenas que este indicador
reflete o conceito apresentado anteriormente de indisponibilidade em termos
contábeis, que reflete não apenas a parcela variável como também indisponibilidade de equipamentos por atrasos na entrada em operação do empreendimento. No ano de 2018, esta indisponibilidade representou basicamente desconto
por atraso na entrada em operação. Já em 2019, o motivo foi a parcela variável
aplicada em função da queda de torre por ato de terceiros e não classificada
pelo ONS como ato fortuito. Em 2019, o lucro líquido do exercício totalizou R$
51,3 milhões contra R$ 51,1 milhões em 2018, um aumento 0,3% (R$ 172 mil).
Além das variações no EBITDA já mencionadas no § anterior, o resultado financeiro em 2019 superou o ano anterior em R$ 4 milhões devido à diminuição do
estoque da dívida, de R$ 669 milhões em 2018 para R$ 641 milhões em 2019,
pela redução na TJLP, de 6,98% em 2018 para 5,57% em 2019, e pela redução do IPCA, de 4,05% em 2018 para 3,27% em 2019, quando considerado
IPCA acumulado de doze meses encerrados em novembro, que efetivamente impactam o resultado de cada exercício. Em relação aos tributos correntes,
em 2019 observamos lucro fiscal de R$ 34 milhões contra R$ 25 milhões em
2018, representando assim aumento de IR e CSLL de aproximadamente R$
3 milhões quando considerada alíquota combinada de 34%. O principal motivo foi o aumento na amortização do rendimento sobre ativo de contrato devido
aumento da RAP no período. Nos tributos diferidos, houve reconhecimento de
R$ 53,1 milhões em 2019 contra R$ 55,1 milhões em 2018, o que representa
uma redução de R$ 0,7 milhão quando aplicada alíquota combinada de 34%.
Por fim, analisando a amortização de tributos diferidos, o rendimento sobre o
ativo de contrato amortizado em 2019 foi superior ao valor observado em 2018
em R$ 2,5 milhões. Aplicando a alíquota combinada de 34% sobre esta diferença, tem-se um aumento na amortização de tributos diferidos de R$ 0,8 milhão.
Demonstração do resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Notas 31/12/19 31/12/18
Receita operacional líquida
13
175.055 165.260
Custos dos serviços
14
(25.582) (19.009)
Lucro bruto
149.473 146.251
Despesas operacionais
Pessoal
(3.094) (2.764)
Materiais
(12)
(16)
Serviços de terceiros
(998)
(868)
Tributos
(9)
(24)
Arrendamentos e aluguéis
(558)
(505)
Depreciação
(32)
(35)
Outros
(21)
(23)
Doações, Contribuições e Subvenções
(254)
Total
(4.978) (4.235)
Lucro antes do resultado financeiro
144.495 142.016
Receitas financeiras
15
3.402
4.511
Despesas financeiras
15
(57.556) (62.488)
Total
(54.154) (57.977)
Lucro antes do IR e da contribuição social
90.341 84.039
IR corrente e diferido
11
(28.624) (24.183)
Contribuição social corrente e diferido
11
(10.404) (8.715)
Total
(39.028) (32.898)
Lucro líquido do exercício
51.313 51.141
Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
31/12/19 31/12/18
Lucro líquido do exercício
51.313 51.141
Outros resultados abrangentes
Total de resultados abrangentes do exercício
51.313 51.141

O quadro “Cronograma de Vencimento da Dívida” considera juros a serem apropriados futuramente, adotando projeções utilizadas pela Cia. divulgadas pelo Boletim
Focus. Destinação do Lucro Líquido de 2019. O estatuto social da Cia. prevê a
distribuição de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei como dividendo mínimo obrigatório. No encerramento do exercício social e após as devidas
destinações legais, a Cia. registra a provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, bem como registra os dividendos
propostos excedentes ao mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional”. Com este conceito, a Diretoria propõe a destinação do lucro líquido
da seguinte forma: • Retenção de 5% do lucro líquido, correspondente a R$ 2.566
mil, para constituição de Reserva Legal; • Após a constituição da Reserva Legal mencionada acima, retenção de 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado
na forma da lei, correspondente a R$ 36.561 mil, para constituição de Reserva de
Lucros Retidos; • Após a constituição da Reserva Legal mencionada acima, distribuição de 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei, no valor de R$ 12.187 mil, aos
acionistas na forma de dividendos mínimos obrigatórios.
Lucros AcuR$ mil
mulados
Lucro líquido de 2019
51.314
Constituição de reserva legal
(2.566)
Lucro líquido ajustado após constituição de reserva legal
48.748
Dividendos mínimos obrigatórios (25% do lucro líqudo ajustado)
12.187
Constituição de reserva de lucros retidos (75% do lucro líquido ajustado)
36.561
Destinação do lucro líquido ajustado
48.748
Perspectivas 2020. Em 2020, a Cia. estuda a implantação de um “Plano de Contingências” baseado em “Matriz de Riscos”, bem como avalia a adoção de medidas que proporcionem mais qualidade nas atividades de operação, manutenção
e emergência (“O&M+E”) a um menor custo. A continuidade dos Programas Ambientais (PBA) pactuados com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”) também está entre as prioridades da Cia.,
além da implementação de investimentos sociais previstos para alguns municípios
localizados na área de influência do projeto, como por exemplo a construção de
uma creche com capacidade para atender 150 crianças por dia entre 3 meses a
3 anos, no Distrito de Rosário, localizado no município de Correntina (BA), e a
construção de uma completa estrutura para atender uma associação de catadores
de lixo reciclável no município de Buritizeiro (MG), proporcionando educação ambiental para os moradores daquela localidade e uma fonte de renda para pessoas
em situação vulnerável. A Cia. continuará atuando de forma responsável visando
a manutenção da margem EBITDA regulatória superior a 85%. Espera-se que isto
seja possível através da continuidade do forte controle fiscal adotado pela PTE.
A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. registra os agradecimentos aos seus
Acionistas pelo suporte e confiança, aos colaboradores por dedicarem toda energia
e capacidade intelectual neste projeto, à ANEEL e demais entidades governamentais pela estabilidade jurídica e transparência nas ações, aos stakeholders pelo
bom relacionamento e profissionalismo e à sociedade em geral, maior beneficiada
por este projeto de tão grande importância para o setor elétrico brasileiro. A administração. Rio de Janeiro, 12/02/2020.Elton Keishi Hiruma - Diretor Financeiro /
Xiaochun Wang - Diretor Presidente / João Batista Guimarães Ferreira da Silva
- Diretor Técnico / Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Reservas de lucros
Lucros a
Lucros
Capital
Lucros realiacumusocial Legal retidos
zar AFAC lados Total
Saldos em 31/12/17 534.761 7.404 97.911 13.766 8.500
- 662.342
Adoção CPC 47,
efeito em 1º/01/18
- 51.242 51.242
Constituição da reserva
de lucros a realizar, adoção CPC 47
- 51.242
- (51.242)
Integralização de
capital com AFAC em
janeiro de 2018
8.500
- (8.500)
Lucro líquido do exercício
- 51.141 51.141
Constituição de
reserva legal
- 2.557
- (2.557)
Dividendos mínimos
obrigatórios
- (12.146) (12.146)
Constituição da reser- 36.438
- (36.438)
va de lucros retidos
Saldos em 31/12/18 543.261 9.961 134.349 65.008
- 752.579
Lucro líquido do exercício
- 51.313 51.313
Constituição de reserva legal
- 2.566
- (2.566)
Dividendos mínimos
obrigatórios
- (12.187) (12.187)
Constituição da reser- 36.560
- (36.560)
va de lucros retidos
Saldos em 31/12/19 543.261 12.527 170.909 65.008
- 791.705

