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Vendas no comércio carioca
despencam 85% em março

Em São Paulo,
comerciantes
cobram contrapartida
do governo

O comércio do Rio foi atingido
em cheio pelos efeitos da pandemia
de coronavírus e das medidas de
isolamento social, que incluíram o
fechamento do comércio. As vendas do varejo carioca registraram
queda de 85% em março, quando
as lojas estiveram abertas por apenas cerca de 15 dias.
Foi o pior resultado da história
do comércio, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas (CDL-Rio)
e o Sindicato dos Lojistas (SindilojasRio), que juntos representam
mais de 22 mil empresas, abrangendo mais de 30 mil estabelecimentos comerciais.
De acordo com Aldo Gonçalves,

presidente das duas entidades, “se
não houver uma compreensão dos
governos estadual e municipal no
atendimento do pleito encaminhado
às duas autoridades – suspensão do
pagamento de impostos por 120 dias
(ICMS, IPTU e ISS respectivamente), por exemplo – o comércio carioca poderá perder mais de 40% das
suas lojas (especialmente as pequenas e microempresas) e diminuir em
mais de 50% a sua força de trabalho,
caso a pandemia perdure por mais
de dois meses. Para se ter uma ideia,
cada dia parado representa cerca de
R$ 405 milhões em perdas de vendas
para o comércio”.
O comércio, segundo Aldo, responde por cerca de 10% do PIB
fluminense e por mais de 850 mil
postos de trabalho.
A Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) igualmente pede
ação dos governantes. Segundo a
entidade, os comerciantes não têm
como aguentar a extensão da quarentena se não houver algum tipo

Premiê britânico
Boris Johnson
vai para UTI
com Covid-19

Aislan Loyola

Lojas vazias: em risco, metade dos 850 mil empregos do segmento
de contrapartida do Governo do Estado e da Prefeitura. Nesta segunda-feira, o governador João Doria
(PSDB) anunciou a prorrogação
das medidas restritivas à circulação
de pessoas até 22 de abril.
“Não tem como levar isto até o
dia 22 de abril sem que se postergue o Imposto por Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), o
Imposto Sobre Serviços (ISS) e o

Imposto Territorial Urbano (IPTU)
por no mínimo 90 dias”, diz Alfredo Cotait, presidente da ACSP.
Ele ainda cobra um plano dos
governos para quando o período de
quarentena for encerrado. “Tem de
haver um plano de saída. É preciso
que o governo apresente as medidas
para que os empresários possam se
planejar para quando a quarentena
acabar”, afirma.

Bolsonaro estica a corda mas não demite Mandetta

A notícia da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, parafraseando Mark Twain,
foi um tanto exagerada. O presidente Jair Bolsonaro não conseguiu
dispensar o ministro. As análises do
que ocorre em Brasília se dividem:
há os que garantem que os militares
não apoiaram a aventura e há aqueles que acreditam que Bolsonaro,
sem coragem para impor a demissão, aposta na fritura para provocar
Mandetta (cuja atuação tem 76%
de apoio da população) e manter a

sociedade em conflito. As duas hipóteses não são excludentes.
Sem força, Bolsonaro caminharia
para seu labirinto – sem condições de
se impor pela saúde, vai tentar provocar pela economia: postergar apoio
aos que têm necessidades urgentes,
tanto trabalhadores quanto empresários, desidratar o pacote de ajuda,
enfiar contrabandos.
O objetivo seria provocar convulsão social, criar um fato consumado para um golpe em que tentaria apoio dos militares. Analistas

BC arca com
parcela dos
bancos na folha
de pagamentos

Senadores recusam votar PEC em sessão virtual

Os bancos que aderirem ao programa que oferece linha de crédito
para a folha de pagamento de pequenas e médias empresas recolherão menos depósitos ao Banco
Central (BC) até o fim do programa. A medida foi anunciada pelo
diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso.
As instituições que financiarem o pagamento de salários pelas
micro e pequenas empresas poderão deduzir até 5% do depósito
compulsório a prazo, conforme
resolução do Conselho Monetário
Nacional (CMN) aprovada nesta
segunda-feira. O compulsório representa a parcela que os bancos
são obrigados a recolher ao Banco
Central.
Damaso admite que a dedução
deixará os bancos com mais R$ 6
bilhões em caixa, justamente a contrapartida das instituições financeiras no programa de manutenção
do emprego. Dos R$ 40 bilhões
que serão emprestados a pequenas
e médias empresas, R$ 34 bilhões
virão do Tesouro Nacional e o restante, das instituições financeiras.

Apresentada pela presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e outros parlamentares, a PEC 10/2020, que cria o
chamado Orçamento de Guerra,
que facilita os gastos do governo para o combate à pandemia
de coronavírus, foi aprovada na
sexta-feira passada, em tempo
recorde, através de votação nãopresencial.
A PEC está agora no Senado,
mas parte dos senadores rejeita a
votação de uma mudança na Constituição em sessões remotas. “Estamos abrindo um precedente gra-

políticos apontam que, além de ser
um delírio a possibilidade de “convulsão controlada”, o avanço da
pandemia coloca a realidade contra
os planos de Bolsonaro.
Em entrevista à televisão, à noite, Mandetta desafiou Bolsonaro,
embora sem citar o nome, e cobrou
condições de trabalho. Ele reforçou
a importância da Ciência, da força
da equipe e reafirmou a frase de
não abandonar paciente no meio do
tratamento.
A consultoria de investimento

ve”, afirmou o senador Alessandro
Vieira (Cidadania-SE) à Agência
Senado.
Vieira apresentou uma questão
de ordem na sexta-feira contra a
votação da PEC em sessão virtual.
Ele pede à Mesa do Senado e aos
líderes partidários que avaliem a
possibilidade de convocação de
sessões presenciais para discussão e votação da matéria. Segundo
Vieira, outros senadores também
consideram que a votação de PECs
por esse sistema acaba por “banalizar” a votação de emendas constitucionais.

Kodja, em análise sobre os efeitos
da crise no Brasil, advertiu: “Se
antes da Covid-19 estávamos limitados a um crescimento baixo,
devido à falta de habilidade do
governo em formar alianças e operacionalizar um plano de recuperação econômica abrangente, após
os confrontos e as desautorizações
assumidas na condução desta crise sanitária, estamos expostos ao
desmanche do Poder Executivo, a
ocorrência de conflitos sociais e a
estagnação econômica.”

A PEC traz artigos polêmicos, o
mais perigoso deles o 115 que, em
seu § 9º estabelece que o Banco
Central fica autorizado a comprar e
vender títulos privados de créditos
em mercados secundários. Segundo Maria Lucia Fattorelli e Eduardo Moreira, em artigo especial para
o Monitor Mercantil, a proposta
abre a possibilidade de o BC “assumir os prejuízos dos especuladores
das mesas de tesouraria, sem contrapartida alguma, sem ajudar as
empresas em dificuldade donas dos
títulos e endividando o Estado”.
Página 2

Hospitais privados omissos na crise de Covid
Os sistemas de saúde público e
privado do Brasil continuam desarticulados. Já passam de 12 mil os
registros confirmados da doença e
cerca de 550 mortos, de acordo com
balanço do Ministério da Saúde.
Assim como continua desigual a
relação exigência/atendimento entre hospitais privados e públicos.
O alerta é dos professores Mário
Scheffer e Ligia Bahia. Scheffer
coordena o Grupo de Estudos sobre
Planos de Saúde do Departamento
de Medicina Preventiva Faculdade
de Medicina da USP. Ligia coordena o Grupo de Pesquisa e Docu-

mentação sobre Empresariamento
na Saúde, do Instituto de Estudos
em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os pesquisadores alertam que
apenas parte da capacidade instalada hospitalar está disponível para
o atendimento universal. E que
31% dos leitos são destinados ao
atendimento de clientes de planos
de saúde e particulares. Ainda não
foi definida qual será, durante a
pandemia, a real participação dos
planos e seguros de saúde, setor
que compreende 47 milhões de
brasileiros e que movimentou R$

213,5 bilhões em 2019.
Na Espanha, o governo, segundo
os professores, estatizou provisória
e excepcionalmente todos os hospitais privados. Na Irlanda, hospitais particulares foram abertos para
atender o público em geral.
O PSOL ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF
671) com o pedido de que o poder
público passe a regular a utilização
dos leitos de unidades de tratamento
intensivo (UTIs), mesmo na rede
privada, enquanto durar a pandemia.

O primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson, que fora internado
em um hospital de Londres no final de semana, foi transferido para
uma unidade de terapia intensiva
após apresentar piora do quadro de
Covid-19. “Desde domingo à noite, o primeiro-ministro está sob os
cuidados de médicos do Hospital
St Thomas, em Londres, depois de
ser internado com sintomas persistentes de coronavírus”, disseram os
porta-vozes de Downing Street, a
residência oficial dos premiês britânicos.
“Ao longo desta tarde, a condição do primeiro-ministro piorou e,
a conselho de sua equipe médica,
ele foi transferido para a unidade de
terapia intensiva do hospital. O primeiro-ministro pediu ao secretário
de Relações Exteriores, Dominic
Raab, que é o primeiro secretário
de Estado, que o substitua sempre
que necessário.”
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Bancos aproveitam crise e tentam
introduzir armadilha na Constituição
A Câmara dos Deputados aprovou, a jato,
uma mudança na Constituição Federal para beneficiar os bancos, os mesmos que há anos já
vêm batendo recordes e acumulando centenas
de bilhões de reais de lucros. O novo pacote de
ajuda aos bancos compromete recursos do orçamento público de forma desastrosa e gera dívida pública sem limite, tudo para engordar ainda
mais o lucro dos bancos. Agora, a responsabilidade do Senado é enorme, pois essa armadilha
não pode fazer parte da Constituição Federal.
A desculpa é socorrer empresas durante a crise do coronavírus, mas não é isso que está escrito no § 9º do novo artigo 115 que a PEC 10/2020
introduz ao ADCT da Constituição brasileira.
Referido dispositivo estabelece o seguinte:
Art. 115....
§ 9º
O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da referida calamidade, e com vigência e efeitos restritos ao período de duração
desta, fica autorizado a comprar e vender títulos
de emissão do Tesouro Nacional, nos mercados
secundários local e internacional, e direito creditório e títulos privados de créditos em mercados secundários, no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos.
Inicialmente, cabe ressaltar que a atuação do
Banco Central em mercados secundários é altamente temerária. O que são os mercados secundários? Mercado de balcão! Negociação por
telefone! Nenhuma regulação! Nenhuma supervisão! Sem referências de preços dos ativos
(como acontece, por exemplo, numa bolsa de
valores onde existe transparência e consolidação das melhores ofertas de compra e de venda).
Em momentos de crise, esta falta de referência
fica ainda mais grave.
Imaginem um funcionário do Banco Central
ao telefone, comprando bilhões em papéis podres. Sem contrato escrito, sem estudo sobre
previsão orçamentária, ou sobre o tamanho do
dano ao erário que tal operação pode representar. Seria por isso também que a MP 930 torna o
pessoal do Banco Central inatingível pela lei de
improbidade administrativa?

Na prática, BC junta-se aos
especuladores utilizando
dinheiro público
A primeira parte do referido § 9º acima transcrito autoriza o Banco Central (BC) negociar títulos da dívida pública brasileira em mercados
secundários no Brasil e no exterior. Cabe observar que o artigo 164 da Constituição já autoriza
o BC comprar e vender títulos do Tesouro Nacional. A novidade aqui é a atuação do Banco
Central em mercados secundários, inclusive internacionais que operam em dólar.
O que pode acontecer? O BC poderá utilizar as reservas internacionais para recomprar
títulos públicos das mesas de tesouraria de
grandes bancos e especuladores no exterior,
modificando completamente sua função original que é de proteção do real e da economia
brasileira. Na prática, o Banco Central juntase aos especuladores utilizando dinheiro público para isso. O que pode custar bilhões aos
cofres públicos que se reverterão em lucros
para os bancos.
A segunda parte do referido § 9º é ainda mais
grave, pois coloca o Banco Central como um receptáculo de papéis podres, sem limite ou controle algum, beneficiando os bancos que adquiriram tais papéis no mercado financeiro.
Essa aberração já foi aprovada na Câmara, e
mais: a operação será bancada com 25% de recursos do Tesouro Nacional no ato da compra (§
10º do mesmo artigo 115), porém, ao final, todo
o rombo recairá sobre o Tesouro, pois este arca
com todos os prejuízos do Banco Central (LRF
artigo 7º § 1º).
Esse rombo pode custar trilhões, diante do
grande volume de papéis podres existentes no
mercado e a completa falta de restrição ou limite no texto da PEC 10, que abre a possibilidade

Contratos e a pandemia da Covid-19

dessa temerária compra pelo Banco Central envolver até papéis de bancos nacionais e estrangeiros tecnicamente quebrados.
Estamos diante da mais escandalosa
transformação de dívidas privadas em dívida pública, por meio de operação em
que um banco intermediário é que vai ganhar nas duas pontas do negócio, pois esse
banco:

A mais escandalosa
transformação de dívidas
privadas em dívida pública
– lucrará em cima das empresas em dificuldade, das quais adquirirá seus títulos de crédito
a baixíssimo custo, diante da desvalorização de
seus papéis justamente devido à crise;
– lucrará o que quiser em cima do Banco Central, ao qual poderá vender esses títulos podres
pelo preço que bem entender, pois no mercado
secundário não há referência, controle ou supervisão alguma.
As empresas em dificuldade não receberão
um tostão sequer, como diz a propaganda dos
que querem aprovar essa aberração. Se esta
for realmente a intenção, o governo terá que
enviar outro texto ao Congresso, explicitando a ajuda diretamente a empresas brasileiras em dificuldade, exigindo inclusive que as
empresas beneficiadas garantam os empregos
de seus funcionários e se comprometa a não
demiti-los.
A medida também não causará impacto algum
sobre as taxas do mercado primário de emissões
de títulos, dado que a situação das empresas em
nada muda, pois a ajuda é para os bancos e não
para elas.
O que está no referido § 9º do artigo 115 trazido pela PEC 10 é mais uma medida que só
beneficia os bancos. Motivo pelo qual tem sido
tão celebrada nas mesas de tesouraria.
Usualmente, bancos adquirem papéis desvalorizados, atuando como especuladores, apostando na ocorrência de uma reação que lhes
permitiria ficar com todo o lucro. E quando não
ocorre essa reação, esses bancos têm que arcar
com a perda decorrente de sua atividade especulativa.
O que esse § 9º da PEC 10 faz? Joga para a
conta do Tesouro Nacional, ou seja, onera o orçamento público e cria dívida pública, para que
o Banco Central assuma todos os riscos e compre a papelada podre adquirida por bancos que
atuaram como especuladores.
Assim, ao contrário de ajudar empresas, o referido § 9º representa um pacote de ajuda aos
bancos que atuaram como especuladores e agora
estão dando um jeito de empurrar aos cofres públicos os ônus de sua especulação, e, ainda por
cima, usando o discurso da pandemia: uma verdadeira trapaça. Os que mais lucram nos anos
de bonança e os que jamais perdem nos anos de
crise.
Na Câmara, essa PEC 10/2020 foi protocolada na quarta-feira à tarde e votada na sexta-feira
à noite, sem o devido debate sobre as graves
consequências dessa matéria. Esperamos que o
Senado atue com mais responsabilidade e impeça que essa armadilha passe a fazer parte da
nossa Constituição.
Assumir os prejuízos dos especuladores das
mesas de tesouraria, sem contrapartida alguma,
sem ajudar as empresas em dificuldade donas
dos títulos e endividando o Estado para depois
cobrar a conta da maioria pobre do povo brasileiro é um dos maiores absurdos já propostos
neste que é o país mais desigual do mundo e o
lugar do planeta onde os bancos têm maior rentabilidade.

 Maria Lucia Fattorelli
Coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida.

 Eduardo Moreira
Engenheiro e economista.

Neste exato momento viagens estão
sendo canceladas, festas também, os
restaurantes e shoppings centers estão
fechados e há poucas lojas ainda abertas, porém vazias à conta da pandemia do
coronavírus – Covid-19, ocasionando insegurança econômica e jurídica em todo
o planeta.
Nesses momentos de excepcionalidade
é importante aos cidadãos poder entender
os direitos e deveres relativos aos contratos que foram fechados antes e durante a
pandemia.
Contrato é instrumento onde se vê
(quando o contrato é escrito), ou se ouve
(quando o contrato é verbal) o acordo de
vontades de duas ou mais pessoas, de instituições e de empresas, criando, modiﬁcando ou extinguindo obrigações e direitos. Quando o contrato ﬁrmado tiver
irregularidades, ou seja, contiver vícios
por erro, ignorância, dolo, fraude, ou
mesmo nos casos de ter sido feito por pessoa incapaz, havendo equívocos, o que
foi contratado pode ser declarado nulo ou
anulado pelo Poder Judiciário.

É melhor trabalharem
todos numa boa
negociação ganha-ganha
Também é certo, nos casos em que é
descumprida alguma obrigação contratual, seja no contrato verbal, escrito ou
combinado por mídia digital, esse descumprimento está sujeito a indenização
por perdas e danos, cobrança de juros,
multa e correção monetária.
Ora, os acontecimentos atuais decor-

 Luciana G. Gouvêa
Advogada, é diretora-executiva da Gouvêa
Advogados Associados – GAA.

Dicas de como reduzir o
impacto da pandemia nos negócios
Começamos um novo ano há cerca de
três meses. Muitas eram as expectativas
para este 2020: reformas importantes
sendo planejadas, mudanças signiﬁcativas nas relações de trabalho sendo efetivamente testadas e aplicadas nos negócios, crescimento econômico... Apesar
das diferentes correntes de pensamentos
quanto aos métodos a serem aplicados na
efetivação das ações que conﬁrmariam as
expectativas, o que estava no ar era uma
sensação de que as coisas dariam certo.
Pois bem, diante de tudo o que estamos
vivendo hoje, após o estabelecimento
da pandemia de Covid-19, causada pelo
novo coronavírus, disseminada inicialmente na China e já espalhada por todo o
planeta, a onda virou. A perspectiva hoje é
a pior possível. Como manter os negócios
diante de um quadro tão negativo? Como
assegurar que as perdas nas empresas, nos
investimentos, no dia a dia dos negócios
serão minimizadas nesse momento?
Não há respostas para essas perguntas.
Porém, é possível imaginar que cada um
de nós tem um papel fundamental na manutenção do mínimo de sanidade (mental,
física, emocional e ﬁnanceira) das famílias,
dos negócios e da sociedade em geral. E
será justamente essa atitude que nos levará
a tomar as melhores decisões agora visando
a retomada após a crise. Algumas dicas que
compartilhamos com gestores e empreendedores e consideramos fundamentais nesse
momento de indeﬁnições são:
Manutenção/retenção do caixa: independente do quantitativo que você tenha em
caixa estabeleça uma política de retenção
desse valor. Adie investimentos; suspenda
compras, troca de equipamentos, contratações, etc; aﬁnal, “caixa é rei!!”
Inicie, sem compromissos, um diálogo
franco com seu banco: analise desde já as

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

rentes da pandemia podem ser considerados como casos fortuitos ou de força
maior devido à determinação de quarentena para todos, então, nos casos de descumprimento contratual do que já estava
contratado antes da pandemia, se as partes não conseguirem chegar a um acordo
quanto ao que estava contratado, irão precisar do Poder Judiciário.
Usando de processo judicial para solucionar o contrato descumprido, terão
que gastar dinheiro com custas judiciais
elevadas e advogados, gastar tempo precioso porque os tribunais brasileiros já
estão abarrotados de processos e ainda há
grande chance da decisão ﬁnal deixar de
atender aos interesses de todos.
Vale veriﬁcar, antes de qualquer decisão, se em alguma das cláusulas do
contrato estava estipulado quem arcaria
com os prejuízos em casos fortuitos ou
de força maior. Se houver essa cláusula,
então já está determinado como proceder.
No atual momento, uma frase do
capitão Jack Sparrow é dica importante
para solução dos possíveis conﬂitos. Ele
pergunta: “Pra que lutar se podemos negociar?”. De acordo com essa máxima, especialmente se todas as partes envolvidas
no contrato puderem alegar caso fortuito
ou de força maior, é melhor trabalharem
todos numa boa negociação ganha-ganha,
usando de bom senso, conciliando os interesses de todos os envolvidos e ao ﬁnal
registrando o novo combinado em novo
contrato ou num aditivo ao que estava
contratado antes.

linhas de crédito disponíveis e, se for o
caso, antecipe-se, caso entenda que será
uma necessidade. E, claro, se os bancos
mantiverem essa disponibilidade. Em
breve, tudo pode mudar;
Converse com seus fornecedores: Estamos todos no mesmo barco, porém há
empresas com mais fôlego e há empresas
com menos fôlego. Veriﬁque o que você
pode postergar, negociar, adiantar com
um bom desconto (desde que seu caixa
permita), enﬁm, uma boa conversa só traz
benefícios;
Dê muita atenção ao seu ﬂuxo de
caixa: Esteja atento full-time ao seu ﬂuxo
de caixa; acompanhe com muita atenção,
observando os gaps e as oportunidades.
Seja por Excell, software ou papel, mantenha em dia o seu controle, se possível
com atualização diária.
Mantenha conexão constante com
seus parceiros e com seus pares: Isso
mesmo, a conexão com seu contador,
gerente do banco, seus fornecedores, clientes, colaboradores e, especialmente,
com outros empresários ou, como gosto
de chamar, “companheiros de jornada”
(inclusive do mesmo ramo que o seu) é
fundamental para manter-se atento às
oportunidades e aos acertos e erros que
nos levarão de volta ao ritmo.
Muitas outras atitudes podem ser
implementadas, e o tempo dirá o que
poderá e precisará ser feito, porém é com
pequenas ações ﬁrmes e constantes que
conseguiremos nos manter no controle,
mesmo que ao nosso redor tudo pareça
sair dele. Espero ter contribuído. Estarei
sempre à disposição. Vamos juntos!
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Obrigação contratual pode
ser suspensa ou atenuada
Reformas radicais ou mais 2008
Uma certeza hoje – a importância do Estado Nacional
– gera uma disputa pós-Covid, mas que começa a ser
jogada agora. Defensores do livre mercado recém-convertidos ao keynesianismo de ocasião jogam suas fichas
na tese de que o Estado é importante em uma situação
excepcional, devendo voltar ao seu tamanho mínimo
passada a pandemia. Uma tradução desta tese seria “os
lucros são meus, os prejuízos são vossos”.
Quem defende um Estado presente ganhou voz com a
crise, mas depende de avanços para conseguir sair como
corrente majoritária. O Financial Times, porta-voz do
setor financeiro internacional, se antecipa. Analisa que
os governos dos países ricos falharam na inclusão social
e prega: “Reformas radicais, que revertam a direção tomada nas últimas quatro décadas, deverão ser discutidas.”
Lançado semana passada, o livro Implementação de
Políticas e Atuação de Gestores Públicos: Experiências
Recentes das Políticas de Redução das Desigualdades
(organizado por pesquisadoras do Ipea, FGV, PUC/RJ e
Unicid), fornece um diagnóstico sobre os entraves enfrentados para a redução das desigualdades.
Para a diretora-adjunta do Ipea Janine Mello, o não
reconhecimento da relevância das políticas sociais e da
redução das desigualdades como parte fundamental das
estratégias sustentáveis de desenvolvimento dos países
produz impactos negativos na implementação das ações
nas áreas de saúde, educação e assistência social nos três
níveis federativos. O enfoque básico é que as instituições
são importantes para o desenvolvimento. E que o Estado,
interagindo com diversos atores sociais, precisa ter a capacidade de implementar políticas públicas, adaptandoas aos objetivos do desenvolvimento em cada etapa da
economia brasileira.
Segundo ela, “nestes contextos, soluções pontuais, de
baixa escala, dependentes da participação substantiva
da iniciativa privada, ou ainda de teor filantrópico ou
voluntário, ganham espaço e reforçam, mais uma vez,
pressupostos que reduzem a área social a meras medidas
compensatórias, paliativas e fragmentadas”.
O debate está no ar. O fim da pandemia pode começar
a aparecer no horizonte, mas a crise política e econômica
se desenrolará por mais tempo.

Produtividade e inatividade
Nos primeiros dias de trabalho remoto por causa do
coronavírus, de 19 a 30 de março, a Justiça de Primeira
Instância em Minas Gerais proferiu quase 104 mil despachos e mais de 54 mil sentenças/decisões e realizou
aproximadamente 3,3 mil audiências. Segundo o TJMG,
não houve queda da produtividade. Na Segunda Instância, até dia 29, foram mais de 2.100 despachos e decisões
interlocutórias, 116 decisões monocráticas e 469 julgamentos colegiados. Foram distribuídos 2.366 feitos.
A justiça paulista relata que houve até aumento de
produtividade com o trabalho remoto.
Enquanto isso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
paralisou todos os prazos processuais e opera apenas em
regime de plantão.

Todos juntos
Três servidores da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) entregaram ao Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) três respiradores de ar que passaram
por manutenção na Universidade. Os equipamentos estavam parados. Agora serão levados até a Santa Casa,
como empréstimo, para que sejam usados durante a pandemia.
Na General Motors, que lidera força-tarefa de conserto de respiradores no Brasil, iniciou os reparos nesta
semana. Somente nas cinco instalações da GM que estão
realizando os consertos, já foram recebidos 91 respiradores, sendo que 37 já foram consertados e devem seguir
para os hospitais de origem nos próximos dias, após a
calibragem.

Jabuti
Tal qual a PEC do Orçamento de Guerra, o Plano Mansueto esconde uma série de penduricalhos para dominar
os governos estaduais. Até o relator do Plano, o deputado Pedro Paulo (DEM), excluiu um dos jabutis que
constavam nas pré-condições para adesão: o que abria o
mercado de gás.

Rápidas
Nessa terça, 16h, o programa Quarentena, Crise da
Democracia e Política discute a crise do presidencialismo, com Fabianos Santos (Iesp/Uerj), Mariana Llanos
(Giga - Hamburg) e Leonardo Avritzer (UFMG), na TV
da Democracia (youtube.com/channel/UCPsRfkyTEJOJ6yE66CHqFdg/featured) *** Esta terça-feira é o Dia
Mundial da Saúde.

Abraceel: mercado
livre de energia
elétrica cresceu
6% e movimentou
R$ 134 bilhões
O impacto da pandemia
do novo coronavírus (Covid-19) nos contratos de
comercialização de compra
e venda de energia elétrica
foi objeto de análise da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia
(Abraceel).
“Tendo em vista a pandemia do Covid-19 e seus
possíveis efeitos sobre o
mercado de energia elétrica, a Abraceel acionou sua
consultoria jurídica e com
base na opinião legal recebida comunica aos seus associados orientações gerais
com relação aos contratos
de compra e venda de energia elétrica eventualmente
afetados pelas medidas para
controle da pandemia”, explicou a Associação em
texto publicado em sua página em 31 de março, com
base no parecer jurídico do

consultor Julião Coelho.
“Tem-se a convicção que
tais orientações servem a
todas as partes envolvidas,
sejam elas geradores, autoprodutores, comercializadores, consumidores, etc., em
especial em face de eventuais
alegações de caso fortuito ou
força maior”, esclareceu a entidade.
De acordo com o parecer jurídico, “obrigações
contratuais podem eventualmente ser suspensas ou
atenuadas, mas, em princípio, somente se efetivamente comprovada a motivação
para tanto e enquanto as
circunstâncias perdurarem
e ainda assim sempre se
respeitando o estipulado
em cada contrato”. Outros
pontos do parecer jurídico podem ser acessados no
link: https://abraceel.com.
br/blog/2020/03/efeitos-dapandemia-nos-contratos-decomercializaçao.
Mercado livre
Em 2019, o mercado livre
de energia elétrica cresceu
6% e movimentou R$ 134
bilhões, conforme dados
divulgados em janeiro pela
Abraceel. “O mercado livre
de energia no Brasil tem

hoje 324 comercializadores
registrados na CCEE (Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica) e encerrou
2019 com 6.870 consumidores”, segundo a Abraceel.
Dados da entidade mostram
que nos últimos 10 anos foram economizados mais de
R$ 200 bilhões nas contas
de energia dos consumidores que já são livres no Brasil.
Brasil Energias
Confiante que o setor
seguirá de vento em popa,
o Presidente da Brasil
Energias, Eli Elias, afirmou nesta segunda-feira
que mesmo “nesse momento em que a economia
passa por um cenário nunca visto na história, onde
as empresas de todos os
setores da economia deverão rever seus planos para
o ano de 2020, os clientes
que contratam sua energia
no mercado livre têm os
contratos firmados com os
geradores e comercializadores garantidos. “Nos últimos anos o mercado livre
mostrou que é um mercado
consolidado, mesmo em
momentos de dificuldades
no fornecimento de ener-

gia”, disse o executivo em
nota.
A Brasil Energias – fundada em 2012-- é sócia do
Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia
(BBCE), principal ferramenta on-line para negociação de contratos de
compra e venda de energia
elétrica.
Elias comentou neste ano
houve uma conjuntura de
fatores, como: boas chuvas
do período úmido; reforço
no sistema de transmissão de
energia; e aumento na oferta
de energia mais barata (hidráulica e eólica), que possibilitaram uma redução dos
preços no mercado spot que
influencia na cotação dos
preços para os anos à frente. Para ele “neste período
os consumidores que ainda
não contrataram a energia
para 2021 devem começar
a fazer suas cotações, buscando os melhores preços
para ter um diferencial competitivo no seu mercado de
atuação”. Lembrando que
no ambiente do mercado livre, o consumidor negocia o
preço de sua energia elétrica
diretamente com os agentes
geradores e comercializadores escolhendo qual será o
seu fornecedor.

Notícia sobre possível saída de Mandetta mexe com bolsa e dólar
Acompanhando
o
rumo das bolsas norteamericanas, o Ibovespa
fechou em alta nesta segunda-feira. Comportamento que contido no fim
da tarde após a notícia de
que o ministro da Saúde, Henrique Mandetta,
poderia ser exonerado
pelo presidente Jair Bolsonaro.Foi cogitado que
ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, seria o
mais cotado a substituílo. Mandetta e Bolsonaro
se confrontaram na visão
sobre a melhor forma de
combater a pandemia de
coronavírus: o isolamento social total, defendido

pelo ministro, ou o isolamento apenas de grupos
de risco, ideia do presidente.
O Ibovespa registrou
ganhos de 6,52%, aos
74.072 pontos, com volume financeiro negociado
de R$ 21,6 bilhões após
chegar a subir mais de
8% antes da notícia da
demissão do ministro. O
dólar futuro para maios,
por sua vez, caiu 1,63% a
R$ 5,275. O dólar comercial recuou 0,64%, a R$
5,2898 na compra e R$
5,2918 na venda. O dólar
chegou a recuar até R$
5,22 antes das informações sobre a exoneração

de Mandetta.
No mercado de juros
futuro, o DI para janeiro
de 2022 teve alta de um
ponto-base a 4,09%, o DI
para janeiro de 2023 caiu
sete pontos-base a 5,42%
e o DI para janeiro de
2025 recuou 20 pontosbase a 6,99%.
A alta da Bolsa foi motivada pelo recuo na pandemia do coronavírus.
Espanha e Itália informaram que as infecções e
mortes pelo vírus desaceleraram neste fim de semana. A Itália registrou
no domingo 525 mortes
pela Covid-19, menor
número diário de óbitos

desde 19 de março, quando a epidemia explodiu
na Lombardia. Já a Espanha teve seu terceiro
dia consecutivo de queda
no número de mortos,
que foi de 674.
Já os Estados Unidos
se preparam para “semana de horror” com explosão no número de casos.
“A próxima semana será
o nosso momento Pearl
Harbor, será nosso momento 11 de Setembro,
o momento mais difícil
para muitos americanos
em toda a sua vida”, disse Jerome Adams, diretor
do Serviço de Saúde Pública dos EUA.

ANP suspende segunda etapa de leilão de biodiesel
A Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) suspendeu a Etapa 2 do 72º Leilão
de Biodiesel. Segundo cronograma publicado em 12 de
março, a apresentação das
ofertas estava marcada para
esta segunda-feira. É por
meio dos leilões públicos de
biodiesel que as refinarias e
os importadores de óleo die-

sel compram biodiesel dos
fornecedores para atender ao
percentual mínimo obrigatório de biodiesel misturado
ao óleo diesel. A partir de 1º
de maio, esse percentual está
fixado em 12%.
Em comunicado divulgado na página oficial do
leilão, a ANP explica que
tomou a decisão “devido às
diversas manifestações dos

agentes regulados envolvidos e de órgãos de governo
e em razão dos impactos
econômicos da pandemia de
covid-19”.
A agência reguladora
acrescenta que suspendeu o
certame por cautela, “para
eventuais ajustes no contexto da crise enfrentada”.
Um novo cronograma será
divulgado em breve, desta-

ca o comunicado.
Encerrada na semana
passada, a Etapa 1 do leilão
habilitou os fornecedores
em uma lista enviada aos
adquirentes. Na Etapa 2,
que foi suspensa, os fornecedores apresentariam suas
ofertas, para que os compradores as escolhessem na
Etapa 3, marcada para quarta-feira (8).

HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Cia. Aberta - CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–AGO: Ficam os Srs. Acionistas convocados a
comparecer às 09h00min, do dia 30/04/2020, na Av. Engº Hans Gaiser, 26,
Nova Friburgo/RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I) Examinar,
discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social encerrado em 31/12/2019; II) Deliberar sobre a proposta de destinação
do resultado; III) Fixar a remuneração global dos administradores;IV) Aprovar
a proposta de alteração das publicações societárias obrigatórias, do jornal DCI
para o jornal Monitor Mercantil-SP. Em conformidade com o Artigo 124, Parágrafo 6, da Lei 6.404/76, e da Instrução CVM 481/09, encontram-se a disposição dos acionistas para consulta, na sede e no site da Cia, bem como da CVM
e da [B]³, os documentos objetos de deliberações da Assembleia ora Convocada. INSTRUÇÕES GERAIS: a) Conforme previsto nos Arts. 12° e 13° do
Estatuto Social da Cia. somente poderão comparecer a AGO os acionistas em
cujos nomes as ações estejam registradas em lista de acionistas expedida pelo
Banco Itaú S.A., agente de custódia de Ações da Cia, em até 05 dias antes da
data de realização da AGO, observando Art. 126 da Lei 6.404/76, munidos dos
seguintes documentos: (i) se pessoa física: Identidade e CPF; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com respectiva comprovação da representação legal. Em ambos os casos se forem representados por procuração, que
observem o disposto no § 1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os instrumentos de mandato com especiais poderes para representação na AGO, a que se
refere o presente edital, serem depositados na sede da Cia. ou por e-mail, em
até 05 dias antes da data marcada para sua realização; b) Boletim de Voto à
Distância: caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos
termos da Instrução CVM 481/09 e alterações, poderá enviar o Boletim de Voto
por meio de seu respectivo agente de custódia, ou diretamente à Cia, conforme
orientações constantes no boletim de voto a distância, disponível nos sites da
Cia “Investidores/Assembleias”, da CVM e da [B]³. Nova Friburgo, 07/04/2020.
José Luiz Abicalil - Presidente do Conselho de Administração.
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Superávit comercial de US$
6,135 bi no 1º trimestre
A balança comercial registrou superávit de US$ 6,135
bilhões no primeiro trimestre de 2020, com uma corrente
de comércio de US$ 94,055 bilhões. O saldo teve um recuo
de 33,1%, pela média diária, em relação ao alcançado em
igual período de 2019, de US$ 9,025 bilhões. Já a corrente
de comércio baixou 0,8% sobre o mesmo período anterior,
quando totalizou US$ 93,311 bilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (01/04) pela Secretaria de Comércio
Exterior (Secex) do Ministério da Economia.
No acumulado de 2020, as exportações chegaram a US$
50,095 bilhões, queda de 3,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando totalizaram US$ 51,168. As importações somaram US$ 43,960 bilhões, aumento de 2,6%,
pela média diária, sobre os US$ 42,143 bilhões do mesmo
período de 2019.
Em março, o superávit da balança foi de US$ 4,713 bilhões, valor 5,2% inferior ao de igual período de 2019, de
US$ 4,296 bilhões. A corrente de comércio do país no mês
foi de US$ 33,764 bilhões, diminuição de 4,6%, pela média diária, na mesma comparação. As exportações no mês
atingiram US$ 19,239 bilhões, queda de 4,7% em relação a
março de 2019 e de 3,8% em relação a fevereiro de 2020. As
importações totalizaram US$ 14,525 bilhões, uma redução
de 4,5% sobre março do ano passado e de 10,4% na comparação com fevereiro de 2020.
Segundo o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de
Comércio Exterior, Herlon Brandão, o comportamento do trimestre foi influenciado, entre outros fatores, por um comércio
mundial pouco dinâmico, agravado pela pandemia da Covid-19. Ele explicou que o cenário externo foi marcado pelo
baixo desempenho do comércio mundial, com queda principalmente dos preços de produtos nos mais distintos setores,
desde commodities a bens da indústria de transformação.
Brandão salienta, no entanto, que houve aumento médio
de 1,9% na quantidade de exportações. O crescimento foi de
6,1% nas indústrias extrativas e de 5,8% na agropecuária. As
indústrias de transformação, por sua vez, tiveram recuo de
3,1% nas quantidades vendidas para o exterior. “É importante destacar que as exportações Brasileiras para a China cresceram 4,3% no trimestre, em relação ao mesmo período de
2019, principalmente por conta de maiores vendas de carne
bovina e suína, minério de ferro, soja e algodão”, acrescentou.
No período de abril de 2019 a março de 2020, o superávit
foi de US$ 45,145 bilhões, valor 18,9% inferior ao de equivalente período anterior – US$ 54,816 bilhões. A corrente
de comércio, em 12 meses, decresceu 4,7%, pela média diária, de US$ 416,716 bilhões para US$ 403,476 bilhões. As
exportações somaram US$ 224,311 bilhões. Sobre o período de abril de 2018 a março de 2019, quando as exportações atingiram US$ 235,766 bilhões, houve diminuição de
6,4%, pela média diária. Já as importações totalizaram US$
179,165 bilhões, queda de 2,5% sobre o mesmo período anterior, de US$ 180,950 bilhões.
As exportações do trimestre diminuíram 3,7% em relação
a igual período de 2019, por conta da diminuição nas vendas de produtos manufaturados (-14,7%, para US$ 16,295
bilhões) e semimanufaturados (-6,7%, para US$ 6,535 bilhões). Por outro lado, cresceram as vendas de produtos básicos (+5,3%, para US$ 27,266 bilhões).
Por mercados compradores, no primeiro trimestre, diminuíram as vendas para: América Central e Caribe (-64,2%), Oriente
Médio (-27,8%), Estados Unidos (-20%), Mercosul (-12,6%) e
União Europeia (-2%). Por outro lado, cresceram as vendas para:
Oceania (+24,8%), Ásia (+10,7%) e África (+1%). Os principais
países de destino das exportações foram: 1º) China, Hong Kong
e Macau (US$ 14,621 bilhões), 2º) Estados Unidos (US$ 5,288
bilhões), 3º) Argentina (US$ 2,168 bilhões), 4º) Países Baixos
(US$ 2,067 bilhões) e 5º) Cingapura (US$ 1,698 bilhão).
No mês de março, as exportações de básicos foram de US$
10,872 bilhões, manufaturados chegaram a US$ 5,843 bilhões
e semimanufaturados, US$ 2,523 bilhões. Sobre o ano anterior, pelas médias diárias, caíram as exportações de produtos
manufaturados (-14,9%) e básicos (-0,6%), enquanto cresceram as vendas de produtos semimanufaturados (+6,1%).
Por mercados compradores, no mês, caíram as vendas
para Oriente Médio (-46,3%), Estados Unidos (-20,2%),
Mercosul (-14,9%), União Europeia (-6,3%) e América Central e Caribe (-3,5%). Por outro lado, cresceram as vendas
para África (+10,2%), Oceania (+7,4%) e Ásia (+6,1%).
Os cinco principais países compradores foram China, Hong
Kong e Macau (US$ 6,082 bilhões), Estados Unidos (US$
1,966 bilhão), Países Baixos (US$ 797 milhões), Argentina
(US$ 771 milhões) e Cingapura (US$ 714 milhões.

Simplificação da importação temporária
A partir desta quarta-feira (1º) a importação temporária
amparada pelo ATA Carnet está simplificada no Brasil. Os
usuários estrangeiros não precisarão mais solicitar a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) nas secretarias de estado de Fazenda. A medida ajuda
no combate à Covid-19 uma vez que reduz a circulação de documentos entre os países e favorece a importação temporária de
equipamentos de trabalho e para fins científicos.
“O Brasil passa a estar alinhado às melhores práticas globais
para a importação temporária. Além de ajudar na guerra contra
o coronavírus, a medida vai facilitar a participação de estrangeiros em feiras de exposição e congressos no país no pós-crise”,
comentou a gerente de Serviços de Internacionalização na Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sarah Saldanha.
A medida de simplificação para a importação temporária só
foi possível graças à articulação da CNI com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e com a Receita Federal
e ao desenvolvimento de um sistema que permite o monitoramento da circulação de bens e equipamentos com Ata Carnet
pelos governos estaduais. O fim da exigência do pedido de
isenção do ICMS para produtos com Ata Carnet é fruto de uma
decisão tomada em dezembro de 2019 no Confaz.
Apesar de a medida ter sido adotada no fim de 2019, com
vigência a partir de 1º de abril, ela se encaixa como uma luva
no contexto atual de combate ao coronavírus. Primeiro porque
reduz a circulação de papéis entre os países, um dos meios de
contágio da Covid-19, e diminui o fluxo de pessoas nas secretarias estaduais de Fazenda, contribuindo para resguardar a saúde
do servidor e do usuário do Ata Carnet.
Segundo porque facilita a importação temporária de equipamentos profissionais de alta tecnologia para fins de pesquisas
contra a Covid-19.

Comércio abrirá
após 9h e indústria
antes das 6h no Rio
Nesta terça-feira, estabelecimentos autorizados a
funcionar no Rio de Janeiro
“exclusiva ou predominantemente comerciais” deverão iniciar a jornada após
as 9h. Estão fora dessa regra padarias e confeitarias,
farmácias e drogarias, postos de combustível e lojas
de conveniência e bancas
de jornal, estabelecimentos que, tradicionalmente,
abrem mais cedo. Já os estabelecimentos industriais
deverão dar início ao trabalho antes das 6h.
As novas regras, anunciadas pela prefeitura, foram
publicadas nesta segundafeira no Decreto nº 47.336,
que acrescenta dispositivos
às medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, implantadas desde o
dia 20 de março.
Segundo a prefeitura, os
novos turnos tem o objetivo
de impedir aglomerações no
transporte público e começam a valer nesta terça-feira.
De acordo com o decreto,

devem respeitar o horário
de abertura às 9h os mercados, supermercados, hortifrutis e mercearias; açougues, aviários e peixarias;
depósitos, distribuidoras e
transportadoras, sendo vedada a comercialização de
bebida alcóolica; comércio
de produtos e equipamentos
médico hospitalares e odontológicos, inclusive locação;
comércio de insumos agrícolas, medicamentos veterinários, alimentos e produtos
de uso animal; hospedagens;
lavanderias; comércio de
materiais de construção e
comércio de gás liquefeito
de petróleo (GLP).
A prefeitura ressalta que
a prestação de serviços por
profissional autônomo ou
empresa permanece autorizada e pode começar antes
das 9h, como oficinas mecânicas e de reparos de eletrodomésticos. Contudo, deve
ser observada a regra de distanciamento mínimo de um
metro e meio entre o cliente
e o prestador de serviços.

Após queda no início
da quarentena
e-commerce se recupera
A pandemia do coronavírus em todo o mundo impactou o consumo e o varejo,
obrigando lojas a fecharem
as portas por conta do isolamento necessário. Nos primeiros dias da quarentena,
também houve queda nas
vendas do comércio eletrônico em segmentos não essenciais, de acordo com pesquisa da Synapcom.
O levantamento foi feito
a partir da análise de movimentação de vendas por
meio de sua plataforma. O
resultado segue uma tendência parecida com o que
ocorreu na China, epicentro
da pandemia do coronavírus.
Ou seja, em um primeiro
momento houve queda em
todas as categorias de produtos não essenciais e aumento
nas vendas de alimentos e
medicamentos.
Nos primeiros dez dias de
quarentena, o levantamento da Synapcom observou
uma queda de 25% a 30%
na movimentação de vendas. Depois desse período,
observou-se leve melhora,

com um patamar 10% abaixo do padrão esperado para
o mês. Já no fim de semana
entre 28 e 29 de março, o ritmo de vendas voltou a subir,
com a empresa registrando
o melhor fim de semana do
período.
O principal segmento afetado pela crise até o momento foi o de moda, com queda
de 30% nas vendas. Nos últimos dias, a categoria começou a se recuperar, principalmente com as operações de
ofertas e promoções. Dessa
forma, os negócios voltaram
ao patamar anterior ao coronavírus, e a perspectiva é de
normalidade em abril.
“Os dados mostram que
as vendas virtuais acompanharam a movimentação do
varejo físico, com os consumidores buscando itens essenciais, como alimentos e
medicamentos, e deixando de
comprar outros segmentos.
Com o avanço da quarentena,
a situação tende a se normalizar para o comércio eletrônico”, explica Eduardo Fregonesi, CEO da Synapcom.

Carnaval alavancou vendas de
supermercados em fevereiro
As vendas nos supermercados brasileiros aumentaram 15,8% em fevereiro em
comparação ao mesmo mês
do ano passado. O resultado
já está deflacionado pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Em relação a janeiro, a alta
foi de 4,61%. No acumulado
do ano até fevereiro, comparado ao mesmo período do
ano passado, o setor registrou alta de 10,35%. Os dados, divulgados nesta segunda-feira, são da Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras).
“O autosserviço (vendas
em supermercados) iniciou
2020 com um dos maiores
resultados dos últimos 9
anos, 5,11%, e em fevereiro
continuou bem positivo, registrando 4,61% de crescimento. Desde 2012 que não
registrávamos um número
tão bom para o mês. O resultado também foi influenciado pelo carnaval, que em
2019 foi no início de março”, destacou o presidente da
Abras, João Sanzovo Neto.
O setor supermercadista

ainda não tem um balanço
sobre o aumento das vendas
após o início das quarentenas no país. De acordo com
a Abras, o mês de março
foi atípico, com número de
clientes acima da média entre 14 e 21 de março. O movimento nos supermercados,
no entanto, tem se normalizado, segundo a entidade.
“O crescimento no número
de casos da doença e o isolamento social orientado pelo
Ministério da Saúde e seguido por governadores de diversos estados impulsionou
a população nas compras
de abastecimento. Recebemos um número de clientes
acima da média de 14 a 21
de março. A maioria com o
objetivo de estocar comidas
para ficar mais tempo em
casa. Isso deverá refletir nos
resultados do mês, que serão
divulgados no Índice Nacional de Vendas de abril”, ressaltou Sanzovo.
Segundo a Abras, com
exceção de alguns produtos
específicos, como o álcool
gel, os supermercados têm
se mantido abastecidos.