10 Financeiro
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
1.Informações gerais. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Cia. ou PTE),
sociedade privada de capital fechado, foi constituída em 21/12/12 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, 955 - 12 andar, Centro, Rio de Janeiro. A Cia. é uma
Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de
concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante
implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais
serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1.1. Da concessão. A Cia. foi
constituída a partir do Consórcio Paranaíba, vencedor do Lote G do Leilão de
Transmissão nº 07/12, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) em 19/12/12. O Lote G é composto pelas seguintes instalações nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás: • Linha de Transmissão Barreiras II - Rio das
Éguas, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 239 km, com
origem na Subestação Barreiras II e término na Subestação Rio das Éguas (Trecho
G1). • Linha de Transmissão Rio das Éguas - Luziânia, em 500 kV, circuito simples,
com extensão aproximada de 368 km, com origem na Subestação Rio das Éguas
e término na Subestação Luziânia (Trecho G2). • Linha de transmissão Luziânia Pirapora 2, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 346 km, com
origem na Subestação Luziânia e término na Subestação Pirapora 2 (Trecho G3).
• Com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, entradas
de linhas, interligação de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Em 2/05/13, a Cia. assinou o Contrato de Concessão nº 007/13, de acordo com as normas e
regulamentos expedidos pelo poder concedente e pela ANEEL. O prazo de implantação do empreendimento foi fixado em 36 meses a partir da assinatura do
Contrato de Concessão. A Receita Anual Permitida (“RAP”) foi determinada em
R$100.264 (cem milhões, duzentos e sessenta e quatro mil), valor histórico, e será
corrigida anualmente, com base na variação do IPCA, no mês/07/cada ano, nos
termos do contrato de concessão. Em 27/06/17, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.258/17 estabeleceu a RAP em R$135.867 para o período de 1º/07/17 a 30/06/18. Em 26/06/18, a ANEEL, de acordo com a Resolução
Homologatória nº 2.408/18, estabeleceu a RAP em R$131.365 para o período de
1º/07/18 a 30/06/2019. Em 25/06/2019, a ANEEL, de acordo com a Resolução
Homologatória nº 2.565/2019 estabeleceu a RAP em R$140.834 para o período de
1º/07/2019 a 30/06/2020. 1.2. Implantação do Empreendimento. A Cia. concluiu
com êxito, no mês/05/16, a implantação e energização da linha de transmissão
Luziânia - Pirapora 2. No mês/07/16, foi concluída a implantação e energização da
linha de transmissão Rio das Éguas - Luziânia. O trecho Barreiras II - Rio das Éguas
teve sua implantação e energização concluída em janeiro de 2017, representando
a conclusão da implantação da totalidade do projeto. 1.3. Cancelamento do TLP
referente ao trecho G3 - Termo de Liberação Parcial. Em 7/05/16, após o cumprimento dos procedimentos de rede e a realização dos testes operacionais no
trecho G3, o ONS manteve a linha energizada. Dessa forma, a Cia. solicitou a
emissão do Termo de Liberação Parcial (“TLP”), documento que autorizou a operação comercial provisória deste trecho. Assim, entre os meses de maio e agosto
de 2016, a Cia. auferiu receita operacional de R$12.110. Em 13/09/16, a PTE foi
notificada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) a respeito do cancelamento do Termo de Liberação Parcial (“TLP”), que autorizava a operação comercial provisória do trecho G3 em função da ausência de Licença de Operação
(“LO”). Entretanto, o mesmo ONS decidiu por manter a linha de transmissão energizada em função dos benefícios sistêmicos. Em outras palavras, a linha de transmissão permaneceu energizada, o serviço público de transmissão de energia elétrica foi prestado beneficiando assim a sociedade, os ativos da PTE foram
depreciados, mas entre setembro de 2016 e janeiro de 2017 o operador suspendeu
o pagamento da receita operacional correspondente. Em 30/01/17, a Cia. recebeu
a Licença de Operação deste trecho G3 e solicitou o TLP, incluindo a RAP de períodos anteriores desde a data da respectiva suspensão. Em 17/02/17, o ONS deferiu o pedido feito pela Cia. e emitiu o TLP autorizando o recebimento de RAP
desde a data da emissão da LO. Em relação à solicitação da PTE para o reconhecimento de RAP de períodos anteriores à emissão da LO, o ONS elaborou relatório
contendo o histórico de operação da linha desde a data da energização e encaminhou o pleito para a ANEEL, que ainda não se manifestou de forma definitiva sobre
o tema. No ciclo 2017/18, o ONS iniciou o desconto da RAP recebida entre maio e
agosto de 2016 referente ao trecho G3, conforme descrito nos §§ anteriores. Este
desconto é integralmente revertido para os consumidores e está sendo descontado em 12 parcelas mensais e iguais no valor de R$927, tendo sido iniciado no mês
07/17. A Cia. reitera que continua discutindo administrativamente com a ANEEL
não apenas o cancelamento deste desconto como também o recebimento de RAP
por todo o período em que as linhas de transmissão permaneceram energizadas,
uma vez que o serviço público de transmissão de energia elétrica foi efetivamente
prestado. Importante destacar também que a Cia. sempre foi diligente sob o ponto
de vista ambiental, inclusive notificando o IBAMA quanto à solicitação de vistorias
para emissão das licenças e informando previamente a respeito dos testes de
energização, fato que foi corroborado pela posterior emissão da LO. 1.4. Licenciamento ambiental. Conforme mencionado anteriormente, em 30/01/17, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, emitiu a Licença de Operação nº 1367/17 em favor da
Cia., autorizando a operação comercial do trecho Luziânia-Pirapora 2 (G3). No dia
4/04/17, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (“IBAMA”)
retificou a Licença de Operação nº 1367/17, estendendo-a a todos os trechos da
Linha de Transmissão 500kV, passando pelas subestações de Barreiras II - Rio
das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, com extensão aproximada de 953 Km, compreendida entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Desde então, a Cia.
encontra-se em operação comercial plena e apta ao recebimento integral da RAP.
1.5. Multa por atraso na entrada em operação. O Operador Nacional do Sistema
Elétrico (“ONS”) divulgou o Relatório técnico de Qualidade do Serviço Público de
Transmissão contendo os atrasos, as indisponibilidades, as restrições de capacidade operativa e os descontos das parcelas variáveis associadas a cada evento,
apurados de junho/16 a maio/17. Neste relatório, em decorrência do atraso na entrada em operação, a Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (“PTE”) foi multada
no valor total de R$15.963, multa esta que foi deduzida dos recebimentos da RAP
conforme segue: Lote G3, no valor total de R$4.624 dividido da seguinte forma:
julho e agosto de 2016 - R$180/mês, abril e maio de 2017 - R$2.132/mês; e Lotes
G1 e G2, no valor total de R$11.339 dividido em 18 parcelas de R$630 iniciando em
maio de 2017. O desconto desta penalidade se encerrou em dezembro de 2018. A
Cia. discorda parcialmente da aplicação da penalidade uma vez que cumpriu todos
os procedimentos de rede e disponibilizou partes da linha de transmissão em datas
anteriores às consideradas pelo ONS para cálculo da penalidade. Adicionalmente,
o próprio ONS recomendou fortemente a manutenção das linhas energizadas
após os testes em função do benefício sistêmico e utilizou os ativos desde então.
Diante deste cenário, a Cia. solicitou à Aneel que reconheça a RAP retroativamente às datas nas quais os trechos foram energizados. Em caso de sucesso, a Cia.
seria beneficiada não apenas com a RAP retroativa, estimada em torno de
R$57.220, como também pelo cancelamento parcial desta penalidade, projetada
em R$4.344, e pela devolução da RAP do trecho G3 referente ao período do cancelamento do TLP detalhado na Nota 1.4, no valor de R$12.110. 1.6. 1ª Revisão
Tarifária. Conforme contrato de concessão nº 007/13 ANEEL, firmado em 2/05/13,
a agência procederá revisão da RAP em intervalos periódicos de 5 anos, contados
do primeiro mês de julho subsequente à data de assinatura do contrato, além da
correção pelo IPCA realizada anualmente. Na definição da receita máxima permitida no momento do leilão, a ANEEL estipulou a remuneração do capital próprio e
de terceiros em função de premissas de mercado vigentes na época. Nas revisões
previstas para o 5º, 10º e 15º ano do período da concessão, a RAP será corrigida
para mais ou para menos considerando justamente a variação neste custo real de
capital de terceiros e considerando ainda eventuais ganhos de eficiência operacional relacionados à operação e manutenção dos empreendimentos. O processo
teve início no começo de 2018 e a nota técnica nº 138/18 - SGT/ANEEL consolidou
o cálculo realizado pela agência e as contribuições dos agentes com revisão tarifária prevista em 2018. Esta nota técnica instruiu a decisão colegiada de diretoria da
ANEEL que fixou a RAP revisada. De forma resumida, o custo real de capital de
terceiros previsto no contrato de concessão firmado pela PTE era de 3,78%. Após
a atualização dos indicadores macroeconômicos, mais precisamente TJLP e
IPCA, observa-se um custo real de capital de terceiros revisado de 2,63% neste
primeiro ciclo. Com isto, o WACC real do contrato passou de 5,81% no leilão para
5,09%, gerando uma redução da RAP de 3,99% a partir/07/18, e considerado o
reajuste tarifário anual pelo IPCA. Em termos de valor, a revisão provocou uma
redução de R$5.422 na RAP do ciclo 2018/2019 ou ainda R$452 na receita mensal. Em relação aos reforços autorizados, em função da impossibilidade de atualização a contento do banco de preços de referência, a ANEEL decidiu não realizar
a revisão tarifária em 2018, aplicando de forma provisória o reajuste pelo IPCA.
Após a conclusão das atualizações, a ANEEL calculará e aplicará a revisão periódica dos reforços de forma definitiva e retroativa a 1º/07/18. O resultado passou a
ser aplicado na RAP auferida a partir 07/18. 1.7. Ressarcimento de custos adicionais na Subestação Pirapora 2. Este pedido de ressarcimento tem por origem
fato ocorrido no final de 2012. Entre a data de divulgação do Edital do Leilão nº
007/12 e a data efetiva do leilão, a ANEEL emitiu resolução autorizando uma outra
concessionária a executar parte do escopo previsto no próprio edital do leilão.
Tendo em vista este conflito regulatório, a PTE não pode executar as obras na subestação Pirapora 2 conforme inicialmente previsto no edital, devendo encontrar
um outro ponto de acesso à subestação e incorrendo em custos adicionais da ordem de R$6 milhões. Cabe destacar que estes R$6 milhões adicionais já compõem o ativo de contrato contabilizado pela Cia. Diante desse cenário, a PTE apresentou à ANEEL, no final de 2016, pedido de ressarcimento de custos adicionais
incorridos na execução do Contrato de Concessão nº 007/13. Por fim, em
15/10/2019, a Diretoria da ANEEL, por maioria de votos, decidiu conhecer e dar
parcial provimento ao pedido apresentado pela PTE, conforme Despacho Aneel nº
2.828, estabelecendo uma Parcela de Ajuste no próximo processo tarifário da Receita Anual Permitida - RAP correspondente ao montante de investimento de
R$2.446, a preços/06/2019. A Cia. informa que fará jus a este valor em 12 parcelas
mensais de R$204 corrigidas pelo IPCA no período 07/2020 até junho de 2021.
Adicionalmente, a Cia. avalia ainda outras medidas cabíveis no sentido de ser
ressarcida integralmente pelos custos adicionais incorridos. 1.8. Reforço I - Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.030/09/16. Em 12/09/16, a ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, de forma a possibilitar a
operação parcial por meio das acessantes Paranaíba e São Pedro Transmissora.
O investimento previsto pela ANEEL é de R$7.065, com prazo de conclusão de 6
meses e incremento na RAP de aproximadamente R$864 a ser recebida até o final
do contrato de concessão principal. A Cia. destaca que a implantação destes reforços foi concluída em janeiro de 2017 e teve inclusão na RAP do ciclo 2017/18 a
partir de 15/07/17 pelo valor anual de R$895. 1.9. Reforço II - Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.846/01/18. Em 7/02/18, a ANEEL publicou autorização para
implantação de reforços em instalações de transmissão de responsabilidade da
Paranaíba na subestação de Barreiras II. O investimento previsto pela ANEEL é de
aproximadamente R$25.770, com prazo de conclusão de 16 (dezesseis) meses e
incremento na RAP de aproximadamente R$3.111 a ser recebida até o final do
contrato de concessão principal. Este empreendimento compõe a complementação do módulo geral da SE Barreiras II, com módulo de infraestrutura para instalação de um banco de reatores de barra 500 kV, com incremento de RAP de R$279
e vigência da RAP por 31 anos; instalação de um banco de reatores de barra 500
kV, 3x50Mvar e conexão do reator de barra RTB8 500 kV, com incremento de RAP
de R$1.854 e vigência de RAP por 36 anos e a conexão do reator de barra RTB8
500 kV, com incremento de RAP de R$978 e vigência por 28 anos. A implantação
deste reforço foi concluída em 19/04/2019, 49 dias antes do prazo estipulado pela
ANEEL. 1.10. Reforço III - Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.498/12/18. Em
19/12/18, a ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barrei-
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Demonstração do fluxo de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstração do valor adicionado em 31/12/19 e 2018 (Em MR$)
31/12/19 31/12/18
31/12/19
31/12/18
90.341 84.039
Receita: Receita
196.884
184.937 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR e da contribuição social
Insumos adquiridos de terceiros
(16.272) (13.678)
Custo
(14.288)
(9.312) Ajuste de itens que não causaram impacto no caixa
(163.099) (158.227)
Serviços
(12.292)
(10.604) Rendimentos sobre ativo de contrato
(7.429) (6.907)
Depreciação
(32)
(35) Margem de construção
6.710
5.279
Valor adicionado bruto
170.272
164.986 Pis e Cofins diferidos
Depreciação
32
35
Vlr adicionado recebido em transf.:
289
288
Receita financeira
3.402
4.511 Amortização de custo de transação
45.128 49.908
Vlr adicionadototal a distribuir
173.674
169.497 Juros sobre empréstimos
Juros provisionados sobre debêntures
11.756 11.907
Distribuição do valor adicionado
65.178 85.973
Pessoal
2.559
2.359 Aumento/Redução de Ativos e Passivos
25
1.398
Remuneração direta
491
356 Impostos a recuperar
414
Outros benefícios
44
49 Despesas pagas antecipadamente
297
(505)
FGTS
3.094
2.764 Concessionárias e permissionárias
(388)
Tributos
60.856
52.575 Aplicação em P&D
117.527 (39.393)
Federais
9
24 Ativo de contrato
(703)
(229)
Municipais
60.865
52.599 Outros ativos circulantes
2.015 (6.303)
Remuneração do capital de terceiros
58.402
62.993 Fornecedores
185 155.064
Arrendamentos e aluguéis
558
505 Impostos e contribuições sociais
51
(658)
Juros
56.889
61.856 Retenções contratuais
606
511
Outros
955
632 Encargos setoriais
Salários e encargos
(404)
505
Remuneração da capital próprios
(22.726) (6.227)
Lucro líquido do exercício
51.313
51.141 Distribuição de Dividendos
(8.122) (4.512)
Total
173.674
169.497 IR e contribuições sociais pagos
Outros
(7.327)
ras II, para instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de Juros pagos sobre empréstimos
(43.546) (46.063)
barra 500 kV mencionado na Nota 1.9. O investimento previsto pela ANEEL é de Juros pagos sobre debêntures
(7.663) (6.427)
aproximadamente R$5.192, com prazo de conclusão de 16 (dezesseis) meses e Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais
13.969 33.483
incremento na RAP de aproximadamente R$618 a ser recebida até o final do con- Fluxo de caixa das atividades de investimento
trato de concessão principal. A energização deste reator ocorreu em 12/12/2019, o Adições, líquidas de imobilizado
(5.366)
(49)
que representa uma antecipação de 4 meses em relação ao prazo previsto pela Resgate (aplicação) em caixa e equivalente de caixa com
ANEEL. 1.11. Indisponibilidade não programada da linha de transmissão - uso restrito
31.741 (1.291)
Trecho G1. Em 14/01/2019, ocorreu o desligamento da linha de transmissão Bar- Caixa Líquido (aplicado nas) atividades de investimento
26.375 (1.340)
reiras II - Rio da Éguas (trecho G1), sem condições de retorno, impactando no Fluxo de caixa das atividades de financiamento
atendimento às cargas dos Municípios de Barreiras. A causa do desligamento foi a Pagamento de debêntures
(5.173) (6.292)
queda da torre nº 95 do tipo cross rope, localizada a 39 km da SE Barreiras II. A Captação de empréstimos
1.000
400
recuperação do ativo e da função de transmissão levou aproximadamente 89 ho- Pagamento de empréstimos
(29.764) (26.997)
ras. Considerando a característica do incidente, a Cia. classificou-o como caso Caixa Líquido aplicado nas atividades de financiamento
(33.937) (32.889)
fortuito, com prazo de recuperação sem incidência de parcela variável por indispo- Aumento(redução)líquidodecaixaeequivalentesdecaixa
6.407
(746)
nibilidade (“PVI”) de 60 horas. Estas 29 horas adicionais sujeitas à parcela variável Início do exercício
13.931 14.677
foram estimadas pela Cia. em R$3.588. Em 22/04/2019, em resposta ao pedido de Final do exercício
20.338 13.931
isenção de PVI, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) remeteu à Cia. Aumento(redução)líquidodecaixaeequivalentesdecaixa
6.407
(746)
uma correspondência informando que não foi possível classificar o desligamento
automático da LT 500kV Barreiras II/Rio das Éguas - C1, ocorrido no dia 14/01/2019, fraestrutura de transmissão e eventuais investimentos não amortizáveis (bens
como caso fortuito ou de força maior, isento de PVI. Assim, o “ONS” apurou PVI no reversíveis) geram o direito de indenização do Poder Concedente ao final do convalor total de R$5.590, que foi deduzido dos recebimentos mensais de RAP em trato de concessão. A implementação da infraestrutura, atividade executada duquatro parcelas de R$1.343 (maio a agosto de 2019) e mais uma parcela final de rante a fase de obra, tem o direito a contraprestação vinculado a performance de
R$217 (setembro de 2019). A Cia. mantém o entendimento de que se trata de caso finalização da obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não
fortuito sem incidência de PVI pelo prazo de 60 horas e tem adotado medidas ad- somente a passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos custos
ministrativas perante o ONS e a ANEEL. Entretanto, até a emissão deste relatório, das obras relacionadas à formação desse ativo através dos gastos incorridos. Asnão houve manifestação favorável ao pleito da Paranaíba, sendo mantida a conta- sim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetuados
bilização da PVI aplicada. 2. Base de preparação e mensuração. As demonstra- nos ativos de concessão a partir de 1º/01/18 passaram a ser registrados na rubrica
ções financeiras da Cia. foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de contrato, por terem direito à
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contraprestação ainda condicionados à satisfação de outra obrigação de desemcontidas na Lei das S.A. e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comi- penho. As receitas com implementação da infraestrutura e receita de remuneração
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Cia. adotou os pronunciamentos, in- dos ativos de concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração
terpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que estavam em vigor em Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CO31/12/2019. As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo FINS), registrados na conta “Impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.5.
histórico como base de valor, com exceção dos instrumentos financeiros não deri- Outros ativos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando for provávativos. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diversas vel que seus benefícios econômicos futuros sejam gerados em favor da Cia. e seu
bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no
envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas em fa- balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado
tores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para deter- de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimasignificativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos tivas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes
ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, recupe- quando sua realização ou liquidação ocorrer nos próximos 12 meses. 3.6. Distrirabilidade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação da buição de dividendos. A política de reconhecimento contábil de dividendos está
provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos para em consonância com as normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determideterminação de outras provisões, inclusive para contingências. A liquidação das nam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa- em obrigações estatutárias, devem ser registrados no passivo circulante. O estamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tra- tuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído
tamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Cia. revisa suas esti- a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete à
mativas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras da Cia. foram Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital
autorizadas pela Administração em 12/02/2020. 2.1. Moeda funcional. As de- próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do exercímonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e cio social e após as devidas destinações legais, a Cia. registra a provisão equivade apresentação da Cia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais lente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício,
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e julga- ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obrigatório
mentos. Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utili- como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimônio líquido. 3.7.
zou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas Provisão para redução ao provável valor de recuperação de ativos financeicontábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os ros. Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de
resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos (impairsão revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas ment). Os ativos são considerados irrecuperáveis quando existem evidências de
prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato e remuneração do ativo de contrato. que um ou mais eventos tenham ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que
No início da concessão, a taxa de remuneração do ativo de contrato é estimada tenham impactado o seu fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. Receita e custo de
pela Cia. por meio de componentes internos e externos de mercado, por meio de construção. Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e
avaliações financeiras. A taxa de remuneração do ativo de contrato é estimada por melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de inconcessão e utilizada para remunerar o ativo de contrato do referido Contrato de fraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acresConcessão. O saldo do ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro cendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os
descontado pela TRAF - Taxa de Remuneração do Ativo de contrato referente ao projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da