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial.
monik@predialnet.com.br

Quando o coronavírus
mata a alma
Existem hoje, no mundo, mais de 1,2 milhão de pessoas infectadas pela Covid-19. Quase 70 mil já morreram.
No Brasil, são 11.130 pessoas comprovadamente doentes
e 486 mortos até este domingo (5). O número de infectados praticamente dobra a cada dois dias, e o número de
mortos também segue essa estatística macabra. O Brasil
pretende gastar R$ 40 bilhões para dar fôlego às pequenas
e médias empresas que faturam entre R$ 360 mil e R$ 10
milhões por ano, mas isso é quirera perto do que nações
como a Alemanha, a França e os EUA estão gastando e
pretendem gastar para salvar as suas economias.
Há muitas teorias sobre a origem da Covid-19, e nenhuma explicação razoável. Sabe-se que começou em
Wuham, província de Hubei, na China, e dali se espalhou
pelo mundo. Essa é a única certeza até agora. Uns dizem
que foi trazida pelo morcego. Outros dizem que o morcego sugou o sangue de um tipo comestível de esquilo,
gambá ou réptil vendido nos mercados de peixe e dali se
instalou no corpo do homem. Outros, por fim, adeptos às
teorias conspiratórias, dizem que se trata de uma arma
química, um vírus sintético desenvolvido de propósito
em laboratório pelos chineses para combalir a economia
mundial e, assim, enfraquecer as empresas estrangeiras
localizadas na China para provocar a quebradeira das suas
ações na Bolsa e baratear a sua compra pelos milionários
do partido comunista. O que há de verdade nisso tudo nós
nunca chegaremos a saber. O fato é que a pandemia deixou atrás de si um rastro de miséria moral e ruína econômica, e isso parece não ter fim.
No meio dessa catástrofe, cuja solução depende unicamente dos médicos e cientistas, os políticos ocupam
as mídias para tirar proveito em favor de suas próprias
carreiras. Aproveitam-se dos defuntos e das economias
em frangalhos para os seus “15 minutos de fama”, assim
como hienas e abutres se alimentam das carcaças e da carne podre dos pobres animais abatidos nas savanas pelos
mais fortes. No fundo, são animais políticos da pior espécie. Os animais da natureza, pelo menos, comem os restos das presas abatidas por mera sobrevivência. É da sua
natureza. Os políticos que se aproveitam dessa carnificina
para alimentar seus egos o fazem por desprezo à vida humana e por dinheiro. É só isso que move essa gente.
Quase ninguém se deu conta de que um outro drama
tão letal quanto a Covid-19 está abatendo silenciosamente os médicos e o pessoal de saúde que está na linha de
frente dessa batalha campal. Esses soldados do bem estão
morrendo de burnout. O burnout é um tipo de exaustão
emocional que destrói a capacidade da pessoa de seguir
em frente. A pessoa se sente impotente para fazer frente à
agressão do ambiente de trabalho e põe fim à própria vida.
Os jornais italianos noticiaram que a enfermeira Daniela Trezzi, de 34 anos, que trabalhava na ala de terapia
intensiva do Hospital San Gerardo, de Monza, região da
Lombardia, testou positivo para a doença e foi posta em
quarentena, mas, sozinha em casa, e com medo de transmitir a doença para familiares e amigos, resolveu pôr fim
à própria vida. Não é o primeiro caso. Há duas semanas,
outra enfermeira de Veneza tomara decisão idêntica. Esses não serão os únicos. Para essas pessoas, que estão no
meio do fogo cruzado entre a agressão da doença e a incompetência política do poder público, o sofrimento das
pessoas e a sua impotência para aliviar a dor têm um componente tóxico que leva médicos e enfermeiros a achar
que a vida já não faz sentido. Nesse momento, todas as
dores dos outros invadem as suas almas, e o profissional
decide que a melhor forma de resolver o problema é sumindo desses infernos, para sempre.
Todas as vidas são importantes na luta contra essa doença maldita. Cada um que se salva, que se recupera, representa uma vitória da ciência sobre a morte. Mas perder
um profissional de saúde num momento desses é como
perder o seu melhor soldado justamente quando o inimigo
já derrubou as nossas barricadas e está a dois metros da
nossa cara, armado até os dentes e com nenhuma disposição de dialogar.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL DE
2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da sede da empresa
na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15
horas do dia 03 de abril de 2020. 2. Convocação e Presença: Presentes os
diretores Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Celi Elisabete Julia
Monteiro de Carvalho e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello,
representando a maioria dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e
secretariados pelo Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma do Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e
discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no
Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum”
da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio,
no montante total de R$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil
reais), à razão de R$1,428429052 por ação, com retenção do imposto de renda
na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam
comprovadamente isentos ou imunes, aos acionistas detentores de ações de
emissão da Companhia em 08 de abril de 2020, os quais poderão ser imputados
ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 09 de abril
de 2020 na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito”
aos juros sobre o capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 20
de abril de 2020, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser
oportunamente divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 03 de
abril de 2020. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães - Presidente;
Fernanda Martins Celestino - Secretária.
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Crédito fácil para capital de giro e
adiar impostos não significa anistia
Microempresários
deverão renegociar
com fornecedores

A maioria das startups e
boa parte das micro, pequenas e médias empresas brasileiras estão passando pela
primeira experiência com
uma crise financeira de proporções globais com a pandemia do Covid-19.
“Tais estabelecimentos,
geralmente familiares, não
têm estrutura para aguentar
semanas ou meses com demanda reduzida ou quase
zero, como é o caso de bares
e restaurantes. Isso não quer
dizer, entretanto, que tenham
problemas financeiros estruturais, mas sim que precisam
de caixa para fechar as contas durante este período”,
diz o diretor da Neurotech,
empresa especializada na
aplicação de inteligência artificial para novos negócios,
Breno Costa.
Especialistas afirmam que
apesar da grande apreensão, o
momento também serve para
tirar aprendizados que serão
úteis inclusive para a fase da
calmaria que virá quando todo
o problema já estiver resolvido, lembra o executivo.
Na opinião de Breno Costa,
a hora é de reajuste nas finanças. “A forte queda da demanda e, por consequência das
receitas, além da adequação
nos custos, imporá aos microempresários a renegociação

com fornecedores e busca
por linha de crédito. Neste
caso, será preciso avaliar se
o valor do empréstimo e seu
prazo de pagamento serão
suficientes para solucionar o
descasamento de caixa ou se
aumentarão o problema futuro”, destaca.
Breno Costa acredita que
a postura das instituições
financeiras demonstra que
o momento é de consciência social, ou seja, não deve
ocorrer um forte enxugamento da oferta de crédito.
Em março entrou em vigor
as alterações nas regras dos
depósitos
compulsórios.
Segundo a estimativa do
Bacen, as medidas têm potencial de injetar R$ 135
bilhões no mercado, porém
isso dependerá das instituições financeiras. Mas ainda
assim é preciso avançar e aí
as fintechs poderão desempenhar um papel importante.
Startups financeiras
Embora ainda limitadas por
uma capacidade de funding
reduzida, baseada fortemente
em Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDCs),
as startups financeiras têm
utilizado tecnologias inovadoras e modelos de negócios
mais flexíveis que as tornam
capazes de levar a concessão
de crédito de uma forma mais
abrangente para as pequenas e
médias empresas (PMEs).
Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria
com a Associação Brasileira
de Fintechs, a ABFintechs,

na metade das fintechs brasileiras pelo menos 30% dos
clientes são formados por
pequenos negócios, sendo
que em 40% dos casos as
MPE são maioria na carteira
de clientes.
O sócio da DOC Concierge, empresa especializada em soluções financeiras
para a classe médica, Renato
Marques afirma que empresas como clínicas, consultórios médicos, pequenos
prestadores de serviço e toda
as atividades que depende do
atendimento ao público precisam ainda revisitar todos
os custos e despesas recorrentes o mais rápido possível, pois a receita, com certeza, não será a mesma nos
próximos meses.
Segundo ele, a reestruturação financeira deste tipo de
atividade passará pelo aproveitamento das ofertas de socorro oferecidas pelo governo
como o adiamento do pagamento do Simples Nacional
(para empresas que usam este
modelo tributário). Ele explica que o fisco permitirá que
as parcelas de abril, maio e junho sejam pagas somente em
outubro, novembro e dezembro como forma de ampliar o
prazo de recuperação para as
empresas.
O mesmo pode acontecer
com o Imposto de Renda
(IR) pois o governo, embora
ainda não tenha confirmado, já sinalizou com a possibilidade de adiar o prazo
aumentando o fôlego para
aqueles que pagam este imposto. Existe ainda a possi-

bilidade de um adiamento
nos depósitos do FGTS dos
funcionários. Os maiores
bancos do país também estão
anunciando condições especiais para adiar o pagamento
de compromissos.
“Apesar de ganhar fôlego com esses instrumentos,
o empreendedor deve ficar
atento para o fato de que não
se trata de anistia e sim de
adiamento. Então significa
que ele terá que pagar estes
valores e precisa se preparar
para isso”, diz.
No entendimento do especialista, a crise será uma
oportunidade para os empresários e para as pessoas físicas
avaliarem seus gastos e perceberem a relevância dos seus
investimentos. Marques chama a atenção para dados que
dão conta de que até fevereiro
cerca de 90% das empresas de
pequeno porte tinham capital
de giro para seu dia a dia, mas
não um colchão de liquidez
para se proteger. Essa situação se repete no que se refere
à relação entre receita e gastos
pessoais.
“Esse grande susto ensinará sobre o benefício de
um comportamento mais
precavido quando as coisas
estão indo bem. Imprevistos
sempre acontecem. Seja uma
pandemia ou um simples
acidente pessoal, mas para
os dois casos é preciso estar
preparado”, afirma.

Tráfego da Gol teve redução de 22,2% em março
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes, a maior companhia
aérea doméstica do Brasil,
anunciou nesta segundafeira os números prévios
de tráfego do mês de março de 2020 em comparação
com o mesmo período de
2019. A redução da oferta
total (ASK) da Gol foi de
22,2%. Ao longo do mês de
março, a malha aérea da Gol
foi ajustada, tanto no mercado doméstico quanto no
internacional, para atender
à diminuição da demanda de
clientes por causa da pandemia de Covid-19.
No período de segundafeira, 1º de março a sextafeira, 13 de março, ainda

sem o efeito do Covid-19,
a taxa de ocupação dos
voos domésticos da Gol foi
de aproximadamente 82%,
com preservação dos yields nesse mesmo período. Nossa forte disciplina
na gestão da capacidade
e yields, que, associada ao
modelo de frota altamente
adaptável e flexível baseado em único tipo de aeronave, nos permitiu ajustar
a nossa oferta de voos de
maneira ágil e racional.
Na segunda-feira, 16 de
março, reduzimos os voos
domésticos em 50% a 60%
e os voos internacionais
em 90% a 95%, mantendo-nos alertas à evolução

SANTA TERESA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 20.324.450/0001-47 - NIRE 33.3.0031241-2
Ata da AGE realizada em 05/03/20. Data, Horário e Local. No dia 05/03/20,
às 12h, na sede social da Santa Teresa Participações S.A. (“Cia.”), na Rua
Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei
6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas
constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa.
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo
Brandão Squadri. Ordem do Dia. Deliberar sobre a renúncia e eleição dos
membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia da Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão
Squadri, brasileira, solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-8 DETRAN/RJ e CPF 136.878.207-85, ao cargo de Diretora sem Designação
Específica da Cia. A Cia. e a Sra. Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri
conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um.
Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia. a Sra.
Verena Sanchez Bohrer, brasileira, solteira, bacharel em administração,
RG 46.457.778-0 - SSP/SP e CPF 403.404.858-17, com mandato de 2 anos
unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e
como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 05/03/20.
Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Ana Luiza de Figueiredo
Brandão Squadri - Secretária. Jucerja em 17/03/20 sob o nº 3864672. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação. Ficam convocados
os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/20, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em
Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Sondotécnica Engenharia
de Solos S.A., na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo,
Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos resultados do
exercício; e 3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar
o montante da remuneração dos Administradores. Informações Gerais: 1.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei
nº 6.404/76, se encontram à disposição na sede Companhia, nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.
br) e de Relações com Investidores da Companhia (www.sondotecnica.
com.br/subsecao.show.logic?subsecao.label=EMPRESA_RELACOES_
COM_INVESTIDORES) os documentos relacionados a este Edital. 2. Os
acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas
de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além
do documento de identidade, conforme o caso: a) comprovante expedido
pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de
mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas,
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente. 3. Os acionistas obterão todas as informações necessárias
para melhor entendimento das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br.
Rio de Janeiro, 30/03/20. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de
Administração.

da situação. A medida que
os efeitos da pandemia de
Covid-19 reduziram ainda
mais a demanda, a partir
do sábado, 28 de março,
a malha foi reformulada
para garantir atendimento
essencial as capitais brasileiras a partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU). A malha
essencial representa uma
diminuição de 92% dos
voos domésticos e uma
interrupção temporária de
todos os voos internacionais. Novos ajustes serão
feitos para garantir aderência da oferta aos novos
patamares de demanda.
O total de assentos redu-

ziu em 23,1% e o número
de decolagens reduziu em
21,2%. A demanda total
(RPK) da companhia aérea
diminuiu em 29,7% e a taxa
de ocupação foi 71,6%. No
mercado doméstico, a oferta (ASK) da Gol reduziu
20,4% e a demanda (RPK)
diminuiu em 27,4%. A taxa
de ocupação da Gol foi
72,8%. O volume de decolagens reduziu 20,8% e o
total de assentos diminuiu
22,7%.
No mercado internacional, a oferta (ASK) e demanda (RPK) da Gol reduziram
31,7% e 42,9%, respectivamente, e a taxa de ocupação
foi 63,8%.

Noruega comunica que
controlou a Covid-19
O surto de Covid-19 está controlado na Noruega. Nesta
segunda-feira Bent Hale, ministro da Saúde, revelou que
a meta era alcançar taxa de transmissão de um, mas conseguiram baixá-la para 0,7, o que significa que cada infectado contamina, em média, 0,7 pessoa, e é inferior à das
epidemias que foram extintas. A Noruega impôs apenas
algumas restrições e não um confinamento rigoroso como
outros países e, desde o início do surto, registrou 5.760
casos, 74 mortes e 32 doentes dados como curados. Nas
últimas 24 horas, o país contabilizou 73 novos casos e três
óbitos, e ainda e existem 5.654 casos ativos, dos quais 83
são considerados graves ou críticos.
Além disso, a Espanha e a Itália comunicaram que as
infecções e mortes pelo coronavírus desaceleraram no fim
de semana, morrendo 525 italianos, o menor número diário
de óbitos desde 19 de março, quando a epidemia explodiu
na Lombardia, e os espanhóis viram pelo terceiro dia consecutivo a queda no número dos seus mortos. A alegria só
não foi total por causa das declarações de Jerome Adams,
diretor do Serviço de Saúde Pública dos EUA, de que esta
será uma semana de horror com explosão no número de
casos, “o nosso momento Pearl Harbor, será nosso momento 11 de Setembro, o momento mais difícil para muitos americanos em toda a sua vida”.
As bolsas europeias e a norte-americana explodiram
em euforia. Na brasileira, o Ibovespa chegou a subir mais
de 7%, mas terminou em alta de 6,52% com o índice em
74.073,65 pontos.

Analistas do Bradesco aplaudem CMN
O CMN vedou temporariamente a distribuição de juros
de capital e dividendos, além do aumento da remuneração
dos administradores das instituições financeiras. Para os
analistas do Bradesco BBI, a decisão do regulador vem
alinhada com os recentes desenvolvimentos em outros
países, com medidas na mesma direção do Banco Central
Europeu e do Banco da Inglaterra. Além disso, apesar de
ter a restrição no Brasil definida por um curto período de
tempo (seis meses), acreditam que os bancos de grande
capitalização devam manter a distribuição de dividendos e
juros sobre capital próprio no nível mínimo durante todo
o ano (25% para o Santander Brasil, 25% para o Itaú, 29%
para o Banco do Brasil e 30% para o Bradesco). Para o
Itaú, a principal opção deles no setor bancário, o menor
percentual de pagamento deve se traduzir em um dividend
yield de cerca de 2% para este ano. Embora achem extremamente desafiador, veem os bancos do setor privado
bem preparados para enfrentar esse cenário novo e difícil
que está se desenvolvendo.
As ações do Bradesco e do Itaú subiram mais de 10%.

Bancos reduzem preço-alvo da Gerdau
A Gerdau anunciou várias medidas para reduzir a
produção no Brasil e nos Estados Unidos, por causa dos
impactos econômicos do vírus. Os departamentos de
análises dos bancos Morgan Stanley e Bradesco BBI, que
esperam uma queda nas vendas da siderúrgica neste ano,
consideraram que as interrupções de produção vão preservar o caixa e evitar o crescimento dos estoques. O Morgan
Stanley manteve a recomendação de exposição acima da
média, mas cortou o preço-alvo da ação de R$ 12,50 a
R$ 12. Os do Bradesco BBI mantiveram a recomendação
neutra, mas baixaram o preço-alvo para R$ 10.

Fitch rebaixa a Guararapes
DOVA S/A
CNPJ/MF 33.387.549/0001-30 - NIRE 33300080490
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os acionistas desta sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará
no dia 30 de abril de 2020, às 08:00h, na sede social, localizada na Rua
Benedito Otoni, nº 82, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Exame, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Só poderão tomar parte na Assembleia os acionistas que depositarem na
Companhia, com 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, de antecedência,
comprovante de titularidade de ações, emitido pela instituição financeira
com data de expedição de até 3 (três) dias da data marcada para a realização da Assembleia. Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020. A Diretoria.
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS TEATRAIS E
CINEMATOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RJ
Praça Tiradentes, 9 – 11º andar – sala 1.108 – Centro – Rio de Janeiro
– RJ – CEP 20060-070 / CNPJ 27.533.421/0001-34
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES 2020
O Presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas Teatrais e
Cinematográﬁcas do Município do Rio de Janeiro – RJ, no exercício das
atribuições conferidas pelo artigo 45 do Estatuto Social, em cumprimento ao
disposto no artigo 52 do Estatuto Social, convoca todos os associados do
Sindicato, que estejam em dia com suas obrigações estatutárias e
preencham os requisitos contidos no artigo 46 do Estatuto Social, para
participar das eleições Sindicais para a Diretoria Executiva, Conselho
Fiscal, Delegados Representantes juntos à Entidade Sindical de Grau
Superior e respectivos Suplentes, para o triênio 2020/2023 que se realizará
no horário de 8h (oito horas) do dia 8 de maio de 2020 até as 17h (dezessete
horas) do dia 8 de maio de 2020. A coleta de votos ocorrerá através de mesa
coletora ﬁxa na Sede da Entidade, Praça Tiradentes, 9 – 11º andar – sala
1.108 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. O prazo para registro de chapas será
de 15 (quinze) dias corridos, contados do primeiro dia útil após a publicação
do presente edital, conforme artigo 53 do Estatuto Social, devendo os
requerimentos serem protocolados perante a Secretaria Eleitoral do
sindicato, situada na Praça Tiradentes, 9 – 11º andar – sala 1.108 – Centro –
Rio de Janeiro – RJ, no horário de 9h (nove horas) às 16h (dezesseis horas),
atendendo as exigências estatutárias. Para garantia da lisura, transparência
e imparcialidade do pleito, após o encerramento de prazo para registro das
chapas, os demais atos do processo eleitoral ﬁcarão a cargo da Secretaria
Eleitoral e a mesma fornecerá aos associados interessados quaisquer
outras informações a respeito do processo eleitoral. RJ, 7 de abril de 2020.
PAULO ROBERTO DA SILVA BALMANT

A Fitch rebaixou a nota da Guararapes, controladora da
Lojas Riachuelo, por causa do coronavírus, de AA- para
A+ no grau de investimento. Para a agência classificadora
de riscos, os negócios da varejista apresentam maior vulnerabilidade à queima de caixa, considerando que a perspectiva negativa da empresa contempla o maior risco de
rebaixamento da curto prazo, caso os danos aos fluxos de
caixa sejam superiores aos previstos ou a liquidez se enfraqueça. A Fitch teme que a relação dívida líquida sobre
o Ebitda da Guararapes se posicione acima de 4,5 vezes
em 2021.

Adiamento de reunião afeta petróleo
A reunião da Opep estava marcada para esta segundafeira, mas foi transferida para 9 de abril. Então, apesar da
expectativa da já acertada diminuição de 10 milhões de
barris diários, o adiamento mais uma vez desanimou os
investidores e, em Londres, a cotação do barril do Brent
chegou a registrar queda de 11% depois reduzida para
5,57%, e o preço subiu para US$ 32,21. Em Nova York, o
West Texas Intermediate recuava 6,95% para US$ 26,37.
Como as empresas norte-americanas de shale oil estão
penalizadas pelos baixos preços – uma já pediu proteção
contra credores – os Estados Unidos deverão participar
nesta reunião, numa espécie de Opep++, pois todos os
produtores foram convidados a se juntar aos 14 que já se
uniram aos dez membros do cartel desde janeiro de 2017.
Tudo indica que Reino Unido, México e Canadá participarão deste encontro.

Morgan espera alta de 100% para Braskem
O Morgan Stanley considerou fracos, mas em linha
com o esperado, os resultados da Braskem e prevê preçoalvo de R$ 35 para a ação neste ano. Depois da alta de 6%,
a ação oscila na faixa dos R$ 16.
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Dois milhões de pedidos
para renegociar dívidas
Propostas
encaminhadas
aos bancos
chegam a
R$ 200 bilhões

Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa, Itaú e Santander já contabilizaram mais de 2 milhões
de pedidos de seus clientes de
renegociação de dívidas. O
valor das negociações soma
R$ 200 bilhões, segundo levantamento parcial divulgado
pela Federação Brasileira de
Bancos (Febraban).
Nesta segunda-feira, os
bancos também iniciaram a
liberaçao do crédito para financiar a folha de pagamentos
de pequenas e médias empresas com faturamento entre R$
360 mil e R$ 10 milhões. A
linha de crédito foi criada por
meio de linha provisória, com

liberação de R$ 40 bilhões.
Nas operações de renegociação, as instituições deram
carência de dois a três meses
no vencimento de parcelas em
várias linhas, como crédito
pessoal, crédito imobiliário,
crédito com garantia de imóveis, crédito para aquisição de
veículos e capital de giro.
Conforme a agência Brasil, empresas e pessoas físicas têm reclamado da falta
de acesso a essa medida de
pausa nos contratos, cobrança de juros referente ao período de prorrogação e dificuldades de contato com os
bancos. Em nota, a Febraban
diz que “os bancos estão totalmente sensibilizados com
a necessidade de os recursos
chegarem rapidamente na
ponta e continuarão agindo
com foco para que o crédito
seja dado nas mãos das pessoas físicas e das empresas”.
“Entendemos a ansiedade de diversos setores, mas
é preciso compreender que
esse é um processo gradual

e complexo, que demanda diversas providências e,
em muitos casos, envolvem
mudanças regulatórias, a
exemplo da linha de liquidez do Banco Central para a
compra de Letra Financeira
Garantida e a liberação de
compulsórios [depósitos que
os bancos são obrigados a
deixar no Banco Central]”,
acrescenta.
Segundo a Febraban, ao
contrário do que aconteceu na
crise de 2008, desta vez, não
há falta de dinheiro em circulação, “mas sim um aumento
substancial nas necessidades
por recursos líquidos, o que
torna esta crise bem diferente
da anterior”. “Além disso, os
bancos internacionais cortaram as linhas que dispúnhamos, o que estreitou mais ainda a liquidez do sistema. Mas
seguiremos trabalhando, com
o Banco Central e governo,
para prover liquidez e crédito
para quem precisa”, diz a federação.
A Febraban informa que

já repactuou “diversas operações com grandes empresas, que demandaram volumes expressivos de recursos,
com impactos relevantes sobre a liquidez do setor bancário”.
Solicitações:
Caixa: 1 milhão de pedidos em contratos habitacionais, com oferta de R$ 111
bilhões em créditos e carências de até 90 dias; Bradesco: 635 mil pedidos, que
representam 1,036 milhão de
contratos.
BB: 200 mil pedidos, em
valor equivalente a R$ 60
bilhões; Santander: 80,9
mil pedidos, em valor equivalente a R$ 11 bilhões.-;
Itaú: 302,3 mil pedidos, com
saldo de R$ 12,1 bilhões e
parcelas já prorrogadas em
valor financeiro de R$ 679
milhões. Na linha Caixa
Hospitais, foram disponibilizados recursos da ordem de
R$ 5 bilhões para 2020.

CMN cria linha de crédito para financiar capital de giro

Em reunião extraordinária
realizada nesta segunda-feira, em Brasília, o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
instituiu linhas de crédito
especiais com recursos dos
Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte
(FNO), do Nordeste (FNE) e
do Centro-Oeste (FCO).
Conforme o Ministério
da Economia, a resolução do

CMN estabelece linhas de
crédito especiais destinadas
às atividades produtivas de
pessoas físicas e pessoas jurídicas, incluindo cooperativas
que desenvolvam atividades
produtivas não rurais, especialmente aquelas vinculadas
aos setores de empreendimentos comerciais e de serviços.
As linhas são destinadas
a atender aos setores produ-

tivos industrial, comercial e
de serviços dos municípios
em estado de calamidade
pública, em decorrência da
pandemia da covid-19.
As linhas especiais são
para o financiamento de capital de giro, limitado a R$
100 mil por beneficiário, e
de investimentos, limitado
R$ 200 mil por beneficiário,
A taxa de juros dos finan-

ciamentos é de 2,5% ao ano.
O prazo de reembolso para a
linha de capital de giro será
de 24 meses. Para a linha de
investimento, obedecerá aos
prazos fixados pelos Conselhos Deliberativos dos Fundos Constitucionais, reportou
a agência Brasil. O prazo de
contratação e de carência para
todas as linhas de crédito será
até 31 de dezembro de 2020.

Relatório da Administração. Apresentamos aos acionistas e demais partes interessadas as demonstrações contábeis da Rio Monsarãs Participações S.A.r referentes
ao exercício findo em 31/12/19, acompanhados das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. As demonstrações apresentadas foram
elaboradas com base na legislação societária e nos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando
referendados pelo órgão regulador, A Rio Monserás Participações S.A, constituída em 16/07/11, tem por objeto social a realização de estudos e projetos para construção,
instalação, operação e exploração de empreendimentos de geração de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou empreendimentos na qualidade de sócia,
acionista ou consorciada. A Rio Monsarãs Participações S.A detêm 50% das ações da Linhares Energia S.A que detém 21,75% de participação da Linhares Brasil Energia
Participações S.A., controladora da Linhares Geração S.A. que implementou e opera uma Unidade Termelétrica (UTE) movida a gás natural, tom capacidade Instalada de
204MW, situada no município de Linhares - ES, que fornece energia para o Sistema Integrado Nacional desde 2011. Atualmente a Linhares Geração SA detêm contratos
de venda de energia por disponibilidade, que garantem uma receita fixa anual de aproximadamente R$85 milhões, com prazo até 2025. No ano de 2019 a Rio Monsarãs
Participações S.A sê beneficiou de um alto nível de performance de despacho energético e política de contenção de despesas implementada o a participada Linhares Geração S.A. O principal objetivo da Cia. para o ano de 2020 é continuar acompanhando a sua controlada dando todo o suporte técnlco/admínistratlvo para manutenção da boa
performance da UTE. Agradecemos aos nossos acionistas, clientes, fornecedores, entidades governamentais e órgãos reguladores, pela confiança e apoio depositados
em nossa Administração, e aos nossos colaboradores, pelo comprometimento e dedicação empenhados na busca do sucesso e sustentabilidade da Cia.A Administração.
Balanços Patrimoniais em 31/1219 e 2018 (Em R$)
31/12/19
31/12/18 Demonstrações do Resultado em 31/1219 e 2018 (Em R$) 31/12/19 31/12/18
26.500.445 26.715.055 Despesas operacionais
ATIVO
(62.021)
(81.878)
2.938.107 2.914.193 Pessoal
Circulante
(347.298) (408.744)
Caixa e equivalentes de caixa
1.658.198 1.553.855 Administrativas
(409.319) (490.622)
Adiantamentos
25.945
4.082 Resultado Operacional
(1.148.833) (1.318.267)
Impostos a recuperar
117.968
100.850 Receitas (despesas) financeiras, líquidas
Outros Créditos a Receber
1.135.996 1.255.406 Outras Receitas/(Despesas) Operacionais
4.783.139 4.818.240
23.562.338 23.800.862 Resultado de equivalência patrimonial
Não circulante
3.224.988 3.009.351
Investimento
17.783.973 18.022.497 Lucro líquido do exercício
Imobilizado
5.778.365 5.778.365
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/1219 e 2018
26.500.445 26.715.055 (Em R$)
PASSIVO
Capital Reservas de Resultados
2.293.608 2.683.910 Eventos
Circulante
social lucro / Legal acumulados
Total
Empréstimos
2.270.523 2.445.968 Saldos em 31/12/17
8.588.679
424.970
1.659.697 10.673.347
Fornecedores
3.309
4.274 Resultado do Exercício
3.009.351 3.009.351
Impostos a recolher
220
2.393 Reserva Legal
150.468
(150.468)
Dividendos a pagar
5.111
5.111 Saldos em 31/12/18
8.588.679
575.438
4.518.581 13.682.698
3.224.988 3.224.988
Outras Obrigações
14.445
226.163 Resultado do Exercício
161.249
(161.249)
9.239.152 10.348.447 Reserva Legal
Não circulante: Empréstimos
- (1.940.000) (1.940.000)
14.967.685 13.682.698 Dividendos Pagos
Patrimônio líquido
8.588.679
736.687
5.642.319 14.967.686
Capital social
8.588.679 8.588.679 Saldos em 31/12/19
Reserva Legal
736.687
575.437 práticas contábeis. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no
Resultados Acumulados
5.642.319 4.518.581 custo histórico, com exceção de caixa e equivalentes de caixa que foram mensuNotas explicativas (em R$): 1. Contexto operacional. A Rio Monsarás Participa- rados pelo valor justo por meio do resultado, consoante práticas contábeis adotações S.A., constituída em 18/07/11, tem por objeto social a realização de estudos das no Brasil tomando-se por base a Lei das S.A. e as normas estabelecidas pela
e projetos para construção, instalação, operação e exploração de empreendimen- CVM. As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Cia. são as seguintes:
tos de geração de energia elétrica e a participação em outras sociedades ou em- a) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do
preendimentos na qualidade de sócia, acionista ou consorciada. A Rio Monsarás balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente. b) O
Participações S.A. detem 50% das ações da Linhares Energia S.A. que detêm imobilizado é demonstrado ao custo. A depreciação é registrada pelo método linear
21,75% de participação da Linhares Brasil Energia Participações S.A., dona da com base na vida útil estimada dos bens. c) O regime de apuração do resultado é
UTE Linhares em operação desde 01/2011 com 204 MW de capacidade instalada o de competência. d) Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de removida a gás natural. Em 31/12/19, a Cia. apresentava capital circulante líquido de alização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias
R$644.499 e depende da geração de caixa da investida Linhares Energia S.A. e ou cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a
eventualmente do suporte financeiro dos seus acionistas. 2. Bases de elaboração data do balanço, reconhecidos em base "pro rata temporis". Quando aplicável, são
e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis fo- constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável
ram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis de realização. e) A Cia. elabora demonstrações do valor adicionado (DVA) as quais
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro- são apresentadas como parte integrante das demonstrações contábeis de acordo
nunciamentos Contábeis (CPCs). Declaração de conformidade com as normas com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Cias. abertas. 4. Caixa
IFRS e BR GAAP. Demonstrações contábeis consolidadas. As demonstrações e equivalentes de caixa. Em 31/12/19 e 2018 o saldo de caixa e equivalentes de
31/12/19 31/12/18
contábeis consolidadas devem ser apresentadas de acordo com os padrões in- caixa estava representado como segue:
movimento
286
11
ternacionais de demonstrações contábeis, conforme as Normas Internacionais de Conta
Aplicação financeira
1.657.912 1.553.844
Relatório Financeiro - (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Total de caixa e equivalentes de caixa
1.658.198 1.553.855
Board – IASB e também de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil 5. Imobilizado. Em 31/12/2019 e 2018 o saldo de imobilizado estava representado
(“BR GAAP”). Na forma do CPC 18, o investimento existente na Linhares Ener- como segue:
31/12/19 31/12/18
gia S.A., está qualificado como de influência significativa, sem contudo, deter o Imobilizado em curso
5.778.365 5.778.365
controle, configurando-a como coligadas, avaliado pelo método de equivalência Total do imobilizado
5.778.365 5.778.365
patrimonial. Por estas características, as demonstrações contábeis da Linhares 6. Empréstimos e financiamentos. Em 31/12/2019 e 2018 o saldo de empréstimos
Energia S.A. não foram consolidadas em 31/12/18 e 2017. Demonstrações con- e financiamentos estava representado como segue:
tábeis individuais. As demonstrações contábeis individuais estão sendo apresen31/12/19
31/12/18
tadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro, emitidas
Não
Não
pelo International Accounting Standard Board – IASB e também de acordo com as
Circulante
circulante Circulante
circulante
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), e normas expeditas pelo Comitê Caixa Econômica
97.905
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis à elaboração das demonstra- Federal Banco Itaú
2.270.523
9.239.152 2.348.063 10.348.447
ções contábeis. Essas práticas diferem das IFRS aplicáveis às demonstrações Total
2.270.523
9.239.152 2.445.968 10.348.447
financeiras separadas, em função da avaliação dos investimentos em controladas, Em 02/15 a Cia. contraiu empréstimo junto ao Banco ITAÚ Unibanco S/A na mocoligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, en- dalidade CCB no valor de R$ 15.000.000 (quinze milhões de reais), com taxa CDI
quanto para fins de IFRS seria pelo custo ou valor justo. 3. Resumo das principais + 3,93% a.a., com pagamento em parcelas semestrais e pelo período de 10 anos.
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Finan- pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão
ceiras: Opinião Examinamos as Demonstrações Contábeis da Rio Monsarás do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades
Participações S.A, que compreendem: Balanço Patrimonial em 31/12/19 e a re- do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são
spectiva Demonstração de Resultado, mutações do patrimônio líquido e do fluxo obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
práticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referi- por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Sedas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
patrimonial e financeira da Rio Monsarás Participações S.A em 31/12/19, e o a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros Assuntos Auditoria do distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas releperíodo anterior Os Valores correspondentes ao exercício findo em 31/12/18, vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós audita- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
dos de acordo com as normas de auditoria vigentes por ocasião da emissão do base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada
relatório datado 31/05/19, e que não conteve qualquer modificação. Respons- de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
abilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para per- planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
mitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundaindependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demon- mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante
strações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capaci- de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
dade da Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represenrelacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relena elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração vantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriapretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al- dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis a eficácia dos controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas
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Lucro líquido do
Banco RCI Brasil cresce
quase 17% em 2019
O Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras
Renault e Nissan, encerrou
2019 contabilizando resultados positivos. A instituição,
que atua com financiamento
de veículos e entrou para o
mercado brasileiro de finanças pessoais no ano passado,
por meio de produtos de Certificado de Depósito Bancário
(CDB), reportou uma alta de
quase 17% no lucro líquido:
passou de R$ 221 milhões
(2018) para R$ 258 milhões no
ano passado. Esse resultado é
recorde para o Banco, que completa 20 anos neste ano.
O patrimônio líquido também apresentou elevação
e atingiu R$ 1,315 bilhão,
uma alta de aproximadamente 11% sobre o resultado
de 2018 (R$ 1,189 bilhão),
reportou o banco nesta segunda-feira.
Outro resultado de peso
foi na carteira de crédito,
que encerrou 2019 com um
saldo de R$ 10,8 bilhões, o
que significa um aumento de
19% em relação ao resultado
de 2018 (R$ 9,10 bilhões).
“Esses dados refletem o
nível de confiança e a presença do Banco RCI Brasil
no financiamento nas vendas
de veículos das montadoras.
Também identificamos a retomada das vendas do setor
automotivo no mercado brasileiro em 2019”, explica o
diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil,
Fabien Tournier.
O Banco RCI Brasil apurou que o percentual de
atrasos dos financiamentos

acima de 90 dias fechou em
1,5% em 2019, índice de
inadimplência muito abaixo
da média do mercado, que
registrou 3,4% no período.
Letras financeiras
Seguindo a estratégia de
diversificação do funding,
o Banco RCI Brasil aumentou suas fontes de captação
por meio de Letras Financeiras, interbancário, Letras
de Câmbio e CDB. “Desde
2011, passamos a atuar com
investidores institucionais.
No ano passado, entramos
para o mercado de finanças
pessoais por meio de três
CDBs: um de liquidez diária e outros dois com vencimentos de um e dois anos. A
diversificação e o aumento
de investidores contribuem
para diversificar o funding
e assegurar uma estrutura de
capital adequada aos objetivos de crescimento da instituição”, conclui o executivo.
O Banco RCI Brasil, filial brasileira do Grupo RCI
Bank & Services (braço financeiro da Aliança RenaultNissan-Mitsubishi),
tem
como principal papel atuar
junto às marcas Renault e
Nissan e suas redes de concessionárias com a oferta
de produtos financeiros. As
empresas do grupo iniciaram
suas atividades operacionais
no Brasil em 2000 e ocupam
a liderança entre os bancos
que financiam os veículos
Renault e Nissan zero quilômetro no país.