Contrato de Concessão. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é imda Cia. na determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a in- plementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As
fraestrutura e a indenização que se espera receber do Poder Concedente no fim da variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas no
concessão. O valor indenizável é considerado pela Cia. como o valor residual con- resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é recebida durante a
tábil no término da concessão. A Cia. utiliza os seus resultados históricos como obra e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado,
base para determinação de suas estimativas, levando em consideração o tipo de no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a
concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão. 2.4. Deter- Cia. utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder
minação da taxa efetiva de juros do ativo de contrato. A taxa aplicada ao ativo Concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construde contrato é uma taxa de desconto que melhor representa a estimativa da Cia. ção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações
para a remuneração financeira dos investimentos da infraestrutura de transmis- posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de
são, por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para preci- financiamento. 3.9. Receita de remuneração do ativo de contrato. Juros recoficar o componente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início nhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor representa a remunerade cada contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a ção dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e
receita que a Cia. tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de contrato é prêmios específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro
ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita do ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão.
ou despesa no resultado. 2.5. Receita de operação e manutenção. Quando a A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebimento
concessionária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a recei- de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção. Serviços de operação e
ta pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Po- manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que tem início
der Concedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. após o término da fase de construção e que visa a não interrupção da disponibilida2.6. Receita de construção. Quando a concessionária presta serviços de imple- de dessas instalações. 3.11. Receitas financeiras e despesas financeiras. As
mentação da infraestrutura, é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que
justo e os respectivos custos relativos aos serviços de implementação da infraes- é reconhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas
trutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem financeiras abrangem despesas com juros e variações monetárias sobre dívidas.
suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. 3.12. Tributação e encargos regulatórios. Conforme facultado pela legislação
2.7. Avaliação de instrumentos financeiros. A Cia. faz uso de técnicas de ava- tributária, a Cia. optou pela tributação pelo lucro real anual com estimativas menliação que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de sais. Sendo assim, o IR e da contribuição social, para a estimativa mensal, é calcumercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financei- lada por meio da aplicação do percentual sobre o lucro líquido ajustado. O IR é
ros. 2.8. Impostos, contribuições e tributos. Existem incertezas relacionadas à calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10%
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de resul- para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses e compensados os
tados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de LP e da complexidade dos prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo regime de competência. A contriinstrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as pre- buição social sobre o lucro é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil
missas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes ajustado, também considerando a compensação de bases negativas, reconhecifuturos na receita e despesa de impostos já registradas. A Cia. constitui provisões, dos pelo regime de competência. As antecipações ou valores passíveis de comcom base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias pensação são demonstradas no ativo circulante ou não circulante, de acordo com
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua. O valor a previsão de sua realização. Além do IR e da Contribuição Social, a receita de
dessas provisões baseia-se em diversos fatores, tais como experiência de audito- prestação de serviço de transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e
rias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • COFINS - COFINS e Programa
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de de Integração Social - PIS à alíquota de 9,25%. • Taxa de Fiscalização de Serviços
interpretação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo de Energia Elétrica - TFSEE mensal fixada pelos Despachos emitidos pela ANEEL.
das condições vigentes no respectivo domicílio da Cia. 3. Principais políticas • As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de transmissão de
contábeis. A Cia. aplicou as principais políticas contábeis descritas abaixo de energia elétrica estão obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua
maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações receita operacional líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de
financeiras. 3.1. Apuração do resultado. O resultado das operações é apurado Contabilidade do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor
em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. 3.2. Caixa e elétrico, conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa Aneel nº 504/12. Esses
equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de transde atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou missão na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por diferenças
outros propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus
caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as
estar sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi- diferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor presente de ativos e pasmento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem sivos. Os ativos e passivos monetários de LP e os de curto prazo, quando o efeito
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em
aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários. Destinam-se à contabiliza- conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente é calcução dos valores a receber referentes ao serviço de transmissão de energia, regis- lado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros extrados pelo regime de competência. O faturamento dos valores a receber foi efe- plícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma,
tuado conforme determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e
por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. Foi constituída provisão em mon- passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o
tante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação regime de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados
é considerada duvidosa, com base na avaliação individual de cada cliente com nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização
parcelas em atraso. 3.4. Ativo de contrato. Conforme previsto no contrato de do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 3.14.
concessão, o concessionário atua como prestador de serviço. O concessionário Demonstrações dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi
implementa, amplia, reforça ou melhora a infraestrutura (serviços de implementa- preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciação de infraestrutura) usada para prestar um serviço público além de operar e mento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo
manter essa infraestrutura durante o prazo de concessão. O contrato de conces- CPC. 3.15. Demonstrações do valor adicionado. As demonstrações do valor
são não transfere ao concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura adicionado foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o pronunciade serviços públicos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para rea- mento contábil CPC 09 - Demonstração do valor adicionado, emitido pelo Comitê
lização dos serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.16. Custo dos empréstimos. Os custos
após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de ope- dos empréstimos compreendem juros e outros custos incorridos relativos ao emrar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder préstimo. Os custos dos empréstimos são contabilizados no resultado do exercíConcedente, nas condições previstas no contrato de concessão. Ativo de contrato. cio. 3.17. Instrumentos financeiros. A Cia. aplicou os requerimentos do CPC 48
Com a entrada em vigor em 1º/01/18 do CPC 47, o direito à contraprestação por - Instrumentos Financeiros, a partir de 1º/01/18, relativos à classificação e mensubens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigações de desempenho e ração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de
não somente a passagem do tempo enquadram as transmissoras nessa norma. perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros . Classificação e
Com isso, as contraprestações passam a ser classificadas como um “ativo de mensuração - Com a adoção do CPC 48 ,os instrumentos financeiros passaram a
contrato”. O ativo de contrato se origina na medida em que a concessionária satis- ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor
faz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por
a receita reconhecida ao longo do tempo do projeto, porém o recebimento do fluxo meio do resultado (“VJR”). A norma também elimina as categorias existentes no
de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de opera- CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis
ção e manutenção. Mensalmente, à medida que a Cia. opera e mantém a infraes- para venda. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial detrutura, a parcela do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela pende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio
satisfação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, para a gestão destes ativos financeiros. A partir de 1º/01/18 a Cia. passou a aprepois nada além da passagem do tempo será requerida para que o referido montan- sentar os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor
te seja recebido. Os benefícios deste ativo são os fluxos de caixa futuros. O valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resuldo ativo de contrato das concessionárias de transmissão de energia é formado por tado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeimeio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é ros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou
estimado no início da concessão, ou na sua prorrogação, e as premissas de sua ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos finanmensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de ceiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal
caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP), que é a contrapres- e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado. As
tação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de trans- variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Custo amortizamissão aos usuários. Esses recebimentos amortizam os investimentos nessa in- do - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo amortizado, quando
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tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gerar fluxos de caixa
que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do
principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos
mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é
reconhecida através da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de
curto prazo quando o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor
recuperável de ativos financeiros (impairment) - O CPC 48 substituiu o modelo de
“perdas incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito
esperadas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. A
Cia. não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas nos exercícios
apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um
ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento dos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual,
substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Cia. em tais
ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado.
b) Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como ao valor
justo por meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados
ao valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 3.18. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados
pela primeira vez em 2019. A Paranaíba aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2),
Arrendamentos, em vigor para períodos anuais iniciados em 1º/01/2019 ou após
esta data. A natureza e o impacto das mudanças resultantes da adoção desta
nova norma é descrita a seguir. Outras normas e interpretações se aplicam pela
primeira vez em 2019, mas não apresentam, no entanto, impactos nas demonstrações financeiras. A Paranaíba decidiu não adotar antecipadamente nenhuma
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não
vigentes. • CPC 06 (R2) – Arrendamentos. O CPC 06 (R2) se sobrepões à versão
anterior (R1) da norma de arrendamentos, além do ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A norma estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige que os arrendatários reconheçam a maioria dos arrendamentos no
balanço patrimonial. A contabilização do arrendador de acordo com o CPC 06 (R2)
está substancialmente inalterada em relação à versão anterior da norma. Os arrendadores continuarão classificando arrendamentos como arrendamentos operacionais ou financeiros, utilizando princípios similares aos da versão anterior da
norma. A Paranaíba adotou o CPC 06 (R2) usando o método retrospectivo modificado de adoção, com a data de aplicação inicial de 1º/01/2019. A Paranaíba aplicou a norma somente a contratos que foram previamente identificados como arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da aplicação inicial. A
Cia. também optou por utilizar as isenções de reconhecimento para contratos de
arrendamento que, na data de início, têm um prazo de arrendamento igual ou inferior a 12 meses e não contêm opção de compra (arrendamento de curto prazo) e
contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos
de baixo valor). Não houve efeito significativo oriundo da adoção ao CPC 06 (R2)
sobre as demonstrações financeiras. • ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de
tributos sobre o lucro. A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23)
trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos
tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação da IAS 12 (CPC 32) e não se
aplica a tributos fora do âmbito da IAS 12 nem inclui especificamente os requisitos
referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a entidade considera tratamentos
fiscais incertos separadamente. • As suposições que a entidade faz em relação ao
exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais. • Como a entidade
determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto. • Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Cia. determina se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou
mais tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que melhor prevê a
resolução da incerteza. A Cia. aplica julgamento significativo na identificação de
incertezas sobre tratamentos de IR. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras. • CPC 48 - Recursos de pagamento antecipado com compensação negativa. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), um instrumento de dívida
pode ser mensurado ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, desde que os fluxos de caixa contratuais sejam “somente
pagamentos de principal e juros sobre o principal em aberto”( critério de SPPI) e o
instrumento for mantido no modelo de negócio adequado para esta classificação.
As alterações ao CPC 48 esclarecem que um ativo financeiro cumpre o critério de
SPPI independentemente do evento ou circunstância que cause a rescisão antecipada do contrato e independentemente da parte que paga ou recebe uma compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Estas alterações não tiveram
impacto nas demonstrações financeiras da Paranaíba. Melhorias anuais - Ciclo
2015-2017. • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro. As alterações esclarecem que as
consequências do IR sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto, a entidade reconhece as consequências do IR sobre
dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas transações ou
eventos passados. A entidade aplica essas alterações a partir de 1º/01/2019.
Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as aplica às consequências do IR sobre dividendos reconhecidas a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal aplicável nas jurisdições nas quais a
Cia. atua (primariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa
alteração não trouxe efeito sobre as demonstrações financeiras. 3.19. Normas
emitidas, mas ainda não vigentes. As normas e interpretações novas e alteradas
emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Paranaíba, estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotar estas normas
e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. • Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material. Em outubro de
2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in
Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14
do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição “omissão
material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição declara que: “a informação é material se sua omissão,
distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os
principais usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com
base nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras
sobre relatório específico da entidade.”Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Paranaíba.
31/12/19
31/12/18
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos conta movimento
13
20
Aplicações financeiras
20.325
13.911
Total
20.338
13.931
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Em 31/12/2019, as aplicações financeiras referentes a Certificados de
Depósitos Bancários (CDB) foram remuneradas à taxa média de 98,71% do CDI. 5.
Contas a receber - ativo de contrato. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Cia. (Operadora) regulamentam a exploração dos serviços
públicos de transmissão de energia elétrica pela Cia., onde: • O contrato estabelece
quais os serviços que o operador deve prestar. • O contrato estabelece padrões de
desempenho para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibilidade da rede. • Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura devem ser revertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma indenização.
• O preço é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido nos contratos pela
Remuneração Anual Permitida (RAP), parcela garantida pelo poder concedente
para remunerar o operador. A infraestrutura construída da atividade de transmissão
é recuperada através de dois fluxos de caixa, a saber: a) parte através de valores a
receber garantidos pelo poder concedente relativa à remuneração anual permitida
(RAP) durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos
dos participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada; e b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do
prazo da concessão, esta a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para
quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com recebimento previsto
para um período de 30 anos cujos critérios de pagamento ainda serão definidos pelo
Poder Concedente. O saldo em 31/12/2019 e 2018 está composto como abaixo:
Ativo de contrato
31/12/19
31/12/18
Serviços de construção
2.322.585
1.938.637
Amortização do ativo de contrato
(456.819)
(125.872)
Total líquido
1.865.766
1.812.765
Circulante
137.985
131.977
Não circulante
1.727.781
1.680.788
Total
1.865.766
1.812.765
31/12/19
6. Caixa e equivalente de caixa com
uso restrito
Curto Longo
prazo Prazo
Total 31/12/18
Conta reserva do BNDES
- 18.128 18.128 36.899
Conta reserva das debêntures
7.815
7.815
6.716
Conta complemento ICSD não observado
- 14.787
3.914
3.914
3.197
Conta de pagamento das debêntures
3.914 25.943 29.857 61.599
O saldo de R$25.943, em 31/12/2019 (R$58.402 em 31/12/18), representa o valor
acumulado nas contas reserva apresentada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o BNDES e à escritura da segunda emissão de debêntures da
Cia. O mecanismo de preenchimento destas contas reserva segue estritamente
as condições previstas nos contratos de financiamento e a totalidade do saldo
está aplicada em fundo de investimento e/ou aplicações financeiras exclusivamente lastreado em títulos públicos federais, de baixo risco, com liquidez diária,
administrados pelo banco arrecadador, nos termos do contrato de cessão fiduciária de direitos, administração de contas e outras avenças. Periodicamente, a
Cia. solicita a equalização do saldo, liberando em contas de livre movimentação
excedentes em função dos rendimentos auferidos. A Conta de Complementação de ICSD registra o montante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado pela Cia. e o valor equivalente ao ICSD mínimo de 1,20 na data-base. Considerando atingimento do índice mínimo em 31/12/18 e cumprimento
das demais condições contratuais, a Cia. solicitou ao BNDES, em 29/03/2019, e
à Planner, em 13/05/2019, o reconhecimento do completion financeiro e, consequentemente, a exoneração das garantias corporativas e bancárias apresentadas
pelos acionistas, além da devolução dos valores excedentes depositados em contas reservas. Em 6 de maio, o BNDES manifestou-se favoravelmente ao pleito da
Cia., exonerando assim as garantias corporativas e bancárias apresentadas e permitindo o resgate do valor de R$19.088 da Conta Reserva do BNDES. Adicionalmente, em 22 de maio, a Planner também se manifestou favoravelmente ao pleito
da Cia. e autorizou a exoneração da garantia bancária e a devolução da totalidade
dos recursos depositados na Conta de Complementação de ICSD. A manifestação
favorável por parte da Planner para exoneração das garantias corporativas ocorreu apenas dois dias após, em 24 de maio deste ano. A conta de pagamento das
debêntures é preenchida mensalmente com o valor correspondente a um sexto da
parcela semestral vincenda projetada. A próxima parcela vencerá em 15/03/2020,
momento no qual os recursos dessa conta serão resgatados para pagamento da
parcela e um novo ciclo de preenchimento da conta de pagamento das debêntures
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se iniciará. 7. Concessionários e permissionários. O saldo de contas a receber
de clientes no valor de R$14.105 (R$14.402 em 31/12/18) não tem atrasos significativos conforme abaixo:
31/12/19
31/12/18
A vencer
13.944
12.823
Até 30 dias
54
440
Entre 31 e 60 dias
21
362
Entre 61 e 90 dias
20
365
Acima de 90 dias
66
412
Total
14.105
14.402
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 05 do mês subsequente. A
Administração entende que não é necessária a contabilização da provisão para
créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois no caso de
não pagamento a Cia., como agente de transmissão, poderá solicitar a ONS o
acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao contrato de
constituição de garantia ou carta-fiança bancária.
31/12/19
31/12/18
8. Fornecedores
Siemens Ltda.
3.350
3.151
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A.
649
621
Isolux Projetos e Instalações
380
380
Instituto Lactec
47
Resistsolo
52
JPW Engenharia Elétrica
269
Contratos de encerramento de obra
8.720
7.572
Outros
736
463
14.203
12.187
O valor dos contratos de encerramento de obra refere-se a investimentos relacionados à implantação do empreendimento como, por exemplo, conclusão dos processos envolvendo liberação fundiária, compensações ambientais e constituição de
reserva legal, todos adequadamente incluídos na unitização do empreendimento
perante à ANEEL. 9. Empréstimos e financiamentos. Empréstimos BNDES. Em
21/10/15, a Empresa celebrou o contrato de financiamento com o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico (BNDES) no valor de R$606.241. Os recursos
destinados a este investimento serão postos à disposição da SPE, sob a forma de
três subcréditos: a) Subcrédito “A” - no valor de R$543.725, destinado à implantação de projeto. A taxa de juros é de 2,42% a.a. acima da Taxa de Juros de LP
- TJLP divulgada pelo BACEN. A amortização deverá ser feita em 168 prestações
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15/11/16 e última em 15/10/2030.
b) Subcrédito “B” - no valor de R$59.500, destinado à aquisição de máquinas e
equipamentos. A taxa de juros é de 2,02% a.a. acima da Taxa de Juros de LP (TJLP)
divulgada pelo BACEN. A amortização deverá ser feita em 168 prestações mensais
e sucessivas, vencendo a primeira em 15/11/16 e última em 15/10/2030. c) Subcrédito “C” - no valor de R$3.016, destinado a investimentos socioambientais. A taxa
de juros é a Taxa de Juros de LP (TJLP) divulgada pelo BACEN. A amortização
deverá ser feita em 165 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira
em 15/12/18 e a última em 15/10/2030. Como garantia do financiamento, a Cia.
assinou o contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao contrato de Concessão. No dia 19/11/15, ocorreu a primeira
liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de R$542.554, sendo que
R$499.162 correspondem ao Subcrédito “A” e R$43.392 correspondem ao Subcrédito “B”. No dia 19/02/16, ocorreu a segunda liberação de recursos por parte
do BNDES no valor total de R$30.000 correspondente ao Subcrédito “A”. No dia
16/05/16, ocorreu a terceira liberação de recursos por parte do BNDES no valor
total de R$15.165 correspondente ao Subcrédito “A”. No dia 14/10/16, ocorreu a
segunda liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de R$16.355
correspondente ao Subcrédito “B”. No dia 20/04/16, a PTE apresentou ao BNDES
a relação de projetos referentes aos Investimentos Sociais de Empresas no âmbito
do Subcrédito Social (Subcrédito “C” do contrato de financiamento firmado pela
PTE). No dia 16/05/17, o BNDES aprovou sem ressalvas a carteira de projetos
apresentada pela PTE. Na semana do dia 21/08/17, a PTE visitou as prefeituras
com intuito de informá-las sobre a aprovação dos investimentos e viabilizar os acordos para implantação. No dia 28/11/18, ocorreu a primeira liberação de recursos
por parte do BNDES no valor de R$400 correspondente ao Subcrédito “C”. No dia
26/07/2019, ocorreu a segunda liberação de recursos por parte do BNDES no valor
de R$1.000 correspondente ao Subcrédito “C”. As demais liberações estão condicionadas ao cumprimento das condições precedentes e comprovação de gastos,
sendo certo que a última liberação deve acontecer até 30/03/2020. Em 31/12/2019,
o saldo atualizado da dívida é de R$532.557 líquidos dos custos de transação que
somam o valor de R$211. Mutação dos empréstimos . Os valores discriminados nos
quadros abaixo consideram principal e juros reconhecidos até dezembro de 2019.
Amortização do
AmorJuros
custo de Amor- tização
31/12/ apro- Cap- transa- tização de prin- 31/12/
2018 priados tação
ção de juros cipal 2019
BNDES Subcrédito A 504.469 40.825
- (39.461) (26.667) 479.166
BNDES Subcrédito B 55.082 4.254
- (4.040) (3.046) 52.250
BNDES Subcrédito C
399
49 1.000
(45)
(51) 1.352
Custo de transação
(230)
19
- (211)
559.720 45.128 1.000
19 (43.546) (29.764) 532.557
Curto
Longo
Total
Segregação entre curto e Longo Prazo
prazo
Prazo 31/12/2019
Subcrédito “A”
45.621 433.545
479.166
Subcrédito “B”
4.967
47.283
52.250
Subcrédito “C”
128
1.224
1.352
(-) Custo de transação
(20)
(191)
(211)
Total
50.696 481.861
532.557
Curto
Longo
Total
Segregação entre curto e Longo Prazo
prazo
Prazo
31/12/18
Subcrédito “A”
44.184 460.285
504.469
Subcrédito “B”
4.817
50.265
55.082
Subcrédito “C”
34
365
399
(-) Custo de transação
(19)
(211)
(230)
Total
49.016 510.704
559.720
Cronograma de vencimentos
BNDES BNDES BNDES Subcrédito A Subcrédito B Subcrédito C
Total
2021
45.603
4.965
128
50.696
2022
45.603
4.965
128
50.696
2023 até o final do
contrato
342.16
37.334
968 380.469
Total
433.373
47.264
1.224 481.861
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros
e obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: a) Não constituir, sem
autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato
de Cessão fiduciária. b) Vincular, em favor de outro credor os direitos creditórios a
serem dados em garantia ao BNDES. c) Sem prévia autorização do BNDES, não
realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos de juros sobre capital próprio
cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25% do lucro líquido ajustado. d)
Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com
pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que pertença a
Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os AFACs durante
o período de implantação do Projeto, bem como não efetuar redução de seu capital social até a liquidação final das obrigações do contrato, sem prévia e expressa
anuência do BNDES. e) Apurar, anualmente e durante todo o período de amortização
deste Contrato, Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de 1,20, a ser apresentado
anualmente com base em relatório próprio e nas demonstrações financeiras anuais
da Beneficiária, que será medido a partir do início da amortização. f) Manter, durante
todo o período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela
relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, expurgando,
para este cálculo os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação Técnica ICPC
01. g) Manter, durante o período de amortização do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda
do serviço da dívida incluindo principal, juros e demais despesas pagas. h) Apurar
anualmente o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado conforme
metodologia constante no contrato. O contrato de cessão estabelece que em caso
de ICSD inferior a 1,20, a Cia. deverá elevar o valor dos recursos aplicados na Conta
Reserva do BNDES, de 3 para 6 prestações mensais. Em 31/12/18, a Cia. apurou
ICSD de 1,36 superior ao mínimo exigido de 1,2, além de cumprir as demais condições
contratuais necessárias para atingimento do completion financeiro, termo contratual
que define a conclusão da implantação do empreendimento, operação comercial plena, recebimento regular da RAP e desempenho operacional que permita honrar os
compromissos financeiros assumidos com os credores. Assim, em 29/03/2019, a Cia.
solicitou ao BNDES o reconhecimento do completion financeiro do projeto, a exoneração das fianças prestadas nos termos do contrato de financiamento e a devolução
dos valores excedentes depositados em contas reservas. Em razão do cumprimento
integral das condições estabelecidas pelo Contrato de Financiamento nº 15.2.0494-1,
o BNDES aprovou, no dia 6/05/2019, a exoneração da fiança bancária, bem como
aprovou a exoneração das fianças corporativas prestadas pelos acionistas da empresa e a redução do valor depositado na Conta Reserva do BNDES de 6 para 3
prestações mensais, equivalente à devolução de R$19.088 para contas de livre movimentação da Cia. Em 31/12/2019, a Cia. apurou ICSD de 1,21, além de cumprir com
todas as demais obrigações previstas no Contrato de Financiamento, mantendo-se
assim totalmente adimplente junto ao BNDES. 10. Debêntures. Em 15/01/17, a Cia.
realizou a 2ª emissão de debêntures simples, nominativa e escritural, não conversíveis em ações, em série única, com as seguintes características: Data da emissão:
15/01/17. Vencimento: 15/03/2028. Valor total da emissão: R$120.000 (cento e vinte
milhões de reais). Amortização: as debêntures serão amortizadas (juros + principal)
em 22 parcelas semestrais e consecutivas, sempre nos dias 15 dos meses de março
e setembro, sendo o primeiro pagamento devido em 15/09/17 e o último na data do
vencimento. Forma de Subscrição e Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, via CETIP. Remuneração: 100% da variação acumulada
do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros remuneratórios de 6,9045% ao ano. Ano-base: 252 dias úteis. Cláusula de repactuação:
não haverá repactuação programada das debêntures. Amortização extraordinária: as
debêntures não estão sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. Resgate antecipado facultativo: as debêntures, não estão sujeitas ao resgate antecipado
facultativo pela Emissora, seja ele total ou parcial. Garantias: fiança corporativa da
State Grid Brazil Holding S.A. e da Copel Geração e Transmissão S.A., de forma não
solidária e no limite da participação acionária de cada acionista na Cia., fiança bancária no limite de 24,5% da emissão, penhor de ações e cessão fiduciária de direitos
emergentes da concessão. Mutação das debêntures. Os valores discriminados nas
tabelas abaixo consideram principal e juros reconhecidos até dezembro de 2019.
AmortiAmorJuros zação do Amorti- tização
31/12/ Capapro- custo de zação de de prin- 31/12/
2018 tação priados transação
juros
cipal
2019
Debêntures 115.098
- 11.756
- (7.663) (5.173) 114.018
(-) Custo de
transação (5.996)
270
- (5.726)
109.102
- 11.756
270 (7.663) (5.173) 108.292
Curto
Longo
Segregação entre curto e Longo Prazo
prazo
Prazo
Total
Debêntures
10.106
103.912
114.018
(-) Custo de transação
(404)
(5.322)
(5.726)
9.702
98.590
108.292
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Cronograma de vencimento
Debêntures
2021
9.702
2022
9.702
2023 até o final do contrato
79.186
Total
98.590
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros e
obrigações a serem observados pela Cia. As principais obrigações foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: a) Deixar de ter suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM. b) Redução do capital social da emissora, independentemente da distribuição de recursos
às suas acionistas diretas e indiretas, ou cancelamento de adiantamento para futuro
aumento de capital realizados por acionistas da emissora, sem prévia autorização do
debenturista. c) Não constituir, sem autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. d) Vincular, em favor de outro
credor, os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES. e) Sem prévia
autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos e/ou pagamentos
de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em conjunto, supere 25%
do lucro líquido ajustado. f) Não firmar contrato de mútuo com terceiros ou com seus
acionistas, diretos ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes
do Grupo Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, sem prévia
aprovação dos Debenturistas ressalvadas as hipóteses cumulativas, em que (i) sejam subordinadas às Debêntures e ao contrato de financiamento; (ii) de curto prazo,
isto é, com vencimento em até 1 ano de sua contratação e Ltda. ao valor máximo
de R$10.000.000,00 desde que não resulte em descumprimento do ICSD; (iii) tenham seus recursos exclusivamente destinados para pagamento de fornecedores
para término das obras e conclusão do projeto. g) Manter, durante todo o período de
amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela relação Patrimônio
Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, expurgando para este cálculo
os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01. h) Manter,
durante o período de amortização do contrato, recursos na “Conta reserva”, com
valores equivalentes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda do serviço
da dívida incluindo principal, juros e demais despesas pagas. (i) Apurar anualmente
o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. O contrato de cessão estabelece que em caso de ICSD
inferior a 1,20, a Cia. deverá preencher a Conta de Complementação de ICSD de
forma a manter o montante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado
e o valor equivalente a um ICSD mínimo de 1,20. Em 31/12/18, a Cia. apurou ICSD
de 1,36 superior ao mínimo exigido de 1,2, além de cumprir as demais condições
contratuais necessárias para atingimento do completion financeiro, termo contratual
que define a conclusão da implantação do empreendimento, operação comercial
plena, recebimento regular da RAP e desempenho operacional que permita honrar
os compromissos financeiros assumidos com os credores. Assim, em 13/05/2019,
a Cia. solicitou à Planner o reconhecimento do completion financeiro do projeto, a
exoneração das fianças prestadas nos termos do contrato de financiamento e a devolução dos valores excedentes depositados em contas reservas. Em razão do cumprimento integral das condições estabelecidas na Escritura da Segunda Emissão de
Debêntures Simples da Cia., a Planner aprovou, no dia 22/05/2019, a exoneração da
fiança bancária, bem como aprovou a devolução da totalidade dos valores depositados na Conta de Complementação de ICSD. A exoneração das fianças corporativas
prestadas pelos acionistas da empresa foi aprovada pela Planner em 24 de maio. Em
31/12/2019, a Cia. apurou ICSD de 1,21, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas na Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Cia.,
mantendo-se assim totalmente adimplente junto aos debenturistas. 11. Impostos
correntes e diferidos. 11.1. IR e contribuição social. Os impostos sobre a renda
diferidos são reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de IR e contribuição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas,
ou substancialmente promulgadas. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas apurações de impostos sobre a renda com relação
às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações
e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais. O IR diferido foi apurado sobre o lucro tributável,
ajustado pelas diferenças temporais pela alíquota de 15%, considerando o adicional
de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses, enquanto
que a CSLL está constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas
diferenças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. O IR e a contribuição social apurados respectivamente com base no Prejuízo fiscal e na Base Negativa da CSLL foram apurados considerando a avaliação feita pela Administração com
base nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos que
indicaram que a Empresa terá rentabilidade para compensar os prejuízos acumulados. A demonstração dos tributos e contribuições correntes e diferidos é a seguinte:
Ativo diferido
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2018
135.417
33.816
12.187
46.003
Adições 2019
Compensações 2019
(9.546)
(2.471)
(859)
(3.330)
Saldo em 31/12/2019
125.871
31.345
11.328
42.673
Passivo diferido
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Saldo em 31/12/2018
203.953
73.472 277.425
Adições 2019
163.099
39.079
14.077
53.156
Amortização
(82.395) (20.575)
(7.416) (27.991)
Saldo em 31/12/2019
222.457
80.133 302.590
Líquido em 31/12/2019
191.112
68.805 259.917
Líquido em 31/12/2018
170.137
61.285 231.422
Tributos correntes
Descrição
Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9%
Total
Adições 2019
33.571
8.369
3.021
11.390
Compensações 2019
(2.770)
(906) (3.676)
IRPJ/CSLL pagos por
estimativa
(5.360)
(1.937) (7.297)
Saldo em 31/12/2019
239
178
417
31/12/19 31/12/18
O reflexo no resultado está demonstrado como abaixo:
IR diferido passivo
(18.504) (19.899)
IR diferido ativo
IR corrente
(10.120) (4.285)
(28.624) (24.183)
Contribuição social diferido passivo
(6.661) (7.164)
Contribuição social diferido ativa
Contribuição social corrente
(3.743) (1.551)
(10.404) (8.715)
Líquido
(39.028) (32.898)
11.2. PIS e COFINS. O PIS e COFINS diferidos referem-se aos registros contábeis da movimentação do CPC 47 - Ativos de contrato que serão realizados na
proporção das operações considerando a receita e custos de operação realizados
e depreciação do ativo imobilizado da concessão. A COFINS diferida foi apurada
sobre a receita de construção e sobre a remuneração do ativo de contrato, pela
alíquota de 7,6%, enquanto que o PIS está constituído à alíquota de 1,65%, conforme tabela abaixo:
31/12/19 31/12/18
PIS diferido
33.740
32.543
COFINS diferido
155.402 149.889
189.142 182.432
12. Patrimônio líquido. a) Capital social. Em 31/12/2019, o capital social subscrito e integralizado da Cia. é de R$543.261, dividido em 543.261.000 ações ON
subscritas e integralizadas, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding S.A.,
Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção
de 51%, 24,5% e 24,5%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da Cia., em reais, é como se segue:
Ações
%
State Grid Brazil Holding S.A.
277.063.110 51,0
Furnas Centrais Elétricas S.A.
133.098.945 24,5
Copel Geração e Transmissão S.A.
133.098.945 24,5
543.261.000 100,0
b) Reserva legal. A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líquido
do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das S.A.. c) Reserva de
retenção de lucros. Foram constituídas reservas para atender as necessidades de
investimentos e manutenção do capital de giro da Cia. mediante a destinação de
até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por orçamento de capital,
a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. d) Reserva de lucros a realizar.
A Administração da Cia., em conformidade com a legislação brasileira e com seu
Estatuto Social, propôs a destinação do saldo existente em lucros acumulados
para a reserva de lucros a realizar. Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda não realizados financeiramente (apesar de contábil e economicamente
realizados) pela Cia. e será realizado a LP. e) Dividendos mínimos obrigatórios.
A Administração da Cia., em conformidade com a legislação brasileira e com seu
Estatuto Social, optou por destinar 25% do Lucro Líquido após a constituição da
reserva legal, para a constituição de reserva de dividendos a serem distribuídos
em 2018. Em 31/12/18 a Cia. destinou o valor de R$12.146 para distribuição de
dividendos mínimos obrigatórios sendo R$0,022236 para cada ação do capital
social. Em 14/06/2019, a Cia. distribuiu 50% dos dividendos mínimos obrigatórios
restantes referentes ao lucro do exercício de 2016, no valor de R$6.227, sendo
R$0,0115 para cada ação e 100% dos dividendos mínimos obrigatórios referentes
ao lucro do exercício de 2017, no valor de R$16.499, sendo R$0,0304 para cada
ação. Em 31/12/2019, a Cia. destinou o valor de R$12.187 para distribuição de
dividendos mínimos obrigatórios sendo R$0,022433 para cada ação do capital
social. 13. Receita operacional líquida. Segue abaixo a conciliação da receita
bruta e líquida em 31/12/2019 e 2018:
31/12/19 31/12/18
Receita operacional bruta
Receita de construção
21.716
16.218
Remuneração dos ativos de concessão
163.099 158.227
Receita de operação e manutenção
18.456
18.259
Total
203.271 192.704
Deduções da receita operacional
Indisponibilidade de equipamento
(6.388)
(7.767)
Encargos regulatórios
(1.809)
(1.784)
PIS (corrente & diferido)
(3.571)
(4.102)
COFINS (corrente & diferido)
(16.448) (13.791)
Total receita operacional líquida
175.055 165.260
14. Custos de serviços. O custo de serviços refere-se aos custos incorridos para
a construção, implantação das linhas de transmissão e operações e manutenções,
como se segue:
Custo de serviços
31/12/19 31/12/18
Edificações e obras civis
(4.288)
(3.912)
Compartilhamento de custos
144
Máquinas e equipamentos
(7.024)
(3.227)
Indenizações nas servidões
14
168
Pessoal e encargos operacionais
(1.811)
(1.705)
Serviços de terceiros
(380)
(107)
Seguros
(625)
(799)
Tributos
(133)
Adiantamentos a fornecedores
58
222
Outros
(99)
(96)
Custo de construção
(14.288)
(9.312)
Custo de serviço prestado
(2.637)
(1.401)
Custos de operação e manutenção - O&M
(8.657)
(8.296)
(25.582) (19.009)
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15. Receitas e despesas financeiras
31/12/19 31/12/18
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras
3.406
4.501
Variações monetárias ativas
94
181
Outras receitas financeiras
67
77
Tributos sobre receitas financeiras
PIS
(23)
(51)
COFINS
(142)
(197)
Total de receitas financeiras
3.402
4.511
Despesas financeiras
31/12/19 31/12/18
Juros e multas
(5)
Juros sobre empréstimos e debêntures
(56.884) (61.815)
Outras despesas financeiras
(667)
(673)
Total de despesas financeiras
(57.556) (62.488)
Total das receitas e despesas financeiras
(54.154) (57.977)
16. Transações com partes relacionadas. Em 31/12/2019 a Cia. apresentou as
seguintes operações com partes relacionadas: 16.1. Remuneração de Administradores. Em 31/12/2019, a remuneração dos Administradores foi de R$1.174
(R$1.273 em 2018).
16.2. Operações comerciais
Partes
relaciona- Natureza Natureza da 31/12/ 31/12/
Nome
das
contábil
operação
2019 2018
Ativo
Contas a
Serviço de
Furnas Centrais
receber TransmisElétricas S.A.
Acionista
Clientes
são
321
423
Contas a
Serviço de
Empresa receber TransmisCopel Distribuição
ligada
Clientes
são
390
350
Contas a
Serviço de
Copel Geração e
receber Transmis198
192
Transmissão
Acionista
Clientes
são
909
965
Passivo
Taxa de
Serra Paracatu Trans- Empresa Fornecedo- conservação
missora de Energia S.A. ligada
res
e CCI
(7)
Taxa de
conservaSerra da Mesa TransEmpresa Fornecedo- ção, CCI e
missora de Energia S.A. ligada
res
O&M
(649) (621)
Luziânia-Niquelândia
Taxa de
Transmissora de
Empresa Fornecedo- conserva(4)
Energia S.A.
ligada
res
ção
(660) (621)
Resultado
Despesas
State Grid Brasil
Custos admiHolding - Aluguel
Acionista nistrativos
Aluguel
(532) (482)
Taxa de
Serra da Mesa TransEmpresa
conservação
missora de Energia S.A. ligada
O&M
e CCI
(98) (86)
Serra da Mesa TransEmpresa
missora de Energia S.A. ligada
O&M
O&M
(10.143) (9.137)
Serviços
Serra Paracatu Trans- Empresa
emergenmissora de Energia S.A. ligada
O&M
ciais
(358)
Taxa de
Serra Paracatu Trans- Empresa
conservação
missora de Energia S.A. ligada
O&M
e CCI
(93) (206)
Luziânia-Niquelândia
Taxa de
Transmissora de
Empresa
conservaEnergia S.A.
ligada
Despesa
ção
(43) (42)
Receitas
Furnas Centrais
Elétricas S.A.
Acionista
Receita Faturamento 3.963 3.742
Empresa
Copel Distribuição
ligada
Receita Faturamento 4.390 4.275
Copel Geração e Transmissão
Acionista
Receita Faturamento 2.348 2.176
(566)
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Paranaíba Transmissora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da
Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Cia.), que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. em 31/12/2019, 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 do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de 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. Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são