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/1219 e 2018 (Em R$)
31/12/19
31/12/18
Atividades operacionais
(1.692.580) (1.813.191)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício
3.224.988 3.009.351
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades
operacionais: Resultado de equivalência patrimonial
(4.783.139) (4.818.240)
(1.558.152) (1.808.889)
(Aum.) redução no ativo circulante: • Adiantamentos
(21.863)
• Impostos a recuperar
(17.118)
(4.953)
• Outros Créditos a Receber
119.411
102.525
Aum. (redução) no passivo circulante: • Fornecedores
(965)
(40)
• Impostos e contribuições a recolher
(2.173)
(3.826)
• Outras Contas a Pagar
(211.719)
(98.009)
Atividades de investimentos: Dividendos recebidos
5.021.664 3.581.401
Dividendos pagos
(1.940.000)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos 3.081.664 3.581.401
Atividades de financiamentos
(1.284.741) (1.144.287)
Aumento (red.) no passivo circulante e não circulante:
Empréstimos
(1.284.741) (1.144.287)
Outras Obrigações
Aumento (diminuição) no cx e equivalentes de caixa
104.343
623.923
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
1.553.855
929.932
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.658.198 1.553.855
Aumento (diminuição) no cx e equivalentes de caixa
104.343
623.923
Demonstração do Valor Adicionado em 31/1219 e 2018 (Em R$)
Insumos adquiridos de terceiros
31/12/19 31/12/18
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(409.319) (490.622)
Valor adicionado bruto
(409.319) (490.622)
Valor adicionado líquido produzido pela Cia.
(409.319) (490.622)
Valor adicionado (recebido) em transferência
4.875.054 4.854.856
Resultado de equivalência patrimonial
4.783.139 4.818.240
Receita financeira
91.914
36.615
Valor adicionado (recebido) total a distribuir
4.465.734 4.364.234
Distribuição do valor adicionado (recebido)
4.465.734 4.364.234
Despesa financeiro
1.240.747 1.354.882
Lucros retidos/Prejuízo do Exercício
3.224.988 3.009.351
7. Capital social. O Capital Social é composto por 8.588.679 ações de valor nominal de R$1,00, cuja distribuição é apresentada abaixo:
Acionistas
Quantidade de Ações Valor em Reais
Diferencial Energia Participações S.A.
7.641.733
7.641.733
Pedro Arthur Brando Villela Pedras
812.490
812.490
Fernando Velloso Caula Soares
134.456
134.456
Total
8.588.679
8.588.679
8. Despesas administrativas. Em 31/12/2019 e 2018 o saldo de despesas admi31/12/19 31/12/18
nistrativas estava representado como segue:
Serviços de terceiros
(233.190) (328.501)
Outros
(114.108) (80.243)
Total das despesas administrativas
(347.298) (408.744)
9. Contingências. De acordo com os assessores jurídicos da Cia., não existem autuações fiscais contra a Cia. As autoridades fiscais nos âmbitos federal, estadual
e municipal reservam o direito de examinar os registros contábeis e fiscais da Cia.
pelo período de 05 anos após a data de encerramento do exercício. 10. Coberturas de seguros. A Cia. mantém política de monitoramento dos riscos inerentes
às suas operações. 11. Instrumentos financeiros. A Cia. não possui instrumentos
financeiros que possam ser caracterizados por operações com derivativos. 12. Lucro líquido (prejuízo) por ação. Conforme CPC 41 e IAS 33 (Earnings per Share),
as tabelas a seguir reconciliam o lucro (prejuízo) do período aos montantes usados
para calcular o lucro (prejuízo) por ação, básico e diluído.
31/12/19
31/12/18
Básico
Numerador básico:
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas
3.224.988 3.009.351
Denominador básico:
Média ponderada de ações
8.588.679 8.588.679
Lucro líquido (prejuízo) por ação (em R$) - Básico
0,37549290 0,35038578
A Cia. não detém plano de opção de ações ou outros instrumentos conversíveis
em ações que possam alterar o denominador básico, logo, não gerando efeitos
para uma diluição. 13. Eventos Subsequentes. Não ocorreram até a presente data
eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis,
bem como as operações da Cia.
Paulo Lanari Prado - Diretor; Pedro Arthur B.Villela Pedras - Diretor;
Manoel Senra de Oliveira - Contador - CRC SP085408/O-6 RJ
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 contábeis 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 manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, As Respectivas Salvaguardas. Rio De Janeiro, 2/04/2020. Indep Auditores Independentes S/S CRC-RJ 0329 CNPJ:42.464.370/0001-20;
Sergio Paulo da Silva - Sócio - Contador CRC-RJ 087960/O-0
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
conforme preceitua a Resolução CMN n° 4.433/2015. Nessa reforma também
4.2. Desempenho Operacional
1. Mensagem aos Acionistas
foi incorporada a atribuição de Remuneração ao Comitê de Elegibilidade, para
A AgeRio - Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - em 4.2.1. Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)
cumprimento às disposições legais e estatuárias, apresenta o Relatório da O público alvo do programa de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) são os contemplar o critério e as atribuições do referido comitê em relação à Política
Administração e as Demonstrações Contábeis Consolidadas relativas ao microempreendedores com faturamento fiscal bruto anual de até duzentos mil de Remuneração dos Administradores, em atendimento à Resolução CMN
exercício de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil reais. O MPO financia atividades produtivas de pequeno porte localizadas no n° 3921/2010. Além do Comitê de Elegibilidade e Remuneração, no Estatuto
Social da Agência estão definidos os seguintes Comitês que compõem a
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. estado do Rio de Janeiro.
O ano de 2019 foi marcado pelo avanço das operações. O volume de estrutura de governança da empresa: Comitê de Crédito e Renegociação,
2. Introdução
A AgeRio é uma sociedade anônima de economia mista integrante da financiamentos concedidos totalizou um montante de R$ 1.277.050,00, Comitê de Compras e Contratações, Comitê de Investimentos, Comitê de Ética
Administração Pública Indireta estadual, vinculada atualmente à Secretaria de mais do que o triplo do ano anterior. A captação de clientes aconteceu, e Comitê de Auditoria. Os Comitês possuem regimes de alçadas e regimentos
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, predominantemente, por meio de atendimento direto na agência, baseado internos aprovados pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração.
Ao longo do exercício, a AgeRio consolidou o conjunto de políticas e
com personalidade jurídica de direito privado e autonomia administrativa e principalmente na renovação de créditos de antigos clientes.
Também foi realizado um esforço de atualização normativa, decorrente tanto normas necessárias para atendimento das diretrizes estabelecidas na Lei
financeira conferida pelo Decreto Estadual nº 36.703/2004.
Em 2019, a AgeRio manteve-se atuante no cumprimento do seu objeto de mudanças na legislação quanto de melhorias administrativas. As normas e nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), que se encontra integralmente atendida e
social, com alocação de recursos próprios e de terceiros para atendimento procedimentos foram alterados no intuito de aumentar o valor do financiamento, refletida em sua estrutura de governança.
a demandas de apoio financeiro que visam à sustentação dos segmentos podendo chegar até a 21 mil reais. Além disso, foi reinserido normas de aval 6.2. Ética
empresariais que contribuem para geração, recuperação e manutenção de solidário, uma modalidade de garantia particularmente favorável ao fomento As atividades da AgeRio e todas as ações de sua Administração, empregados
e colaboradores, são pautadas em transparência, princípios éticos e pelo
emprego e renda, alinhada ao desenvolvimento sustentável da economia do em comunidades.
Estado do Rio de Janeiro. Neste sentido, sua atuação está focada em quatro Adicionalmente, além dos servidores disponibilizados pelas prefeituras valor da integridade. O Código de Ética e Conduta está adequado às normas
áreas estratégicas de negócios: Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), conveniadas do programa para atuar como agentes de microcrédito, legais vigentes e às boas práticas de mercado no que concerne à prevenção à
Operações de Crédito com o Setor Privado, Investimentos em Participações e foi estabelecido um novo modelo com parceiros privados. Esse novo lavagem de dinheiro e ao fortalecimento da governança corporativa e da cultura
modelo, implementando por meio de projeto piloto de credenciamento de ética. A AgeRio possui Comitê de Ética autônomo instalado para apuração de
Operações de Crédito com o Setor Público.
Em relação a recursos de terceiros, durante o exercício, a AgeRio operou com correspondentes privados remunerados por resultados, iniciou uma nova fase infrações éticas por parte do corpo funcional, nos termos do Decreto Estadual
n° 43.583/2012. A empresa promove anualmente iniciativas para disseminar,
a linha de crédito da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) por meio do do programa de MPO da Agência.
por toda a organização, os preceitos éticos que orientam a atuação da AgeRio.
Programa Inovacred. O objetivo é fomentar a inovação nas micro, pequenas e 4.2.2. Operações com o Setor Privado
6.3. Gerenciamento de Risco e de Capital
médias empresas, por meio do financiamento ao investimento fixo, à aquisição 4.2.2.1. Operações de Crédito
No ano de 2019, as operações de crédito contratadas com pessoa jurídica O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das unidades de
de máquinas e equipamentos e ao capital de giro associado.
totalizaram R$ 134,7 milhões concedidos para micro, pequenas, médias e negócios e da auditoria interna, e é liderado por um diretor estatutário que responde
3. Panorama Econômico
No ano de 2019, o cenário internacional, apesar de ainda muito volátil, grandes empresas. Em 2019, 349 empresas receberam financiamento até 300 pela Controladoria, Riscos, Finanças, Controle Interno e Compliance da instituição,
apresentou melhores resultados em relação às condições que prevaleciam mil (representando 92,55% das contratações), 21 financiamento acima de 300 com a devida autonomia e independência para a execução das atividades.
A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital da AGÊNCIA compreende
no final de 2018 e início de 2019. Naquele momento, havia uma combinação mil (5,59%) e 7 empresas financiamento de inovação (1,86%).
de expectativas de recessão, pelo Federal Reserve; tensões comerciais entre Em linha com o potencial do segmento das micro e pequenas empresas a existência de políticas, normas, sistemas, rotinas e procedimentos que
China e Estados Unidos, assim como os riscos geopolíticos (Brexit, indefinições para geração de emprego e renda no cenário de recuperação econômica do permitem identificar, mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição aos
políticas na Itália, crise com o Irã, crise econômica da Argentina, dentre outros). Estado, foi dado continuidade ao projeto Rio em Ação – Agenda Positiva Micro riscos, observadas a natureza e a complexidade das operações, atividades e
Apesar disso, o processo de recuperação da economia brasileira ganhou e Pequena Empresa, uma parceria da AgeRio com Banco do Brasil, Caixa e processos, bem como o porte da instituição.
fôlego no ano corrente. Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), a projeção Sebrae/RJ, com participação da FINEP e do BNDES. A união de esforços das O gerenciamento de capital compreende o monitoramento e o controle do
de crescimento da economia brasileira é de 1,2%. Essa projeção refletiu instituições financeiras e do Sebrae proporcionou orientação financeira e não capital mantido pela instituição para fazer face aos riscos a que está sujeita,
principalmente na evolução dos fatores domésticos. Entre eles, destacam-se: a financeira às MPEs, além de atendimento individualizado aos interessados, o planejamento das necessidades de capital, considerando os objetivos
aprovação de reformas estruturais, como a da Previdência e o encaminhamento por meio de eventos realizados em diversos municípios do Estado. Ao todo estratégicos e as metas, com o intuito de assegurar a suficiência de capital
para suportar suas operações e a otimização da relação risco/retorno.
de outras reformas que permitirão equacionar o desequilíbrio fiscal estrutural; a foram realizados oito eventos em diversas regiões do Estado.
O plano de capital está alinhado ao planejamento estratégico e tem por objetivo
gradativa consolidação do marco regulatório e dos programas de concessões 4.2.2.2. Investimentos em Participações
e parcerias público-privadas na área de infraestrutura; a continuidade do Na posição de 31 de dezembro de 2019, a AgeRio havia integralizado um total avaliar a adequação do capital da AGÊNCIA para execução de suas metas e
ajuste fiscal no curto prazo, com forte controle do gasto público; e a redução de R$ 20,9 milhões em 4 Fundos de Investimentos em Participação (FIP) e 1 objetivos operacionais de médio prazo, de forma a garantir a sustentabilidade
Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (FUNCINE). da instituição.
da taxa Selic e a expansão do crédito.
A recuperação, ainda que gradual, do mercado de trabalho se deu Os fundos investidos contribuíram para o desenvolvimento de 23 projetos 6.3.1. Limites Operacionais
principalmente pelo aumento do consumo. A taxa ocupação tem crescido a um fluminenses (13 de empresas, 3 de infraestrutura de salas de cinema e 7 de A AgeRio cumpre as exigências de Limites Operacionais estabelecidas
ritmo relativamente forte, apesar de apresentar uma leve desaceleração. Além produção ou distribuição de filmes). As participações societárias indiretas, nas Resoluções do CMN nº 4.192/2013 e nº 4.193/2013. A tabela a seguir
operacionalizadas por meio dos fundos, contam com a administração e a gestão
disso, embora com menos intensidade, a maioria das ocupações criadas ainda de especialistas, realizadas por instituições certificadas e autorizadas pela demonstra as principais contas do Demonstrativo de Limites operacionais da
AGÊNCIA.
vem ocorrendo no setor informal. Mesmo assim, o ano de 2019 foi encerrado CVM para tais funções, proporcionando maior governança e profissionalismo (R$ Mil)
31/12/2019
com a criação de 644 mil novos postos de trabalho e com crescimento do aos investimentos feitos.
Patrimônio de Referência (PR)
468.462
salário real, segundo o Ministério da Economia.
Considerando os valores dos demais cotistas, o total aprovado para aportes no Capital Destacado para Operações com o Setor Público
44.535
Em relação à política monetária de 2019, a inflação fechou o ano em 4,31%, Rio de Janeiro somou R$ 134,1 milhões – o que representa uma alavancagem Patrimônio de Referência para comparação com RWA
423.927
muito próxima da meta de 4,25%. Entretanto, mesmo com a inflação sob de investimentos no estado de 6,42 vezes o valor desembolsado pela AgeRio. Ativos Ponderados por Risco (RWA)
445.973
controle, ocorreram 2 choques no final do ano: carne e energia elétrica. No 4.2.3 Operações com Setor Público
RWACPAD
302.707
caso da carne, a alta observada decorre do forte aumento do consumo chinês, As operações com setor público representaram, em 2019, 3,09% das contrata- RWAOPAD
143.267
já a energia elétrica é explicada pelo baixo nível dos reservatórios. O fato de a ções realizadas no período, beneficiando municípios das regiões Metropolitana RWA para Risco de Mercado
0
inflação estar sob controle, mesmo com choques transitórios, permitiu ao BCB e Sul Fluminense. No exercício, a AgeRio prospectou operações com 40 Valor Total da RBAN
154
continuar com a política de queda da taxa básica de juros, que vem ocorrendo municípios no Rio de Janeiro, na qual realizou contratações com Miguel Pereira, Limite para Imobilização
211.964
desde julho. Em vista disso, a SELIC começou o ano que passou em 6,5% e no valor de R$ 4,50 milhões, e Paty do Alferes, no valor de R$ 3,51 milhões.
Índice de Basiléia (IB)
95,06%
terminou em 4,5%.
5. Carteira de Crédito – Própria e Administradas
Índice de Basiléia Exigido
13,00%
Diferentemente de todas as recuperações econômicas pelas quais o país Em 31 de dezembro de 2019, o montante de recursos geridos pela AgeRio foi 6.4 Controles Internos e Compliance
passou, que grande parte foram impulsionadas pelo aumento do gasto público, da ordem de R$ 1,750 bilhão, assim composto:
O Sistema de Controles Internos da AgeRio é estruturado por meio de
seja através de investimentos ou desonerações tributárias, a recuperação a) A carteira de crédito própria apresentou saldo de R$ 254.110 mil, um políticas, normativos, cultura organizacional e padrões éticos e de integridade
atual tem sido puxada, sobretudo, pelo setor privado. Nessa conjuntura, é aumento de 53,6% em relação à posição de fechamento do exercício anterior; promovidos pela Agência, permitindo, deste modo, a prestação de informações
esperada a continuidade de um processo lento de recuperação, contudo mais b) As carteiras administradas pela AgeRio apresentaram saldo de R$ 1,496 consistentes sobre os aspectos gerenciais, financeiros e operacionais, em
consistente no longo prazo, tanto no país quanto no estado do Rio de Janeiro. bilhão, sendo compostas pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social conformidade com a regulamentação pertinente. As ações de prevenção e
Em relação a economia fluminense, a perspectiva de desempenho em 2019 se (FUNDES), Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são apoiadas
consolida para um crescimento do PIB de 0,9%, segundo dados da FIRJAN. Este (FREMF) e Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado e acompanhadas pela Alta Administração e estão estruturadas por política
resultado representa um crescimento tímido da economia local, tendo em vista a (FEMPO), os dois últimos indisponíveis para realização de novas operações interna aprovada pelo Conselho de Administração. Além de ações preventivas
forte queda do biênio 2015 e 2016 e o crescimento modesto em 2017 e o
de crédito ao longo de 2019.
e de detecção, a empresa capacita e certifica periodicamente seu corpo
previsto de 2018, retratando a lenta recuperação da atividade produtiva
Carteira Própria + Carteira Administrativa
técnico em ações anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro e ao
fluminense.
Fonte
financiamento do terrorismo.
31/12/2018
31/12/2019
O consumo das famílias ainda não apresenta sinais consistentes de Própria CP
R$
43.414.156,87 R$
56.527.154,58 A AgeRio possui Programa de Integridade, que consiste no conjunto de valores,
recuperação, mas observa-se, na margem, uma ligeira melhora no mercado Própria LP
R$
122.030.034,16 R$
197.583.156,55 normas e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia
de trabalho fluminense, embora permaneça com elevado nível de ociosidade. Carteira Própria
R$
165.444.191,03 R$
254.110.311,13 de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta.
Dados do emprego formal, disponibilizados pelo Caged/ME, corroboram a FUNDES
R$ 1.501.242.618,71 R$ 1.496.625.812,21 Em linha com o conjunto de ações para o fortalecimento deste programa, a
melhora do mercado de trabalho no estado. Foram criados 15,3 mil empregos FREMF
R$
287.202,70 R$
– AgeRio dispõe de um canal de denúncias, que possibilita aos empregados,
formais no ano de 2019, concentrados nos segmentos de comércio, serviços FEMPO
R$
7.575.53 R$
7.307,15 clientes, fornecedores e público em geral o envio de comunicações de
e construção civil.
Carteira Administrativa
R$
1.501.537.396,94 R$ 1.496.633.119,36 irregularidades ou inconformidades, por meio de ambiente apropriado em seu
Sob a ótica da oferta, a atividade industrial no estado continuou a sua trajetória Carteiral Geral
R$
1.666.981.587,97 R$ 1.750.743.430,49 sítio eletrônico, com a preservação do sigilo da identidade do comunicante.
de expansão no trimestre finalizado em agosto, 1,3%, registrando a sua 6. Gestão
7. Responsabilidade Socioambiental
terceira alta consecutiva. O resultado do período refletiu basicamente o bom 6.1. Governança
A responsabilidade socioambiental é um dos valores institucionais da AgeRio
desempenho das atividades ligadas à cadeia produtiva do petróleo. Apesar A AgeRio possui estrutura de governança estabelecida em seu Estatuto Social e reflete-se em todas as ações, negócios, gestão e relacionamentos da
da alta na produção, dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de e em normativos internos, de acordo com a legislação vigente e as melhores AGÊNCIA. Em relação a apoio financeiro, a AgeRio incentiva a execução de
Janeiro (Firjan) mostram tanto o decréscimo de 1,5 p.p. do Nível de Utilização da práticas de mercado, garantindo a tomada de decisões de forma colegiada e projetos que apresentem impactos ambientais positivos por meio de linhas de
Capacidade Instalada (Nuci) no último trimestre, atingindo 75,3% (contra média transparente, assegurando a conformidade de seus processos.
financiamento com condições especiais para projetos ecoeficientes.
histórica de 79,6%), quanto a perda de confiança dos empresários fluminenses. Em 2019 a Agência aprovou em Assembleia Geral a reforma de seu Estatuto As relações de trabalho são pautadas pela ética e transparência, incentivo à
4. Desempenho
Social, fortalecendo o processo de aprimoramento contínuo e contemplando, gestão participativa e à meritocracia, bem como pelo respeito à diversidade.
4.1. Desempenho Econômico-Financeiro
entre outras alterações: (i) a exclusão de suplentes para o Conselho de A AgeRio reconhece e valoriza as mulheres e oferece licenças-maternidade
A AgeRio registrou um lucro líquido de R$ 7,2 milhões no ano de 2019, com Administração, em atendimento à determinação do Banco Central do Brasil e paternidade estendidas, conforme o Programa Empresa Cidadã. Em 31
Patrimônio Líquido de R$ 474,7 milhões e ativo total de R$ 568,4 milhões. na análise da Assembleia Geral Extraordinária de 04 de julho de 2018; (ii) a de dezembro de 2019, 39% do quadro de empregados e 47% das funções
Os investimentos em operações de crédito somam R$ 254,1 milhões, 53,6% inclusão para contemplar a atuação da Ouvidoria como última instância na de gestão (coordenadores, gerentes, superintendentes e diretores) eram
superior ao mesmo período de 2018, composto por 73,8% de recursos próprios prestação de atendimento às demandas dos clientes e demais interessados, ocupados por mulheres.
A Administração
e 26,2% com recursos de terceiros.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - R$ mil
AT IV O
Notas
2019
2018
CIRCULANTE
299.789
326.677 P A S S I V O
Notas
2019
2018
DISPONIBILIDADES
27
4
Caixa
2
1 CIRCULANTE
46.533
36.897
Bancos
25
3
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
4
228.215
260.342 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
10
18.512
20.384
LFT
10.472
–
Cotas de Fundos de Investimentos
217.743
260.342 BNDES
6.023
9.177
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
5
44.759
35.944
Operações de Credito
56.542
43.413 FINAME
1.489
2.529
- Setor Privado
51.860
38.264
- Setor Público
4.682
5.149 FINEP
11.000
8.678
(Provisão para Operações de Crédito)
(11.783)
(7.469)
11
28.021
16.513
OUTROS CRÉDITOS
6
4.225
7.139 OUTRAS OBRIGAÇÕES
Diversos
4.225
7.139
7
OUTROS VALORES E BENS
22.564
23.248 Cobrança e Arrecadação de Tributos
Bens não de Uso Próprio
7
28.729
29.029
7.200
2.700
Impairment de Bens não de Uso
(6.664)
(6.218) Sociais e Estatutárias
Despesas Antecipadas
498
436
1.980
1.668
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
4
257.356
217.550 Fiscais e Previdenciárias
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
81.643
120.636
18.841
12.138
LFT
47.123
93.887 Diversas
Cotas de Fundos em Participação
34.110
26.448
47.123
48.906
Cotas dos Fundos Garantidores
410
301 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
5
175.713
96.914
OBRIGAÇÕES
POR
EMPRÉSTIMOS
E
REPASSES
10
47.123
48.906
Operações de Crédito
197.608
122.030
- Setor Privado
183.517
107.887 BNDES
5.772
11.653
- Setor Público
14.091
14.143
(Provisão para Operações de Crédito)
(21.895)
(25.116) FINAME
1.670
3.157
PERMANENTE
11.308
13.668
IMOBILIZADO DE USO
8
3.281
4.372 FINEP
39.681
34.096
Edificações
8.865
8.865
Instalações
6
6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
12
474.797
472.092
Móveis e Equipamentos
916
915
Sistema de Comunicação
48
37 CAPITAL SOCIAL
468.949
468.948
Equipamento de Processamento de Dados
1.984
1.980
Depreciações Acumuladas
(8.538)
(7.431) Capital Social
468.949
468.948
INTANGÍVEL
9
8.027
9.296
Licença de Uso de Software
14.272
14.231 RESERVAS DE LUCROS
5.848
3.144
Amortização Acumulada
(6.245)
(4.935)
TOTAL
568.453
557.895 TOTAL
568.453
557.895
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - R$ mil
R$ Mil
Segundo
Exercícios findos
Semestre
em 31 de dezembro
2019
2019
2018
16.940
42.516
37.543
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Receita de Operações de Crédito
8.597
15.966
14.673
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
8.344
26.550
22.870
(3.393)
(5.756)
(8.016)
DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Despesa de Captação – Finame / BNDES
(1.193)
(2.749)
(3.487)
Provisão para Operações de Crédito
(2.200)
(3.007)
(4.529)
13.547
36.760
29.527
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(12.055)
(25.183)
(24.178)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Receita de Prestação de Serviços
8.048
15.173
13.221
Despesa de Pessoal
(15.053)
(29.784)
(27.574)
Outras Despesas Administrativas
(3.979)
(7.960)
(7.935)
Despesas Tributárias
(1.399)
(3.093)
(2.741)
Outras Receitas Operacionais
396
557
939
Outras Despesas Operacionais
(68)
(76)
(89)
1.492
11.577
5.349
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
–
(266)
1.999
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/LUCRO E PARTICIPAÇÕES
1.492
11.311
7.348
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
673
(3.617)
(4.061)
Provisão para Imposto de Renda
427
(2.219)
(2.193)
Provisão para Contribuição Social S/ o Lucro
246
(1.398)
(1.868)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
(490)
(490)
(474)
1.675
7.204
2.814
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO
Juros s/Capital Próprio
(4.500)
(4.500)
(2.700)
por ação do capital social
0,01
0,04
0,02
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(MÉTODO INDIRETO)
R$ Mil
Exercício Findo Exercício Findo
Segundo
31 de
31 de
Semestre/2019 dezembro 2019 dezembro 2018
2019
2019
2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
LUCRO LÍQUIDO
1.675
7.204
2.814
Ajustado por:
Desvalorização de Outros Valores e Bens
–
446
508
Depreciações e Amortizações
1.213
2.430
2.418
Provisão para Perdas c/Operações de Crédito
2.200
3.007
4.217
Reversão de Provisão Passivo Contingente
66
66
33
(4.500)
(4.500)
(1.502)
Ajuste Efeito Líquido JCP
654
8.653
8.488
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
(3.820)
(4.903)
(11.670)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES
Redução (aumento) em Títulos Valores Mobiliários
61.108
71.120
3.104
Redução (aumento) em Operações de Crédito
(77.965)
(90.621)
(6.745)
Redução (aumento) em Outros Créditos
5.597
2.915
2.725
Redução (aumento) em Outros Valores e Bens
46
239
1.321
(Redução) aumento em Outras Obrigações
7.394
11.444
(11.829)
Ajuste de exercícios anteriores
–
–
(247)
(3.166)
3.750
(3.183)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento
(60)
(71)
(109)
(1)
(1)
(0)
Baixa de Imobilizados
(61)
(72)
(109)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento (Redução) em Obrigações p/Empréstimos e Repasses
3.250
(3.655)
(6.747)
–
–
10.000
Aumento de Capital com Renuncia de Dividendos – JCP
3.250
(3.655)
3.253
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
22
23
(39)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA OU EQUIVALENTE A CAIXA
MODIFICAÇÃO DO CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa ou Equivalente a Caixa Início Período
5
4
43
Caixa ou Equivalente a Caixa Final Período
27
27
4
22
23
(39)
AUMENTO(REDUÇÃO) CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - em R$ mil
RESERVAS DE LUCROS
LUCROS OU PREJUÍZOS
ESPECIFICAÇÕES
CAPITAL SOCIAL
LEGAL
OUTRAS
ACUMULADOS
468.949
2.408
1.012
5.253
SALDOS EM 30/JUN/19
Ajuste de Exercício Anterior
–
–
–
–
Aumento de Capital com Reservas
–
–
–
–
Aumento de Capital - Renuncia Dividendos
–
–
–
–
Lucro Líquido do Semestre
–
–
–
1.675
Destinações
Constituição de Reservas
–
84
2.344
(2.428)
–
–
–
(4.500)
Juros Sobre o Capital Próprio (Efeito Líquido)
468.949
2.492
3.356
0
SALDOS EM 31/DEZ/19
–
84
2.344
(5.253)
MUTAÇÕES DO PERÍODO
453.102
2.080
5.846
–
SALDOS EM 31/DEZ/17
Ajuste de Exercício Anterior
–
–
(247)
Aumento de Capital com Reservas
5.846
–
(5.846)
–
Aumento de Capital - Renuncia Dividendos
10.000
Lucro Líquido do Exercício
–
–
–
2.814
Destinações
Constituição de Reservas
–
52
1.012
(1.064)
–
–
–
(1.502)
Juros Sobre o Capital Próprio (Efeito Líquido)
468.948
2.132
1.012
0
SALDOS EM 31/DEZ/18
15.846
52
(4.834)
0
MUTAÇÕES DO PERÍODO
Ajuste de Exercício Anterior
–
–
–
–
Aumento de Capital com Reservas
Aumento de Capital - Renuncia Dividendos
–
–
–
–
Lucro Líquido do Exercício
–
–
–
7.204
Destinações
Constituição de Reservas
–
360
2.344
(2.704)
–
–
–
(4.500)
Juros Sobre o Capital Próprio (Efeito Líquido)
468.948
2.492
3.356
–
SALDOS EM 31/DEZ/19
–
360
2.344
–
MUTAÇÕES DO PERÍODO
As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

TOTAIS

477.622
–
–
–
1.675

–
(4.500)
474.797
(2.825)
461.028
(247)
–
10.000
2.814
–
–
(1.502)
472.092
11.065
–
–
–
7.204
–
(4.500)
474.797
2.704