17. Instrumentos financeiros. 17.1. Classificação dos instrumentos financeiros 17.2. Gestão de risco. As operações financeiras da Cia. são realizadas por interpor categoria. Em 31/12/2019 e 2018, a classificação dos ativos financeiros por cate- médio da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, visando à segoria é a seguinte:
gurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas.
31/12/19
31/12/18 Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o negócio da Cia. são:
a) Riscos de mercado. A utilização de instrumentos financeiros pela Cia. tem como
Custo A valor justo
objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de meramorti- por meio do
Ativos financeiros
zado
resultado Total
Total cado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices
Caixa e equivalentes de caixa
20.338 20.338 13.931 de preços e moedas. A Cia. não tem pactuado contratos de derivativos para fazer
Concessionários e permissionários 14.105
- 14.105 14.402 hedge contra esses riscos, porém, estes são monitorados pela Administração, que
Despesas pagas antecipadamente
105
105
519 periodicamente avalia a exposição da Cia. e propõe estratégia operacional, sistema
de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do merCaixa e equivalentes de caixa com
uso restrito
29.857 29.857 61.599 cado. A Cia. também não pratica aplicações de caráter especulativo ou quaisquer
14.210
50.195 64.405 90.451 outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais. As atividades do setor de energia
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contábeis, podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio ambiente. A legispois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou estão ajus- lação impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental o detados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os principais passivos fi- ver de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetananceiros da Cia., em 31/12/2019 e 2018, são mensurados ao custo amortizado, dos, independentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do meio
ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a Cia. retardar ou redirecionar
conforme demonstrado a seguir:
Passivos financeiros
31/12/19 31/12/18 investimentos em outras áreas, mas a Cia. procura assegurar o equilíbrio entre a
Fornecedores e retenções contratuais
14.805
12.738 conservação ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diEmpréstimos e financiamentos
532.557 559.720 retrizes e práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao
Debêntures
108.292 109.102 meio ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio.
Impostos e contribuições sociais
1.736
(862) 17.3. Avaliação dos instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros consEncargos setoriais
1.723
1.116 tantes do balanço patrimonial apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao
Salários e encargos
363
767 valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as infor659.476 682.581 mações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação.
Xiaochun Wang (Dir. Presidente); Changwei Chen (Dir. Adm. Ambiental) Elton Keishi Hiruma (Dir. Financeiro)
João Batista Guimarães Ferreira da Silva (Dir. Técnico) Contador: Ronaldo Borges Andrade - CRC RJ-051927/O-8
aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto
de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto
abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer
comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos
as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em
relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria
incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa
avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras.
Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para
tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre
as demonstrações financeiras da Cia.. Mensuração do ativo de contrato.
Conforme divulgado na nota 3.4 às demonstrações financeiras, a Cia. avalia que
mesmo após a conclusão da fase de construção da infraestrutura de transmissão
segue existindo um ativo de contrato pela contrapartida da receita de construção,
uma vez que é necessário a satisfação da obrigação de operar e manter para que
a Cia. passe a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31/12/2019, o
saldo do ativo de contrato da Cia. é de R$1.865.766 mil. O reconhecimento do
ativo de contrato e da receita da Cia. de acordo com o CPC 47 - Receita de
contrato com cliente requer o exercício de julgamento significativo sobre o
momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicionalmente, a
mensuração do progresso da Cia. em relação ao cumprimento da obrigação de
performance satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de estimativas e
julgamentos significativos pela administração para estimar os esforços ou
insumos necessários para o cumprimento da obrigação de performance, tais
como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, ou inexistência de
margens de lucro esperada, em cada obrigação de performance identificada e as
projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se tratar de um contrato de
longo prazo, a identificação da taxa de desconto que representa o componente
financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro também requer o uso de
julgamento por parte da administração. Devido à relevância dos valores e do
julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração da receita de
contrato com clientes como um assunto significativo para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto. Nossos procedimentos de
auditoria incluíram, dentre outros: i) a avaliação do desenho dos controles
internos chave relacionados aos gastos realizados para execução do contrato; ii)
análise da existência ou não de margem nos contratos; iii) análise do contrato
de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de
performance previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos
componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a revisão dos fluxos
de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas projeções de custos
e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo com o auxílio de
profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) a avaliação das
divulgações efetuadas pela Cia. nas demonstrações financeiras. Com base nas
evidências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos
que a mensuração do ativo de contrato e da receita de construção e as respectivas
divulgações são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto. Outros assuntos. Demonstração do valor adicionado. A
demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em
31/12/2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Cia., e
apresentadas como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras
da Cia.. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração
está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidades da
administração e da governança 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 de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
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 detecta 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 obtivemos 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. • Obtivemos
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 Cia..
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. •
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das
demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamonos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles
internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação
podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 12/02/2020. ERNST &
YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Glaucio
Dutra da Silva - Contador CRC-1RJ090174/O-4.