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018 (Em reais mil)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - AgeRio é uma instituição financeira de capital fechado, constituída sob a forma de sociedade
anônima de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado,
autorizada pela Lei Estadual nº 3.517 de 27 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 32.376 de 12 de dezembro de 2002 e constituída
por meio da Ata de Assembleia de Constituição, realizada em 13 de dezembro
de 2002. A Instituição iniciou suas atividades operacionais em 30 de setembro
de 2003, quando teve seu funcionamento autorizado pelo Banco Central do
Brasil.
Em 06 de dezembro de 2004, com a publicação do Decreto Estadual nº
36.703/04, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. teve ampliada sua autonomia na gestão administrativa, financeira e operacional, assim
como de seus recursos, com vistas à efetiva consecução de seus objetivos
sociais.
A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, empresa
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais, tem por finalidade contribuir para a consecução da
política de apoio financeiro a empreendimentos geradores de emprego, renda ou incremento da atividade produtiva nos setores industrial, turístico, de
agricultura, inclusive, familiar individual e coletiva, de comércio e de serviços,
implantados ou que venham a se implantar no Estado do Rio de Janeiro.
Além da concessão de financiamento com recursos próprios e de repasses de
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, da Financiadora de Estudos e Pesquisa – FINEP, e do FUNGETUR, atua
como Agente Financeiro do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social
– FUNDES e administradora do Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses – FREMF e do Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito
Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO. Apoia, também, investimentos no Estado através da participação acionária indireta.
NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade e base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas e
instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil
(BACEN), e, com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações e Lei
n.º 11.638 de 28 de dezembro de 2007, quando não conflitantes com as regulamentações do CMN e BACEN, e são apresentadas em conformidade com
o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais
de contabilidade, algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, as quais serão aplicadas às
instituições financeiras quando aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Nesse
sentido, os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do
Brasil são:
BACEN
Data da
Resolução
Pronunciamento Técnico Divulgação
IASB
CMN
CPC 00 (R1) Estrutura Conceitual para
15/12/11 Framework 4.144/12
Elaboração e Divulgação
de Relatório Contábil
Financeiro
CPC 01 (R1) Redução ao Valor
07/10/10
IAS 36
3.566/08
Recuperável de Ativos
CPC 02 (R2) Efeitos das mudanças
07/10/10
IAS 21
4.524/16
nas taxas de câmbio
e conversão de
demonstrações contábeis
CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos
07/10/10
IAS 7
3.604/08
CPC 04 (R1) de Caixa Ativo Intangível
02/12/10
IAS 38
4.534/16
CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes
07/10/10
IAS 24
3.750/09
Relacionadas
CPC 10 (R1) Pagamento Baseado
16/12/10
IFRS 2
3.989/11
em Ações
CPC 23
Políticas Contábeis,
16/09/09
IAS 8
4.007/11
Mudança de Estimativa
e Retificação de Erro
CPC 24
Evento Subsequente
16/09/09
IAS 10
3.973/11
CPC 25
Provisões, Passivos
16/09/09
IAS 37
3.823/09
Contingentes e Ativos
Contingentes
CPC 27
Ativo Imobilizado
31/07/09
IAS 16
4.535/16
CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados
13/12/12
IAS 19
4.424/15
Em 09 de março de 2020, a Diretoria Executiva aprovou a conclusão das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
2.2 Moeda funcional
A moeda funcional da instituição é o real. As demonstrações contábeis estão
apresentadas nesta moeda e expressas em milhares de reais, excluídos os
centavos, exceto quando indicado de outra forma.
NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:
a) Apuração do Resultado
O resultado é apurado de acordo com o regime contábil de competência, que
estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos
resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando
se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
b) Estimativas contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis, faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Assim,
as Demonstrações Contábeis da Instituição contemplam estimativas referentes à seleção da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para passivos
contingentes e às Provisões para Perdas com Operações de Créditos, sendo
estas últimas calculadas conforme normas específicas do Banco Central e
provisões adicionais, em montantes definidos pela administração com base
em eventos que possam ocorrer no futuro e que venham a comprometer a
liquidez da carteira de crédito. Os resultados reais podem apresentar variação
em relação às estimativas utilizadas. A Instituição revisa as estimativas e premissas, no mínimo, semestralmente.
c) Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem os saldos das disponibilidades (caixa e depósitos bancários e
aplicações financeiras , a contar da data de aquisição do respectivo título nos
termos da Resolução 3.604/08. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício, possuem liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
d) Títulos e Valores Mobiliários
São contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, os quais são reconhecidos no resultado do exercício. Os títulos são para negociação imediata e/ou mantidos até o vencimento.
A Circular n.º 3.068/01 – BACEN que trata da classificação dos títulos e valores
mobiliários com base em um conjunto de critérios para registro e avaliação da
carteira de títulos, não se aplica às agências de fomento.
A AgeRio vem investindo em Fundos de Investimentos em Participações (FIP)
no setor de biotecnologia e tecnologia da Informação, tendo em vista seus
objetivos estatutários e sociais, cujo reconhecimento dos rendimentos auferidos, inclusive os apurados conforme Instrução CVM nº 579/2016, tem como
contrapartida o resultado da AgeRio.
e) Operações de crédito e provisão para perdas em operações de crédito
e.1) Operações de crédito
As operações de crédito estão registradas ao valor do principal, incorporando
rendimentos e encargos auferidos até a data do balanço, em razão da fluência
dos prazos. Os rendimentos de operações de crédito com atraso igual ou superior a 60 dias são apropriados somente por ocasião do efetivo recebimento
dos valores em atraso.
Todas as operações de crédito estão classificadas observando os parâmetros
estabelecidos pelas Resoluções CMN nº 2.682/99 e 2.697/00, a qual requer a
análise periódica da carteira e de sua classificação em níveis de riscos, variando de “AA” (risco mínimo) a “H” (risco máximo), bem como a classificação das
operações com atraso superior a 15 dias como operações em curso anormal.
e.2) Provisão para perdas em operações de crédito
A classificação das operações de crédito e a constituição das respectivas provisões para perdas são efetuadas observando os parâmetros estabelecidos
pela Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999 e complementada
por provisão adicional conforme descrito na nota 5.
e.3) Renegociação
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em
que estavam classificadas. Quando houver amortização significativa da operação ou quando novos fatos relevantes justificarem a mudança do nível de
risco, nos termos da Resolução CMN nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999,

poderá ocorrer a reclassificação da operação para categoria de menor risco. Os créditos tributários e os impostos diferidos sobre eventos temporários não
As renegociações de operações de crédito, anteriormente baixadas como pre- foram reconhecidos contabilmente nas demonstrações contábeis da AgeRio
juízo, são classificadas como nível “H”. Os eventuais ganhos provenientes de uma vez que ainda não foram estabelecidas projeções de resultados futuros
renegociações somente são reconhecidos como receita quando efetivamente que atendam a todos os requisitos da legislação em vigor (Resolução CMN nº
recebidos.
3.059) e que demonstrem a realização futura destes.
f) Outros Valores e Bens
NOTA 4 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Compostos por Bens Não Destinados ao Uso, correspondentes a imóveis ou A carteira de Títulos e Valores Mobiliários apresenta saldo em 31 de dezembro
equipamentos disponíveis para venda, recebidos em dação em pagamento,
registrados pelo menor valor entre o valor contábil do crédito e o valor da de 2019 e 2018, conforme quadro abaixo:
12/2019 12/2018
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
avaliação do bem; e Despesas Antecipadas, correspondentes a aplicações de
I – Curto Prazo
228.215 260.342
recursos cujos benefícios decorrentes ocorrerão em exercícios futuros.
Cotas de Fundos de Investimentos (i)
217.743 260.342
g) Ativo Permanente
10.472
–
O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição e/ou construção, ajus- LFT – Carteira Própria
81.643 120.636
tado pela depreciação/amortização acumuladas, conforme taxas estabeleci- II – Longo Prazo
47.123 93.887
das em função do tempo de vida útil estimado e prazo de contrato de cessão LFT – Carteira Própria
Cotas de Fundos em Participações (ii)
34.110 26.749
de uso.
410
–
O Ativo Intangível está representado por gastos na aquisição de licenças de Cotas de Fundos Garantidores (iii)
309.858 380.978
uso de softwares para: Gestão de Recursos Humanos, Processamento de Da- Total de Títulos e Valores Mobiliários
dos e Gestão Financeira, que são amortizados de acordo com o prazo de (i) Compreendem as Cotas dos Fundos de Investimentos em Renda Fixa, a saconcessão de uso, conforme contrato de prestação de serviço com as em- ber: Fundo Gov PP e FI CAIXA AgeRio, administrados, respectivamente, pelo
presas fornecedoras e por gastos com pessoal, alocados na implantação dos Banco Bradesco e pela Caixa Econômica Federal. O Fundo Exclusivo GOV
respectivos sistemas.
PP é direcionado aos entes do Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo
h) Demais ativos e passivos
São demonstrados pelo custo e acrescidos, quando aplicável, dos rendimen- a AgeRio um dos cotistas. Esse Fundo acompanha as variações das taxas de
tos e das variações monetárias incorridas. A classificação em circulante e lon- juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), composto por
go prazo, do Ativo Realizável e do Passivo Exigível, obedece ao Plano Contábil cotas de Fundos Referenciados DI, cuja carteira é composta por títulos de
emissão do Tesouro Nacional, bem como créditos securitizados pelo eIsouro
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF.
Os demais ativos e passivos são apresentados pelos valores de realização ou Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos. O FI CAIliquidação na data do balanço.
XA é um fundo exclusivo, destinado à AgeRio, e sua carteira é composta intei) Avaliação do valor recuperável (Impairment)
gralmente por títulos públicos federais indexados às taxas de juros prefixadas,
Os Ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. (ii) As aplicações em cotas de
períodos anuais ou em maior frequência, se as condições ou circunstâncias Fundos em Participações, que totalizam R$ 34.110 mil em 2019 (R$ 26.749 mil
indicarem a possibilidade de perda dos seus valores em relação ao mercado em 2018), são investimentos que visam atender o objeto social da AGÊNCIA,
ou uso. A AgeRio desenvolveu programa de testes de recuperabilidade como sendo mais uma das modalidades de apoio financeiro para as empresas do
determinado pelas normas contábeis vigentes.
j) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) Estado do Rio de Janeiro. A Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016, emitida
A Instituição adota a sistemática de apuração do Imposto de Renda pelo Lucro pela CMN, consolidou em um único tipo de Fundo (FIP - Fundo de InvestimenReal Anual com antecipações mensais por estimativa, utilizando alíquota de- to em Participações) diversas categorias de Fundos anteriormente existentes,
vide composição a seguir:
terminada de 15% e adicional de 10%.
A parcela correspondente à Contribuição Social foi calculada à alíquota de
Capital
Capital Valor Atualizado/
15% nos termos da legislação fiscal em vigor, tendo como base o Art. 1º, Inciso Fundo
Subscrito
Integralizado
Contábil
I, da Instrução Normativa da RFB nº 1591 de 05 de novembro de 2015.
BBI
R$ 10.000
R$ 9.600
R$ 23.911
k) Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
Performa Key
R$ 5.000
R$ 4.218
R$ 3.983
As contribuições para o PIS/PASEP e COFINS foram calculadas à alíquota NascenTI
R$ 2.000
R$ 2.000
R$ 2.514
de 0,65% e 4%, respectivamente, e são apuradas pelo regime cumulativo. Funcine
R$ 2.000
R$ 2.000
R$ 1.051
Com a publicação da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, as Agências Br Startups
R$ 3.000
R$ 3.000
R$ 2.651
de Fomento passaram a ter o mesmo tratamento tributário dos Bancos de Total (ii)
R$ 22.000
R$ 20.818
R$ 34.110
Investimentos.
(iii) As Cotas dos Fundos Garantidores de Operações de Créditos, corresponl) Passivos contingentes
Os passivos contingentes são avaliados e reconhecidos com base em parecer dem a R$ 410 mil em dezembro de 2019 (R$ 301 mil em 2018).
Capital
Capital
Valor Atualizado/
da Diretoria Jurídica sobre os prováveis riscos de perdas de uma ação judicial
Subscrito Integralizado
Contábil
ou administrativa. São constituídas provisões de 100% para processos classifi- Fundo
R$ 45
R$ 45
R$ 78
cados como Perda Provável, cujos valores de perda possam ser determinados FGI
R$ 140
R$ 140
R$ 332
ou estimados. Para os processos classificados como de Perda Possível, os FGO
R$ 146
R$ 146
R$ 410
quais não requerem constituição de provisão, foi realizada somente divulga- Total (iii)
ção em notas explicativas. Para processos classificados como Perda Remota, As Cotas dos Fundos de Investimento de Renda Fixa, em Participações e Lenão efetuamos provisões ou divulgação. Os valores decorrentes desta prática tras Financeiras do Tesouro são custodiadas pelo Banco Bradesco.
estão demonstrados na nota 11 – “c2”.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Instituição não possuía em aberto opeA Instituição segue as diretrizes da Resolução CMN nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009, emitida pelo Banco Central do Brasil, referente aos procedi- rações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.
mentos aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de provisões, NOTA 5 – OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Em conformidade com a Res. CMN nº 2.682/99, as operações de crédito da
contingências passivas e contingências ativas.
AgeRio são classificadas por meio de avaliação de risco de crédito, com crim) Créditos tributários
Com base no histórico de operação da Instituição, não foram constituídos térios consistentes e verificáveis, que contemplam aspectos em relação ao
créditos tributários oriundos de diferenças temporais e de prejuízos fiscais. tomador e a operação.
a) Classificação das operações de crédito em ordem crescente de risco
Total das
Valor da Provisão
Valor da Provisão 2019
Total das
Valor da
Operações
Resolução
Resolução nº 2682/99
Operações
Provisão
Provisão
2019
nº 2682/99
+ Adicional
2018
2018
Adicional
Classificação de Risco
Provisão %
AA
–
–
–
–
–
–
–
A
64.874
0,5
324
–
324
14.918
75
B
86.933
1
874
–
863
56.872
595
C
68.644
3
2.059
990
3.049
59.283
3.024
D
260
10
26
3
29
568
67
E
23
30
7
–
7
–
0
F
3.632
50
1.816
4
1.819
4.211
2.112
G
11.569
70
8.098
1.301
9.399
25.483
22.603
H
18.214
100
18.175
–
18.175
4.109
4.109
TOTAL
254.150
–
31.379
2.298
33.677
165.444
32.585
A provisão para créditos de liquidação duvidosa, mínima e adicional, obedece
2019
2018
aos parâmetros estabelecidos na resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil, Vincendas
250.739
164.098
e é fundamentado em estudo da carteira, cenário econômico, e na qualidade, Até 180 dias
25.268
19.126
De 181 a 360 dias
27.863
22.942
suficiência e liquidez das garantias.
Acima de 360 dias
197.608
122.030
b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão Crédito Liquidação Duvidosa
2019
2018 e) Classificação das operações de crédito por setor de atividade
Saldo no início do período
32.585
30.825 Setor de atividade
2019
2018
Constituição da provisão
5.161
4.689 Administração pública
15.443
19.293
Constituição da provisão adicional
18
2.545 Alimentos e Bebidas
21.109
19.316
Reversão de provisão
(1.960)
(3.281) Comércio
45.129
20.679
Créditos baixados para Prejuízo
(2.127)
(2.193) Construção e Imobiliário
8.560
5.889
Saldo no fim do período
33.678
32.585 Educação, Saúde e outros
20.886
18.769
2.582
3.925
c) Classificação das operações de crédito e provisões quanto aos prazos Máquinas e equipamentos
Mineração
1.631
4.743
de vencimentos
Químico e Petroquímico
4.408
3.731
Curto Prazo
2019
2018 Serviços Privados
35.370
25.225
Setor Privado
51.860
38.264 Telecomunicações
18.756
20.150
Recursos Próprios
32.634
20.479 Outros
80.276
23.724
254.150
165.444
Repasse
19.226
17.785 Total
Setor Público
4.682
5.149 NOTA 6 – OUTROS CRÉDITOS
Recursos Próprios
4.566
4.951
2019
2018
Repasse
116
198 Impostos e Contribuições a Compensar
1.386
1.387
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
(11.783)
(7.469) Adiantamentos e Antecipações
162
169
Saldo Final do Período
44.759
35.944 Devedores por depósito em garantia
80
80
2.555
5.280
2019
2018 Conta transitória de financiamento
Longo Prazo
42
223
Setor Privado
183.517
107.887 Diversos
4.225
7.139
Recursos Próprios
136.297
60.147 Total
Repasse
47.220
47.740 O saldo de R$ 2.555 mil da Conta transitória de financiamento possui caráter
Setor Público
14.091
14.143 transitório ou temporário e refere-se a recebimentos ocorridos no final do mês
Recursos Próprios
14.091
14.028 a classificar no mês seguinte.
Repasse
–
115 NOTA 7 – BENS NÃO DE USO PRÓPRIO
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa
(21.895)
(25.116)
2019
2018
Saldo Final do Período
175.713
96.914 Bens não de uso próprio
28.729
29.029
Impairment de Bens não de Uso
(6.664)
(6.218)
d) Classificação da carteira por vencimento das parcelas
2019
2018 O valor de R$ 28.729 mil se refere a imóveis originados de baixa de operações
Vencidas
3.410
1.346 de crédito de curso anormal e de dação em pagamento para liquidação/amorAté 60 dias
872
942 tização de dívida e recuperação de prejuízo. Foi realizada avaliação externa
De 60 dias a 180 dias
1.243
306 dos Bens não de uso em cumprimento às normas do Banco Central do Brasil
Acima de 180 dias
1.295
98 e contábeis vigentes.
NOTA 8 – IMOBILIZADO DE USO
Taxa de
Bens
Depreciação
Saldo em 2019
Adições
Baixas
Saldo em 2018
IMOBILIZADO DE USO
3.281
(1.091)
–
4.372
Custo de aquisição
11.819
30
14
11.803
Edificações
8%
8.865
–
–
8.865
Instalações
10%
6
–
–
6
Móveis e Equipamentos
10%
916
15
14
915
Sistemas de Comunicação
10%
48
11
–
37
Equip. de Proc. de Dados
20%
1.984
4
–
1.980
Depreciação Acumulada
(8.538)
(1.121)
14
(7.431)
A taxa de depreciação fixada para “Edificações” corresponde à metade da vida útil admissível para o bem adquirido novo.
Em 31 de Dezembro de 2019, a AgeRio possui cobertura de seguros para os Bens do Ativo Imobilizado em montantes considerados suficientes pela administração, no caso de eventuais riscos e sinistros.
A administração realizou a avaliação interna e não foram identificados indícios de desvalorização nos bens que compõem o Ativo Imobilizado da AgeRio.
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018 (Em reais mil)

NOTA 9 – INTANGÍVEL
Bens

Saldo em 2018
ATIVOS INTANGÍVEIS
9.296
Custo de aquisição
14.231
Licenças Antes de 01/10/2013
126
Licença Uso Software – Informática
126
Licenças A Partir de 01/10/2013
14.105
Licença Uso Software – Temporário (i)
1.313
–
–
1.313
Licença Uso Software – Permanente (ii)
12.833
41
172
12.620
Licença Uso Software – Em Andamento
–
–
(172)
172
Amortização Acumulada
(6.245)
(1.310)
–
(4.935)
(i) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Temporário” é composta pelo custo com a aquisição do software Gestão de Pessoas, por período determinado.
(ii) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Permanente” é composta pelos custos com a aquisição dos softwares ERP – Gestão e Financeiro, software
Gestão do Sistema de Crédito e os custos com a mão-de-obra interna utilizada para o desenvolvimento e colocação desses softwares em produção. A implantação foi iniciada ao longo do exercício de 2015 e concluída em 2017.
(iii) A rubrica Intangível “Licença Uso Software – Em Andamento” é composta pelo custo com a aquisição de parte do software Gestão do Sistema de Crédito,
que teve sua execução finalizada no 1º semestre/2019. Os softwares estão sendo amortizados pelo prazo de vida útil de 10 anos, conforme estudo técnico
realizado pela área de tecnologia.
A administração realizou a avaliação interna e não foi identificado indícios de desvalorização nos bens que compõem o Ativo Intangível da AgeRio.
b) Reserva de Lucros
NOTA 10 - OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES
a) As obrigações por empréstimos e repasses estão compostas da se- A Reserva Legal é constituída no percentual 5% do lucro líquido e limitada a
guinte forma
20% do valor do capital social. As outras Reservas de Lucros representam os
2019
2018 lucros remanescentes após a constituição da reserva legal.
CURTO PRAZO
18.512
20.384 NOTA 13 - DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO
BNDES
6.023
9.177 a) Receita com a Intermediação Financeira
Finame
1.489
2.529
2019
2018
FINEP
11.000
8.678 Receita com Operações de Crédito
15.966
14.673
LONGO PRAZO
47.123
48.906 Receita com Títulos Públicos Federais
3.072
5.672
BNDES
5.772
11.653 Receita com Fundos de Investimentos Renda Fixa
15.948
16.473
Finame
1.670
3.157 Resultado com Fundos de Investimentos
FINEP
36.681
34.096 em Participações
7.530
725
Correspondem a recursos originários de Instituições oficiais, os quais são re- Total
42.516
37.543
passados a mutuários finais. Essas obrigações têm vencimentos mensais, es- b) Receita com a Prestação de Serviços
tando sujeitas, na sua maior parte, a encargos financeiros pós-fixados, sendo
2019
2018
repassados aos clientes nos mesmos prazos, taxas e indexadores.
Receita com a Administração de Fundos Estaduais
12.622
12.257
b) Composição das obrigações por empréstimos e repasses por data de Receita com Tarifas
2.551
964
vencimento
Total
15.173
13.221
2019
2018 c) Despesa de Pessoal
Até 180 dias
10.132
10.146
2019
2018
De 181 a 360 dias
8.380
10.238 Proventos
16.485
15.673
Acima de 360 dias
47.123
48.907 Encargos Sociais
5.764
5.390
Vincendas
65.635
69.291 Honorários de diretores e conselheiros
1.918
1.646
Benefícios
4.948
4.302
NOTA 11 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Treinamentos
205
167
a) Sociais e Estatutárias
464
396
2019
2018 Estagiários
Dividendos e JCP
28.784
27.574
Dividendos - Governo do Estado do RJ
2.484
773 Total
4.716
1.927 d) Outras Despesas Administrativas
JCP - Governo do Estado do RJ
2019
2018
Total (i) e (ii)
7.200
2.700
180
210
(i) Em 09 de dezembro de 2019, a Assembleia Geral autorizou o aumento Despesa de Energia Elétrica
36
106
do capital social, no montante de R$ 2.700 mil, relativos aos Dividendos e Despesa de Aluguéis
171
162
Juros Remuneratórios do Capital Próprio provisionado em dezembro de 2018, Despesa de Comunicação
299
279
e encontra-se em homologação junto ao Banco Central do Brasil (BCB) para Despesa de Manutenção e Cons. Bens
68
43
posterior registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) Despesa com Materiais
1.950
2.170
e contabilização. No exercício de 2019 foi efetuada uma provisão no valor de Despesa Processamento de Dados
Despesa Promoções e Relações
37
56
R$ 4.500 mil.
Despesa de Propaganda e Publicações
134
147
(ii) Os Juros Remuneratórios do Capital Próprio são calculados e provisiona- Despesa de Seguros
73
81
dos com observância dos procedimentos fundamentados no artigo nº 355 do Despesa Serviços do Sistema Financeiro
118
81
RIR/2018, nos artigos nºs 29 e 30 da IN SRF nº 11/1996 e nos artigos nºs 75 Despesa com Serviço de Terceiros
800
499
e 76 da IN RFB nº 1.700/2017.
Despesa Serviço de Vigilância
81
113
b) Fiscais e previdenciárias
Despesa Serviço Técnico Especializado
175
272
2019
2018 Despesa de Transporte
173
186
Impostos e Contribuições a recolher sobre
Despesa com Viagens
120
113
faturamento
225
236 Outras Despesas Administrativas
1.115
1.000
Impostos e Contribuições s/ Lucro (IRPJ + CSLL)
444
187 Despesa com Depreciação e Amortização
2.430
2.418
Impostos e Contribuições s/ serviço de terceiros
23
26 Total
7.960
7.935
Impostos e Contribuições s/ salários
1.288
1.219 e) D espesas Tributárias
Total
1.980
1.668
2019
2018
c) Diversas
ISS
380
293
c.1) Provisões Para Pagamentos a Efetuar
COFINS
2.198
1.994
2019
2018 PIS
357
324
Provisão Para Despesas de Pessoal
3.976
3.625 Outros Impostos e Taxas
158
130
Outras Despesas Administrativas
91
66 Total
3.093
2.741
Outros Pagamentos
52
40 NOTA 14 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Total
4.119
3.731
2019
2018
c.2) Provisão Para Passivos Contingentes
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
2019
2018 Resultado antes da tributação sobre
FGI – Honra recebida
124
125 o lucro e participação de empregados
11.31 1
11.31 1
7.348
7.348
Passivos Trabalhistas
252
187 Participação nos lucros
490
490
474
474
Total
376
312 Juros sobre o Capital Próprio
4.500
4.500
2.700
2.700
6.321
6.321
4.174
4.174
A provisão para o FGI representa o valor das honras recebidas do referido Resultado após participações
3.371
3.371
5.649
5.649
fundo garantidor para cobertura de perdas com operações de crédito. O valor Adições
370
370
3.627
3.627
deve permanecer provisionado até que se esgotem todas as medidas admi- Exclusões
Lucro Líquido Ajustado
9.322
9.322
6.196
6.196
nistrativas e judiciais de cobrança.
–
–
446
446
A necessidade de Provisão de Contingências de natureza trabalhistas de Ajuste de exercícios anteriores
9.322
9.322
6.642
6.642
R$ 252 mil em 12/2019 foi avaliada conforme premissas estabelecidas sobre Base I.R. e Contrib. Social
eventuais perdas com ações judiciais classificadas como perdas prováveis, IR - 25% e CSLL - 20% (2020) e
15% (2019)
2.219
1.398
1.534
1.328
com base na metodologia interna da Diretoria Jurídica da AgeRio.
1.098
675
659
540
A AgeRio configura em processos classificados como de Perda Possível, na Ganho Tributário JCP
esfera trabalhista e civil e, tendo em vista o Pronunciamento Técnico CPC nº NOTA 15 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
25, homologado pela Resolução nº 3.823/09, a AgeRio estima o montante de A instituição não realizou operações com características de derivativos e não
R$ 2.946 mil. No exercício de 12/2018, o valor estimado era de R$ 3.100 mil. possui operações financeiras com a finalidade de proteger-se dos riscos de
perdas com flutuações nas taxas de câmbio e de juros, na data do Balanço.
c.3) Credores Diversos no País
2019
2018 NOTA 16 - SEGUROS
Valor Máximo de
Recursos do FEMPO
2
7
Seguro
Vigência
Cobertura (R$ Mil)
Repasses - FUNDES / FREMF
6.864
5.982
25/02/2019 a
Recursos do FUNGETUR
6.619
–
25/02/2020
6.200
Diversos
861
1.633 Bens patrimoniais móveis e imóveis
17/04/2019 a
Total
14.346
7.622
17/04/2020
15.000
Total Diversas
18.841
11.665 Responsabilidade civil dos Executivos
Os valores registrados na rubrica de Credores Diversos no País, referem-se Em 31 de dezembro de 2019, a AgeRio mantinha apólices de seguro para
quase que na sua totalidade aos montantes recebidos pela AgeRio de finan- cobertura dos Bens do Ativo Fixo em montante considerado suficiente pela
ciados do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES para administração para cobrir eventuais riscos.
repasse no mês seguinte. Em 2019 a AgeRio tornou-se credenciada do FUN- NOTA 17 – LIMITES OPERACIONAIS
GETUR para a concessão de operações de crédito. Esse fundo é vinculado A parcela relativa às exposições ao risco de crédito é calculada de acordo com
ao Ministério do Turismo e voltado para a melhoria da infraestrutura turísti- a Abordagem Padronizada do Banco Central do Brasil, em conformidade com
ca, fornecendo base para beneficiar cidades que desejam investir no setor. a Circular nº 3.644/13. A exposição ao risco operacional é calculada de acordo
com abordagem do indicador básico, conforme Circular nº 3.640/2013.
NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A AGERIO não possui operações em carteira de negociação e monitora as
a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2019, o capital social é de R$ 468.949 mil (quatrocen- exposições referentes ao risco de mercado (parcela RWAMPAD) por meio de
tos e sessenta e oito milhões e novecentos e quarenta e nove mil reais) e em abordagem padronizada.
2018 eram R$ 468.949 mil, representado por ações ordinárias nominativas, A metodologia utilizada para cálculo do risco da variação de taxas de juros de
operações da carteira de não negociação (RBAN) é o VaR paramétrico, com
assim distribuídas:
Estado do Rio de Janeiro
170.866.736 95% de segurança e intervalo para um dia.
Os valores referentes à alocação de capital para as exposições a risco da
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do
13.653 AGERIO se encontram devidamente enquadrados nos limites operacionais
Rio de Janeiro
Total
170.880.389 estabelecidos pela regulamentação vigente, conforme tabela a seguir.
Alexandre Rodrigues Pereira - Presidente