Falta de acesso à internet pode impossibilitar ensino à distância no Rio
A falta de acesso à internet pode inviabilizar o ensino à distância para metade
dos alunos da rede pública.
Diante dessa constatação, os
deputados Waldeck Carneiro
(PT), presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia,
e Flávio Serafini (Psol), que
está à frente da Comissão
de Educação, se mostraram
contrários à proposta da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) de implantar
esse tipo de ensino no período de isolamento social por
conta da Covid-19. O tema
foi debatido em audiência
pública conjunta das duas
comissões da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) realizada,
nesta terça-feira, por videoconferência.
A proposta da Secretaria
de Educação é de que as aulas sejam disponibilizadas
por plataformas no ambiente virtual, mas a medida,
segundo os parlamentares,
poderia prejudicar diversos
estudantes que não teriam
condições de acessar os conteúdos de forma online.“O
acesso à internet ainda é limitado, tanto que 50% dos

alunos não têm como entrar
numa ferramenta digital.
Além disso, teríamos que
debater com a Secretaria de
Educação, que não divulgou
ato normativo, sobre a substituição desses dias letivos. A
meu ver, acesso online numa
plataforma que nem todos
terão como usar não pode
ser contabilizado como dia
letivo”, analisou Serafini.
Já Waldeck mencionou o
projeto de lei 2036/20, que
dispõe sobre a educação
à distância para alunos da
rede estadual durante as medidas de enfrentamento do
coronavírus. O PL recebeu
emendas de parlamentares,
entre elas destacam-se a que
trata da não utilização de
plataformas virtuais de alto
custo, conteúdos acessíveis
a todos - inclusive aos estudantes com necessidades
especiais -, e que o material
pedagógico disponibilizado
possa ser aproveitado como
parte do processo formativo dos alunos. “A Seeduc
anunciou tudo sem respaldo
legal. Portanto, o acesso online não pode ser contabilizado como dia letivo”, disse
o parlamentar.

Impossibilitado de participar da videoconferência, o secretário estadual de
Educação, Pedro Fernandes,
explicou por meio de mensagem de whatsapp que se
encontrava em reunião no
Palácio Guanabara, sede do
Governo do Estado, definindo a destinação de recursos
para a merenda escolar de
estudantes da rede pública.
Conselho Estadual
de Educação
Participante da reunião
virtual, a presidente do
Conselho Estadual de Educação (CEE-RJ), Malvina
Tuttman, falou sobre a deliberação 376 do órgão, que
funciona como uma orientadora de ações nesse período de pandemia. “Através
da orientação para o ensino
infantil, não seria aplicada a
educação à distância. Para o
ensino fundamental e médio
pode existir sim a possibilidade de conteúdos pedagógicos à distância, mas que
nenhum aluno seja prejudicado por padrão de qualidade”, ressaltou Tuttman.
A coordenadora do Cen-

tro de Apoio Operacional às
Promotorias de Justiça de
Tutela Coletiva de Proteção
à Educação (CAO Educação) do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro
(MP-RJ), Débora Vicente,
disse durante a videoconferência que o grande desafio
é entender como as instituições e poderes vão se adaptar a esse momento, tendo
em vista a precariedade financeira de estudantes de
municípios e docentes de
todo o estado, que possuem
diferentes realidades. “A Seeduc teria que nos informar
a implementação de todo o
processo. Nós, do MP-RJ,
não estamos contra ou a favor do ensino à distância,
mas devemos levar em consideração as condições particulares de cada unidade para
ofertar esse regime educacional”, observou.
Presidente da Fundação
de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), Romulo Massacesi
afirmou que uma plataforma
para oferta de conteúdo aos
estudantes foi disponibilizada pelo Centro de Ciências
e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de