Saldo em 2019
8.027
14.272
126
126

Adições
(1.269)
41
–
–

Transferência
–
–
–
–

Valquíria Xavier Delmondes - Diretora de Controladoria e Risco

2019
2018
Patrimônio de Referência (PR)
468.462 462.797
Capital Destacado para Operações com o Setor
Público
44.535
44.535
PR para Limite de Compatibilização com o RWA
423.927 418.262
RWA - Ativos Ponderados pelo Risco
445.973 582.131
- RWACPAD
302.707 452.384
- RWAOPAD
143.267
129.746
- RWAMPAD
–
–
RBAN
154
627
Limite para Imobilização (LI)
211.964 209.131
Situação para Limite de Imobilização
3.281
4.372
Índice de Imobilização (II)
0,77%
1,05%
Índice de Basiléia (IB)
95,06%
71,85%
IB Amplo
N/A
70,96%
NOTA 18 – GERENCIAMENTO DE RISCOS
A estrutura de gerenciamento de riscos da AgeRio considera os princípios
básicos aplicados a gestão de riscos, as recomendações dos supervisores,
reguladores e as práticas de mercado e compreende a existência de normas,
sistemas, rotinas e procedimentos que permitem identificar, mensurar, controlar, mitigar e reportar a exposição aos riscos de forma contínua e integrada.
O gerenciamento de risco possui governança própria, segregada das unidades de negócios e de auditoria interna, e é liderado por um diretor estatuário
designado para responder pelo controle interno, conformidade e riscos da
instituição. A Política de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos está
alinhada aos objetivos estatutários e estratégicos e define regras de atuação
que dão suporte à execução de todas as atividades da AGÊNCIA e estão
acessíveis a todos os administradores, empregados e colaboradores, conforme suas responsabilidades e atribuições.
Os riscos associados às atividades da AGÊNCIA são definidos na RAS e compreendem os riscos: risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco
operacional e risco reputacional.
a) Risco de Crédito
O risco de crédito está associado, principalmente, à possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados.
b) Risco de Mercado
A AGERIO não possui operações classificadas na carteira de negociação. As
operações da AGERIO expostas ao risco de mercado estão classificadas na
carteira de não negociação, tendo como característica principal a intenção de
manter tais operações até o vencimento.
c) Risco de Liquidez
O risco de liquidez está associado à possibilidade da instituição não ser capaz
de honrar eficientemente suas obrigações, bem como a possibilidade da instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição.
d) Risco Operacional
O risco operacional está associado à possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas
e sistemas, ou de eventos externos, inclusive o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição.
e) Risco Reputacional
O risco reputacional considera impactos advindos do risco de imagem, decorrente de publicidade negativa, verdadeira ou não, ou a eventos relevantes vinculados a outro tipo de risco, com possibilidade de perdas decorrentes do desgaste
do nome da entidade em relação a clientes, empregados, contrapartes, acionistas, investidores ou supervisores.
NOTA 19 – POLÍTICA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
A AgeRio possui políticas de atuação, normas e procedimentos operacionais
que norteiam as ações da Agência a fim de prevenir e evitar que a instituição seja
utilizada como instrumento para prática de lavagem de dinheiro e/ou ocultação
de bens, direitos e valores.
As ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro são apoiadas e acompanhadas pela Alta Administração da AgeRio, que avalia os procedimentos adotados pela unidade responsável pelo controle interno e compliance.
Dentre as ações realizadas no âmbito da prevenção à PLD está o processo de
Conheça seu Cliente, Conheça seu Empregado, Conheça se Fornecedor e análise de novos produtos e serviços.
Adicionalmente, a AgeRio possui um Portal de Prevenção à PLD em sua rede
corporativa, disponibilizando a todos os empregados os principais normativos
internos estratégicos e operacionais sobre prevenção à lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo, bem como legislação de entidades regulatórias e
de controle.
A AgeRio promove treinamentos, capacitações e certificações sobre prevenção
à lavagem de dinheiro, contribuindo para a manutenção da cultura de controle
da instituição.
NOTA 20 – PARTES RELACIONADAS
O Governo do Estado do Rio de Janeiro: Acionista majoritário conforme explanado na nota explicativa número 12.
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN:
Acionista minoritário conforme explanado na nota explicativa número 12.
A remuneração com os administradores no ano de 2019, formado pelo Conselho
de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, incluindo os
respectivos encargos sociais, totalizou a importância de R$ 1.917 mil (R$ 1.646
mil na data base de 31 de dezembro de 2018).
NOTA 21 – PRESSUPOSTO DE CONTINUIDADE
A Administração da AGÊNCIA possui um grau de governança que assegura o
pressuposto da Continuidade Operacional da instituição. Esta governança está
apoiada em uma estrutura consolidada de normas e procedimentos que, amparados em regulamentação específica do Banco Central do Brasil, norteiam o
processo de concessão e acompanhamento do crédito.
A AgeRio possui uma estrutura de governança com alçadas definidas pelo
Conselho de Administração e do ponto de vista prospectivo, realiza seu planejamento de médio e longo prazos com base em indicadores de cenário
econômico, do mercado de crédito e em aspectos operacionais para a fixação
de suas metas de negócios.
De acordo com a base contábil de continuidade operacional, as demonstrações contábeis da AGÊNCIA são elaboradas com base no pressuposto de
que a entidade está operando e continuará a operar em futuro previsível. Confirmamos que não temos conhecimento de incertezas significativas relacionadas com eventos ou condições que possam gerar dúvidas sobre a capacidade
de a Empresa continuar em operação.
NOTA 22 – EVENTO SUBSEQUENTE
A Administração da AgeRio tem acompanhado atentamente os impactos do
COVID-19 pelo mundo e empenha os melhores esforços para prover informações que espelhem a realidade econômica da Agência.
Os possíveis impactos identificados por seus administradores deverão ser mitigados em razão do exposto a seguir:
a) A eventual elevação da inadimplência da carteira de crédito da AgeRio está
contemplada no âmbito do Plano de Medidas Contingenciais para instituições
financeiras, que tem como base a Resolução do BACEN nº 4.782 de 16 de
março de 2020, e
b) Variações no valor dos investimentos da AgeRio: cabe destacar que a Agência não possui aplicações financeiras em Fundos de Investimentos Multimercado, sendo as suas aplicações em Fundos de Investimentos lastreados por
Títulos Públicos Federais. Sobre as aplicações em Fundos de Participações
(FIPs), em nenhum dos investimentos há a presença de empresas de capital
aberto. Assim, o valor dos investimentos da AgeRio não deverá ser diretamente impactado pelas bruscas oscilações observadas no mercado de capitais em
decorrência do COVID 19.
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RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA
1. INTRODUÇÃO: 1.1 Constituição e Regulamentação do Comitê de Auditoria: O Comitê de Auditoria da Agência tentes sobre os aspectos gerenciais, financeiros e operacionais, em conformidade com a regulamentação pertinente.
de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio foi instituído em atendimento à Lei 13.303, de 30 de junho de 5 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS AUDITORIAS INDEPENDENTE E INTERNA: O Comitê de Auditoria tem à
2016, ao Decreto Estadual nº 46.188, de 06 de dezembro de 2017, e à Resolução do Conselho Monetário Nacional sua disposição o acesso direto à Auditoria Interna da AGÊNCIA e aos Auditores Independentes (por meio da Auditoria
(CMN) nº 3.198, de 27 de maio de 2004, e segue as disposições contidas no Estatuto Social da AGÊNCIA e Regimen- Interna) para discussão de atividades realizadas. Diante disso, foi avaliado pelo Comitê que a Auditoria Interna vem
to Interno do colegiado. 1.2 Principais atribuições do Comitê de Auditoria: Compete ao Comitê de Auditoria assessorar exercendo suas atribuições com satisfatória efetividade, observando o seu Plano Anual de Atividades (PLANAT), de
o Conselho de Administração no que se refere ao exercício das suas funções de auditoria e de fiscalização, de modo forma independente, contínua e efetiva, dispondo de recursos suficientes e canais de comunicação eficazes. Quanto
a avaliar as práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações financeiras/contábeis, as atividades de à Auditoria Independente, por sua vez, o Comitê avalia de forma plenamente satisfatória o volume e a qualidade das
auditorias interna e independente e controle interno, a eficácia do sistema de controle interno e de gerenciamento informações fornecidas por esta, não tendo sido verificadas situações que pudessem prejudicar a objetividade e a inde risco, assim como o cumprimento das recomendações formuladas pelos órgãos de controle interno e externo. 1.3 dependência dos auditores externos, bem como a solidez e continuidade da AGÊNCIA. 6 AVALIAÇÃO DA QUALIDAComposição: Conforme disposto no art. 35 do Estatuto Social da AGÊNCIA, o Comitê de Auditoria, com funciona- DE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As práticas utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras
mento permanente e funções indelegáveis, é composto por 3 (três) membros, em sua maioria independentes, eleitos ocorreram em conformidade com a legislação societária aplicável e com as normas do Conselho Monetário Nacional
e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 (três) anos, não coincidente para cada membro,
e do Banco Central do Brasil. Por fim, não foi verificada a existência de divergência entre a Administração da AGÊNpermitida uma reeleição. Atualmente, o comitê é composto pelos seguintes membros: Sr. Flavio Correia Santos e
sendo presidido pela Sra. Carla Christina Fernandes Pinheiro, sendo também membro do Conselho de Administração CIA, os auditores independentes e este Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras apresentadas.
da AGÊNCIA. Todos exercendo o primeiro mandato e com experiência profissional e/ou formação acadêmica com- 7 CONCLUSÕES: O Comitê de Auditoria, em decorrência das avaliações fundamentadas nas informações e nos
patível com o cargo. 2 ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO relatórios recebidos da Diretoria Executiva (referentes, dentre outros, a análise mensal do balancete, gerenciamento
DE 2019: O Comitê de Auditoria reuniu-se 6 (seis) vezes no segundo semestre de 2019, realizando sessões de de- de disponibilidades, de risco e gestão da carteira de crédito, execução do Plano Financeiro Orçamentário, demonsbates, análises e esclarecimentos. Essas reuniões envolveram Diretores, Superintendentes, Gerentes Executivos e trativo de limites operacionais), da área de gestão do Controle Interno, Riscos e Compliance, da Auditoria Interna e
Auditor Interno. 3 RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS: No segundo semestre de 2019 não foram apresentadas da Auditoria Independente, ponderadas as limitações decorrentes do escopo de suas atribuições, conclui que não
recomendações. 4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO: Verifica-se que o foram identificadas situações que possam colocar em risco a continuidade da AGÊNCIA. Em assim sendo, o Comitê
Sistema de Controle Interno da AgeRio está em constante aperfeiçoamento, sendo capaz de identificar fatores adver- de Auditoria não tem nada a opor à aprovação das Demonstrações Financeiras e Contábeis consolidadas do Conglosos relevantes, o que vem permitindo a adoção de medidas preventivas e corretivas pela Administração. O Sistema merado Prudencial, ambas referentes ao exercício de 2019, com os consequentes encaminhamentos, em primeiro, ao
de Controle Interno adotado pela AgeRio é estruturado por meio de políticas, normativos, cultura organizacional e de Conselho de Administração e, em seguida, à Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 20 de março de 2020. COMITÊ DE
padrões éticos e de integridade promovidos pela AGÊNCIA, permitindo, assim, a prestação de informações consis- AUDITORIA: Carla Christina Fernandes Pinheiro (Presidente) - Flavio Correia Santos (Membro).
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Diretores e aos Acionistas da
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A - AgeRio
Rio de Janeiro – RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis individuais da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO S.A. (“Agência” ou “AgeRio”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
semestre findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da AgeRio em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 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 contábeis”. Somos independentes em relação à Agência, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e com as 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.

Outros Assuntos
Demonstrações contábeis consolidadas
A AgeRio elaborou um conjunto completo de demonstrações contábeis consolidadas para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 de acordo com Resolução nº 4.280, de 31 de outubro de 2013, do Conselho Monetário Nacional
(CMN) e regulamentações complementares do Banco Central do Brasil, apresentadas separadamente, sobre as quais
emitimos relatório separado, não contendo qualquer modificação, com data de 11 de março de 2020.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Agência é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
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AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
CNPJ: 05.940.203/0001-81
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Agência continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Agência ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Agência são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
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 contábeis, 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, as não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles

internos da Agência;
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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Agência. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis 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 Agência a não mais se manter em continuidade operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/O-0 “T” SP
Roger Maciel de Oliveira
Contador 1CRCRS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico
Luciano Gomes dos Santos
Contador 1 CRC RS 59.628/O-2
Sócio Responsável Técnico

CALENDÁRIO FISCAL
06 A 23 DE ABRIL/2020
DIA

ESPECIFICAÇÃO

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 Seguro-desemprego 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.

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.
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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.
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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.

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.

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.

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.

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.

SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de março/2020.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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.

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.
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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.
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COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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 2º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do
3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção das
empresas que tenham prazos específicos.
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 - 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 2º 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 – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.15835/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e Rastreamento
da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle
de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
Fonte: Coad
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33

Continua...