Janeiro, órgão vinculado à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). “A fundação já
disponibiliza uma plataforma de material pedagógico.
Estamos treinando nossos
professores e, até a próxima
quinta-feira, os profissionais
já estarão habilitados a acessar esse conteúdo fornecido
pela Cecierj’, afirmou Massacesi. Ele acrescentou que
os conteúdos serão oferecidos em caráter complementar e a avaliação dos alunos
será feita após o período de
isolamento social. “Quando tudo voltar ao normal
será feito um relatório para
ser encaminhado ao Conselho Estadual de Educação”,
acrescentou.
O secretário estadual de
Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, afirmou
que estudantes e docentes
foram pegos de surpresa e
que o avanço da pandemia
dificultou um planejamento
adequado. “O direcionamento do governo do estado está
todo voltado para a saúde,
mas a preocupação também
é não deixar os alunos sem
atividades e estamos traba-

com a finalidade de deliberar sobre as propostas de
financiamento previamente
apreciadas pela Agência de
Fomento do Estado do Rio
de Janeiro. “Este órgão foi
criado para a promoção do

desenvolvimento econômico, visando a geração de
emprego, renda e a melhoria
da qualidade de vida da população fluminense e cabe
à Comissão avaliar programas de fomento de forma

lhando junto à fundação Cecierj, que tem expertise nisso”, disse o secretário.
Representantes de várias
instituições públicas de ensino e de sindicatos da área
de educação participaram da
reunião virtual e defenderam, na sua grande maioria,
a suspensão do calendário
escolar no ano de 2020, tendo em vista a incerteza sobre
a duração do período de isolamento social e da falta de
acesso à internet por parte de
inúmeros alunos que vivem
em situações precárias. Integrantes da Defensoria Pública também marcaram presença na videoconferência.
Ao fim da audiência online, o deputado Waldeck classificou como um marco na
Alerj a reunião virtual e defendeu que será debatida na
Casa a proposta de suspensão
do ano letivo. “Vamos debater na Alerj a reposição dos
dias letivos e cargas horárias
de forma responsável”, disse.
Já o deputado Serafini disse
que é imprescindível um detalhamento de uma logística
por parte da Secretaria de
Educação: “Vamos enfrentar
o assunto na Alerj”.

Governo vai dar publicidade a atas da CPPDE
O Governo do Estado
deverá publicizar as atas
das reuniões da Comissão
Permanente de Políticas
para o Desenvolvimento
Econômico (CPPDE) do
Estado do Rio de Janeiro.

A determinação é da Lei
8.776/20, sancionada nesta
terça-feira pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial do
Executivo. A medida, de
autoria do deputado Luiz

Paulo (PSDB), visa a dar
conhecimento do ato administrativo ao público em
geral, de modo a permitir o
controle social.
A comissão foi instituída pelo Decreto 34.784/04,

a melhorar a eficiência do
desenvolvimento estadual.
Por esse motivo, seguindo
a Constituição Federal, é
fundamental o princípio da
publicidade”, explicou Luiz
Paulo.