Relatório da administração - 1. Mensagem da administração: A administração da Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”) em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, tem a satisfação de submeter a
apreciação dos senhores acionistas o relatório da administração e as demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. 2. A Companhia: A Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 12 de dezembro de 2006 e está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto social a exploração de concessões
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). 3. Principais acontecimentos no exercício: (a) Receita Anual Permitida (RAP) - A RAP da Companhia para o
ciclo 2019-2020 foi de R$ 61.393 mil, um incremento de 4,7% quando comparada com a RAP para o ciclo 2018-2019 que foi de R$ 58.660 mil, decorrente do reajuste da inflação (IPCA). (b) Disponibilidade da linha de transmissão - A
disponibilidade da linha de transmissão no exercício de 2019 foi de 98,66%, contra uma disponibilidade de 95,71% no exercício de 2018. 4. Governança corporativa: As práticas de governança da Companhia buscam fornecer informações aos seus acionistas com qualidade e transparência. (a) Diretoria - A Companhia é administrada por 3 (três) diretores. Compete aos diretores, entre outros, a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, bem
como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Companhia. (b) Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal, funcionando de forma não permanente, é composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos
pela Assembleia Geral. Compete aos conselheiros as atribuições e os poderes conferidos por lei. 5. Declaração da Diretoria: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, os membros da diretoria, declaram que revisaram, discutiram e concordam acerca das demonstrações financeiras da Companhia e com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
Nota
2019
2018
Reservas de lucros
Caixa e equivalentes de caixa
8
3.418
4.829
Nota Capital Social Legal Retenção de lucros lucros a realizar Lucros acumulados Total
Títulos e valores mobiliários
9 (i)
1.929
8.460 Saldo em 31 de dezembro de 2017
266.880
1.795
25.575
- 294.250
Concessionárias e permissionárias
10
7.241
8.540 Ajuste na aplicação inicial do CPC 47/IFRS 15
46.245
- 46.245
Ativo de contrato
11
79.186
75.930 Saldo em 1º de janeiro de 2018
266.880
1.795
25.575
46.245
- 340.495
Impostos e contribuições a recuperar
12
3.780
4.919 Lucro líquido do exercício
14.019 14.019
Outros ativos
10.207
7.311 Reserva Legal
701
(701)
Total do ativo circulante
105.761 109.989 Dividendos minimos obrigatórios
(3.330) (3.330)
Ativo de contrato
11
561.127 575.315 Reserva de retenção de lucros
9.988
(9.988)
Títulos e valores mobiliários
9 (ii)
12.787
8.731 Saldo em 31 de dezembro de 2018
266.880
2.496
35.563
46.245
- 351.184
Total do realizável a longo prazo
573.914 584.046 Lucro líquido do exercício
11.091 11.091
Imobilizado e Intangível
3.971
3.978 Reserva Legal
18 (b)
556
(556)
Total do imobilizado + intangível
3.971
3.978 Dividendos minimos obrigatórios
18 (c)
(2.634) (2.634)
Total do ativo não circulante
577.885 588.024 Reserva de retenção de lucros
18 (b)
7.901
(7.901)
Total do ativo
683.646 698.013 Saldo em 31 de dezembro de 2019
266.880
3.052
43.464
46.245
- 359.641
Fornecedores
1.106
752 critério de apuração e remuneração do ativo de contrato, análise do risco de xa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. (d) Compensação Financiamento
13
17.862
20.168 crédito para determinação da provisão para perdas esperadas de crédito e re- Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresenDebêntures
14
10.287
10.287 conhecimento de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulató- tado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha
Impostos e contribuições a recolher
12
2.361
1.786 rios. As estimativas e julgamentos são revisadas de forma contínua. As revi- atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha
PIS e COFINS diferidos
15
7.325
7.024 sões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 5 Base de a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o
Dividendos a pagar
23 (b)
2.634
11.854 mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no passivo simultaneamente. (e) Instrumentos financeiros derivativos - A comEncargos setoriais
2.839
2.642 custo histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros men- panhia não operou qualquer tipo de instrumentos financeiros derivativos nos
Outros passivos
5.832
1.554 surados ao valor justo por meio do resultado. 6 Principais políticas contá- exercícios apresentados. 6.2 Ativo de contrato - Os Contratos de Concessão
Total do passivo circulante
50.246
56.067 beis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira de Serviços Públicos de Energia Elétrica celebrados entre a União (Poder ConFinanciamento
13
95.161 112.630 consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações finan- cedente - Outorgante) e a Companhia regulamentam a exploração dos serviDebêntures
14
60.808
62.664 ceiras, salvo indicado ao contrário. 6.1 Instrumentos financeiros - (a) Reco- ços públicos de transmissão pela Companhia. De acordo com o contrato de
PIS e COFINS diferidos
15
50.181
53.217 nhecimento e mensuração incial - O grupo de contas concessionárias e per- concessão, a Companhia é responsável por transportar a energia dos centros
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16
67.153
58.502 missionárias e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na de geração até os pontos de distribuição. Para cumprir essa responsabilidade,
Outros passivos
456
3.749 data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros a Companhia possui duas obrigações de desempenho distintas: (i) construir e
Total do passivo não circulante
273.759 290.762 são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se torna parte das dispo- (ii) manter e operar a infraestrutura de transmissão. Ao cumprir essas duas
Total dos passivos
324.005 346.829 sições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um obrigações de desempenho, a Companhia mantém sua infraestrutura de transCapital social
18 (a) 266.880 266.880 contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significati- missão disponível para os usuários e em contrapartida recebe uma remuneraReserva de lucros
18 (b)
92.761
84.304 vo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, ção denominada RAP, durante toda a vigência do contrato de concessão. Estes
Total do patrimônio líquido
359.641 351.184 para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os recebimentos amortizam os investimentos feitos nessa infraestrutura de transTotal do passivo e patrimônio líquido
683.646 698.013 custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emis- missão. Eventuais investimentos não amortizados geram o direito de indenizaDemonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro são. Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de fi- ção do Poder Concedente (quando previsto no contrato de concessão), que
(em milhares de Reais)
nanciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (b) Classifica- recebe toda a infraestrutura de transmissão ao final do contrato de concessão.
ção e mensuração subsequente - i. Ativos financeiros - No reconhecimento Até 31 de dezembro de 2017, a infraestrutura de transmissão era classificada
Nota
2019
2018
Receita operacional líquida
19
53.499
52.269 inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: (i) ao custo amorti- como ativo financeiro sob o escopo do ICPC 01 (R1) e mensurada ao custo
Pessoal
(4.662)
(4.114) zado; (ii) ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - amortizado. Eram contabilizadas receitas de construção e de operação, além
Material
(397)
(381) instrumento de dívida; (iii) ao VJORA - instrumento patrimonial; ou (iv) ao VJR. da receita de remuneração da infraestrutura de concessão com base na Taxa
Serviços de terceiros
20 (a)
(5.780)
(2.787) Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconheci- Interna de Retorno (“TIR”) de cada projeto, juntamente com a variação do IGPOutros
(1.007)
(850) mento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a -M. Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do CPC 47, o direito à
Custos operacionais
(11.846)
(8.132) gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obrigaLucro bruto
41.653
44.137 são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à ções de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram a
Pessoal
(98)
- mudança no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo Companhia nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser classiServiços de terceiros
20 (b)
(1.280)
(1.332) amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como ficadas como um “Ativo de Contrato”. As receitas relativas à infraestrutura de
Outros
(2.712)
(716) mensurado ao VJR: (i) é mantido dentro de um modelo de negócios cujo obje- transmissão passam ser mensuradas da seguinte forma: i. Reconhecimento de
Despesas operacionais
(4.090)
(2.048) tivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e receita de construção, tendo por base a parcela da RAP destinada ao investi(ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que mento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras
37.563
42.089 são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida duReceitas financeiras
1.459
1.843 em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender am- rante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são
Despesas financeiras
(20.810) (22.544) bas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: (i) é alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estiReceitas (despesas) financeiras líquidas
21
(19.351) (20.701) mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo mativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo
Resultado antes dos impostos
18.212
21.388 recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos finan- que apura o custo de financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa
Corrente
(1.113) ceiros; e (ii) seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de de desconto para o valor presente líquido da margem de construção (e de
Diferido
(7.121)
(6.256) caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor principal operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre alterações posImposto de renda e contribuição social
22
(7.121)
(7.369) em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento teriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de
Lucro líquido do exercício
11.091
14.019 patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode optar financiamento. ii. Reconhecimento da receita de operação e manutenção, conirrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do siderando uma margem sobre os custos incorridos para cumprimento das obriResultado por ação
Resultado por ação - básico e diluído (em R$)
0,04
0,05 investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. To- gações de performance de operação e manutenção previstas no contrato de
dos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amorti- concessão, após o término da fase de construção. iii. Reconhecimento de reDemonstrações do resultado abrangente
zado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. ceita de remuneração sobre o ativo de contrato reconhecido, registra-se tamExercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável bém uma receita de remuneração financeira, a partir da entrada em operação,
2019
2018
Lucro líquido do exercício
11.091
14.019 um ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensura- sob a rubrica Remuneração do ativo de contrato, utilizando a taxa de desconto
Outros resultados abrangentes
- do ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir definida no início de cada projeto. A infraestrutura recebida ou construída da
Resultado abrangente total do exercício
11.091
14.019 significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. ii. atividade de transmissão é recuperada por meio dos dois fluxos de caixa desAtivos financeiros - avaliação do modelo de negócios - A Companhia reali- critos a seguir: i. Parte por meio de valores a receber garantidos pelo poder
Demonstrações dos fluxos de caixa
za uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financei- concedente relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de Reais)
ro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o ne- são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico (“ONS”) conforme
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2019
2018
gócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações contrato de concessão e recebidos dos participantes do setor elétrico por ela
Lucro líquido do exercício
11.091
14.019 consideradas incluem: (i) as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. ii. Parte como
Ajustes para:
funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, a ser recebi- Imposto de renda e contribuição social diferidos
7.121
6.256 estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros da diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa. O
- PIS e COFINS diferidos
(1.011)
670 contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a corres- impacto da transição do ativo financeiro para ativo de contrato foi reconhecido
- Variação Monetária
1.844 pondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos re- na conta de Reserva de lucros a realizar. 6.3 Ajuste a valor presente de ati- Juros e correção monetária
lacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa vos e passivos - Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizasobre financiamentos e debêntures
18.654
20.578 por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira é avaliado e dos monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O
- Ativo de contrato - remuneração
11
(64.999) (65.857) reportado à Administração da Companhia; (iii) os riscos que afetam o desem- ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calcu(29.144) (22.491) penho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de lado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonsVariações em:
negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) como os ge- trações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação
- Títulos e valores mobiliários
6.531
(1.666) rentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é basea- de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração
- Concessionárias e permissionárias
1.298
(531) da no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos
- Ativo de contrato
11
75.930
73.111 e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas
- Impostos e contribuições a recuperar
1.139
(852) períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre ven- e na melhor estimativa da administração da Companhia. 6.4 Imposto de renda
- Outros ativos
(2.896)
(4.132) das futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transa- e contribuição social - O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social so- Fornecedores
354
(586) ções que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas bre o lucro líquido (CSLL) do exercício corrente e diferido são calculados com
- Impostos e contribuições a recolher
575
1.067 vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu- Encargos setoriais
197
445 Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados tável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
- Outros passivos
795
(1.523) com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
Caixa gerado pelas atividades operacionais
54.779
42.843 justo por meio do resultado. iii. Ativos financeiros - avaliação sobre se os prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro
Debêntures - pagamento de juros
14
(5.791)
(5.612) fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de real do exercício. A despesa com IRPJ e CSLL compreende os impostos de
Financiamentos - pagamento de juros
13
(9.848) (11.530) juros - Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposFluxo de caixa líquido proveniente
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma to diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à
das atividades operacionais
39.140
25.701 contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso- combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio
Fluxo de caixa das atividades de investimento
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e líquido ou em outros resultados abrangentes. A Companhia determinou que,
Títulos e valores mobiliários
(4.056)
(426) pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de li- quando aplicável, os juros e multas relacionados ao imposto de renda e à conImobilizado e intangível
6
(264) quidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Compa- tribuição social, incluindo tratamentos fiscais incertos, não atendem a definição
Caixa utilizado nas atividades de investimento
(4.050)
(690) nhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de imposto de renda e portanto são contabilizados de acordo com o CPC 25 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso in- Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. (a) Despesas de
Pagamento de dividendos
(11.854)
- clui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que imposto de renda e contribuição social correntes - A despesa de imposto
Debêntures - pagamento de principal
14
(4.497)
- poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo
Financiamentos - pagamento de principal
13
(20.150) (20.391) que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
Caixa líquido utilizados nas
considera: (i) eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber
(36.501) (20.391) fluxos de caixa; (ii) termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo ta- é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor
atividades de financiamento
Aumento (redução) em caixa
xas variáveis; (iii) o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e (iv) os termos estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos que
e equivalentes de caixa
(1.411)
4.620 que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado
Caixa e equivalentes de caixa no início do
(por exemplo, baseados na performance de um ativo). O pagamento antecipa- com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e
exercício
4.829
209 do é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
3.418
4.829 do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do prin- atendidos. (b) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferiAs notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. cipal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma dos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às difecompensação razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com renças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de
Notas explicativas às demonstrações financeiras
relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto operacional: A Jauru Transmissora de Energia S.A. (“Compa- valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como
um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais
nhia”), sociedade anônima fechada, foi constituída em 3 de dezembro de 2006 (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão antecipada do despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal die está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro. A Companhia tem por objeto contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com ferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
social a exploração de concessões de Serviços Públicos de Transmissão de esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconheci- dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáEnergia, prestados mediante implantação, operação e manutenção de instala- mento inicial. iv. Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e veis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros
ções de transmissão e demais serviços complementares necessários à trans- perdas - iv.1 Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subse- tributáveis futuros são determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias trimissão de energia elétrica. Esta atividade é regulamentada pela Agência Na- quentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de butáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido,
cional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia dividendos, é reconhecido no resultado. iv.2 Ativos financeiros ao custo serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões
(MME). 1.1 Contrato de concessão - O contrato de concessão N° 001/2007 amortizado - Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da
(“Contrato”), para o período de 30 anos, tem como objetivo: (i) instalações de amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzi- Companhia. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são
transmissão em 230 KV, com origem na Subestação Samuel e término na Su- do por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Ativos e
bestação Ariquemes, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no des- passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se escom extensão aproximada de 153 km; pela linha de transmissão 230 KV, com reconhecimento é reconhecido no resultado. iv.3 Instrumentos de dívida a pera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseanorigem na Subestação Ariquemes e término na Subestação Ji-Paraná, ambas VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A do-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço, e reflete a
no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão aproximada de receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e per- incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. A mensuração dos
164 km; pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subestação Ji-Para- das cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorná e término em Pimenta Bueno, ambas no Estado de Rondônia, com circuito líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado acu- rentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus
simples e com extensão aproximada de 118 km; pela linha de transmissão 230 mulado em ORA é reclassificado para o resultado. iv.4 Instrumentos patrimo- ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somenKV, com origem na Subestação Pimenta Bueno e término na Subestação Vilhe- niais a VJORA - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor te se certos critérios forem atendidos. 6.5 Provisões - As provisões são recona, ambas no Estado de Rondônia, com circuito simples e com extensão apro- justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que nhecidas em função de um evento passado quando há uma obrigação legal ou
ximada de 160 km; e pela linha de transmissão 230 KV, com origem na Subes- o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do in- construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e se for provável a
tação Vilhena, no Estado de Rondônia e término em Jauru, no Estado de Mato vestimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são exigência de um recurso econômico para liquidar esta obrigação. Quando apliGrosso, com circuito duplo e com extensão aproximada de 354 km; e (ii) entra- reclassificados para o resultado. v. Passivos financeiros - classificação, cável, as provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de desemdas de linhas 230 KV na Subestação Samuel, 230 KV na Subestação Arique- mensuração subsequente e ganhos e perdas - Os passivos financeiros fo- bolso de caixa futuros esperados a uma taxa que considera as avaliações
mes por reatores de linha, 230 KV na Subestação Pimenta Bueno por reatores ram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um pas- atuais de mercado e os riscos específicos para o passivo. 6.6 Provisões para
de linha, 230 KV na Subestação Vilhena por reatores de linha e 230 KV na sivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resul- perdas esperadas de créditos - A Provisões para perdas esperadas de crédiSubestação Jauru por reatores de linha bem como as respectivas instalações tado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou tos (“PEC”) é reconhecida em valor considerado suficiente pela Administração
vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervi- for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensu- para cobrir as perdas na realização da conta de concessionárias e permissiosão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O rados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo nárias e de títulos a receber, cuja recuperação é considerada improvável. A
Contrato foi assinado no dia 20 de abril de 2007 e tem vigência de 30 anos, juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequen- Companhia possui políticas para cálculo da provisão para perdas esperadas de
com o seu vencimento no dia 20 de abril de 2037. A Companhia entrou em temente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efeti- créditos de liquidação duvidosa cuja metodologia tem como premissa de provioperação comercial em maio de 2013. A partir de julho de 2024 (16° ano de vos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resul- sionamento o histórico do comportamento de pagamento dos clientes, baseaoperação comercial) a Companhia receberá 50% da receita anual permitida do tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido do na experiência histórica das perdas efetivas. As baixas de títulos a receber
15º ano, estendendo-se até o término do prazo da concessão. 1.2 Receita no resultado. (c) Desreconhecimento - i. Ativos financeiros - A Companhia para perdas são efetuadas após esgotadas todas as ações de cobrança admiAnual Permitida - A Resolução Homologatória nº 2.565, de 28 de junho de desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de nistrativa. 6.7 Receitas e despesas financeiras - A receita e a despesa de
2019, estabeleu a RAP da Companhia para o ciclo 2019-2020 em R$ 61.393 caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contra- juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A taxa de
(R$ 58.660 para o ciclo 2018-2019). Um aumento aproximado de 4,7%. 2 Base tuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimende preparação: Declaração de conformidade - As demonstrações financei- em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da tos em caixa futuros estimados ao longo da vida esperada do instrumento firas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem nanceiro ao: (i) valor contábil bruto do ativo financeiro; ou (ii) ao custo amortiA emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 27 transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titula- zado do passivo financeiro. No cálculo da receita ou da despesa de juros, a
de março de 2020. Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Compa- ridade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo finan- taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil bruto do ativo (quando o ativo
nhia estão apresentadas na nota explicativa 6. Todas as informações relevan- ceiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado do passites próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evi- no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os ris- vo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de
denciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela administração na sua cos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas
gestão. 3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações não são desreconhecidos. ii. Passivos financeiros - A Companhia desreco- de recuperação depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais
financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Compa- nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, can- com problemas de recuperação, o cálculo da receita de juros volta a ser feito
nhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto celada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro com base no valor bruto. 6.8 Reserva para incentivo fiscal - As subvenções
quando indicado de outra forma. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado fiscais visam compensar a Companhia por despesas incorridas e são reconhepreparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou estima- são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro ba- cidas no resultado no mesmo período em que as despesas são auferidas, retivas e julgamentos que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores seado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconheci- gistrando-se o imposto total no resultado como se fosse devido, em contraparreportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais po- mento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a tida à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido
dem divergir dessas estimativas. Itens sujeitos a essas estimativas incluem: contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo cai- do outro. Os valores registrados no resultado são destinados à conta de reser-
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33
(b) Índice de capital próprio (ICP)
(A) Índice de capital próprio (B) / (C)
59%
(B) Patrimônio líquido
279.849
(C) Total do ativo
477.484
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em conformidade com as
cláusulas contratuais do financiamento.
2019
2018
14 Debêntures
Saldo incial
72.951
70.341
Juros
8.432
8.222
Amortização - principal
(4.497)
Amortização - juros
(5.791)
(5.612)
71.095
72.951
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2019
2018
Circulante
10.287
10.287
Não circulante
60.808
62.664
71.095
72.951
A Companhia emitiu debêntures no dia 15 de junho de 2013 destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1. O valor
total captado foi de R$ 39.000. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros
de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 8% ao ano. Os
juros remuneratórios das debêntures serão pagos semestralmente. O primeiro
pagamento dos juros remuneratórios será realizado no dia 15 de dezembro de
2017 e o último na data de vencimento em 15 de dezembro de 2030. Em 24
de outubro de 2013, a Companhia celebrou instrumento particular de Escritura da 2ª emissão pública de debêntures no valor total de até R$ 39.000 em
debêntures simples e não conversíveis em ações, no valor nominal unitário de
R$ 250 com emissão de 156 debêntures com data de emissão em 15 de junho
de 2013. Os encargos financeiros são IPCA acrescido de 8% ao ano. O vencimento das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:
2019
Em 2021
10.287
Em 2022
10.287
Em 2023
10.287
Em 2024
10.287
A partir de 2025
19.660
60.808
A escritura das debêntures possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento de
determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais
cláusulas estão descritas a seguir: • Inadimplemento de qualquer obrigação
pecuniária e não pecuniária; • A constituição, sem a autorização prévia dos
debenturistas titulares de, no mínimo 85% do total das debentures em circulação, de penhor ou gravame sobre os direitos creditórios; • Decretação de vencimento antecipado do contrato de financiamento com o BNDES; • A extinção,
encampação, rescisão, anulação ou caducidade da concessão outorgada pela
União Federal sob o contrato de concessão; • Pedido de: (i) falência formulado por terceiros em face da Companhia e não devidamente elidido no prazo
legal e (ii) pedido de autofalência formulado pela Companhia. • Apurar o ICSD
anualmente e durante todo o período de amortização da escritura. O ICSD
precisa ser no mínimo de 1,3. O Cálculo do ICSD segue a mesma metodologia
utilizada no cálculo do financiamento. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em conformidade com as cláusulas contratuais do financiamento.
2019
2018
15 PIS e COFINS diferidos
PIS
10.258
10.746
COFINS
47.249
49.495
57.507
60.241
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2019
2018
Circulante
7.325
7.024
Não circulante
50.181
53.217
57.507
60.241
Os encargos são apurados sobre o ativo de contrato e são registrados contabilmente pela Companhia.
2019
2018
16 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda
49.377
43.016
Contribuição social
17.776
15.486
67.153
58.502
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são diferenças temporárias e são reconhecidos sobre os ajustes relacionados a contabilização do
ativo de contrato. 17 Provisões: A Companhia possui ações judiciais, em sua
maioria compostas por indenizações por dano moral, acidente de trabalho,
horas extras, remuneração, periculosidade e ações fiscais, cujo prognóstico
de perda foi definido como provável, pelos consultores jurídicos, e para a qual
a Companhia manteve provisão no montante de R$574 no exercício (R$ 574
em 2018). O saldo está sendo reconhecido na rubrica de outros passivos.
Durante a fase de construção, a Companhia foi autora de ações cíveis que tramitam em juízo correspondem às questões relativas à definição do valor das
indenizações dos direitos de passagem aos proprietários de terras. Os valores
envolvidos, em sua maioria, foram depositados em juízo e reconhecidos como
custo de construção na época. 18 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Em
31 de dezembro de 2019 e 2018 o capital social subscrito e integralizado é de
R$ 266.880 dividido em 266.880.000 ações ordinárias e nominativas, de valor
nominal a R$1,00 cada, distribuídas entre seus acionistas conforme abaixo.
%
Ações (mil)
2019
2018
2019
2018
Celeo Redes Brasil S.A.
33%
67%
88.960 177.920
Celeo Redes Expansões S.A.
67%
0% 177.920
Lintran do Brasil Participações S.A.
0%
33%
88.960
100%
100% 266.880 266.880
Em dezembro de 2018 ocorreu alteração na organização acionária da Companhia. A Celeo Redes Brasil S.A. (Celeo Redes) já detinha 33% de participação
na Companhia e adquriu mais 33% da participação que pertencia ao acionista
Isolux Energia e Participações S.A. Dessa forma, em 31 de dezembro de 2018
a Celeo Redes detinha 66% de participação na Companhia. Em julho de 2019,
a Celeo Redes Expansões S.A. (Celeo Expansões) adquiriu 33% de participação que pertenciam a Cobra Brasil Serviços, Comunicações e Energia S.A. e
adicionalmente, a Celeo Redes transferiu 33% das suas ações para a Celeo
Expansões em forma de aporte de capital. Dessa forma, em 31 de dezembro
de 2019 a Celeo Redes e a Celeo Redes Expansões S.A. detinham 33% e
66% de participação na Companhia, respectivamente. (b) Reserva de lucros
- i. Reserva legal - Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido
do exercício, com conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76. ii. Reserva
de retenção de lucros - Constituída com o lucro líquido após as destinações
para a reserva legal e os dividendos mínimos obrigatórios, mediante aprovação dos acionistas. iii. Reserva de lucros a realizar - Refere-se ao impacto
da adoção do CPC 47/IFRS 15 conforme descrito na nota explicativa 6.2. (c)
Dividendos mínimos obrigatórios - O estatuto social da Companhia determina que os acionistas terão direito, em cada exercício social, aos dividendos
mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202
da lei 6.404/76.
2019
2018
19 Receita operacional líquida
Remuneração do ativo de contrato
(a)
49.376
51.357
Receita de operação e manuntenção
13.280
12.788
Parcela variável
(b)
(1.443) (3.515)
Receita bruta
61.213
60.630
PIS e COFINS correntes
(6.136) (6.457)
PIS e COFINS diferidos
1.011
671
Encargos setoriais
(2.589) (2.575)
Deduções da receita
(7.714) (8.361)
53.499
52.269
(a) Na linha de remuneração do ativo de contrato está incluído o valor de R$
15.623 (R$ 14.500 em 2018) referente a perda na RAP. Com a adoção do
ativo de contrato, toda a diferença entre a RAP projetada e a RAP realizada
é reconhecida no resultado. (b) A Parcela variável é o desconto, previsto no
contrato de concessão e em resolução normativa da ANEEL, na RAP das
transmissoras em função da indisponibilidade ou restrição operativa da instalações integrantes da Rede Básica sob a responsabilidade da transmissora.
2019
2018
20 Serviços de terceiros: (a) Custos operacionais
Reparo e manutenção das instalações de transmissão
(i)
(1.845)
Serviço de operação e manutenção
(ii)
(1.573)
(1.633)
Manuntenção da faixa de servidão
(913)
(441)
Consultorias técnicas
(680)
(339)
Compartilhamento de instalação
(389)
(374)
Diversos
(380)
(5.780)
(2.787)
i. Refere-se ao custo realizado para o reparo do reator. ii. Refere-se a prestação de serviço para operação e gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão realizado pela Celeo Redes.
Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Jauru Transmissora de Energia S.A.
- Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demonstrações financeiras da
Jauru Transmissora de Energia S.A. (Companhia) que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Jauru Transmissora de Energia
S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião - Nossa auditoria foi
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria
das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais
assuntos de auditoria - Principais assuntos de auditoria são 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. Mensuração do ativo de
contrato e da receita de contrato com cliente - Veja as Notas 6.2 e 11 das
demonstrações financeiras - Principal assunto de auditoria - O reconhecimento do ativo concessão e da receita da Companhia 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 Companhia em relação ao cumprimento da obrigação de desempenho satisfeita ao longo do tempo requer também o uso de
estimativas e julgamentos significativos pela Administração para estimar os es-

(b) Despesas operacionais
Prestação de serviços administrativos
Consultorias
Diversos

2019
2018
(828)
(808)
(329)
(96)
(123)
(428)
(1.280)
(1.332)
i. Refere-se a prestação de serviços administrativos realizados pela Celeo.
21 Receitas (despesas) financeiras líquidas
2019
2018
Rendimento de aplicação financeira
1.223
819
Outras receitas
236
1.024
Receitas financeiras
1.459
1.843
Juros do financiamento
(10.222) (12.356)
Juros das debêntures
(8.432)
(8.222)
Outras despesas
(2.156)
(1.966)
Despesas financeiras
(20.810) (22.544)
(19.351) (20.701)
22 Imposto de renda e contribuição social
2019
2018
Resultado antes dos impostos
18.212
21.388
Despesa de IR e CS à alíquota nominal de 34%
(6.192)
(7.272)
Adições
(929)
(97)
Despesa de IR e CS à alíquota efetiva
(7.121)
(7.369)
Alíquota efetiva
39%
34%
23 Transações com partes relacionadas: (a) Transações comerciais - Conforme mencionado na nota explicativa 20, refere-se ao contrato com a Celeo
referente ao (i) serviço de operação e gerenciamento de manutenção das instalações de transmissão da Companhia. O contrato foi assinado no dia 13 de
agosto de 2013 e possui vigência de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado
mediante acordo entre as partes. O valor original do contrato foi de R$ 975,
podendo ser revisado caso haja alteração no escopo ou em havendo cessão
total ou parcial a terceiros da concessão. O custo desse contrato é registrado
na rubrica serviços de terceiros - custos operacionais; e (ii) prestação de serviços administrativos. A despesa desse contrato é registrada na rubrica serviços
de terceiros - despesas operacionais. (b) Dividendos - Durante o exercício a
Companhia pagou dividendos mínimos obrigatórios, apurados nos exercícios
anteriores, o valor total de R$ 11.854. Sendo R$ 8.552 para a Celeo e R$ 3.302
para os demais acionistas. Cada acionista recebeu o valor proporcional a sua
participação. 24 Gestão de riscos financeiros: (a) Considerações gerais e
políticas - A Companhia administra seus capitais investidos para assegurar
que possa continuar suas atividades e maximizar o retorno dos seus acionistas. O gerenciamento de riscos tem por objetivo identificar e analisar os riscos
considerados relevantes pela administração, tais como (i) os riscos de capital,
de mercado (ii), de crédito (iii) e de liquidez (iv). A companhia não operou qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo nos exercícios apresentados. i.
Gestão de risco de capital - A Companhia administra seu capital com o objetivo de salvaguardar a continuidade de seus negócios no longo prazo, oferecendo retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas e buscando manter uma estrutura de com o objetivo de reduzir o seu custo de capital.
Sempre que necessário para adequar sua estrutura de capital, a administração
pode propor a revisão da política de pagamento de dividendos, a devolução de
capital aos acionistas, a emissão de novas ações ou ainda a venda de ativos,
dentre outras ações de adequação de estrutura de capital. ii. Gestão de risco
de mercado - Este risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em
perdas devido a flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida,
tais como índices de preço, que impactem as despesas financeiras relativas
a financiamentos ou o rendimento das aplicações financeiras. Atualmente, o
financiamento da Companhia possui taxas pré-fixadas. iii. Gestão de risco de
crédito - O risco de crédito refere-se à possibilidade da Companhia incorrer
em perdas devido ao não cumprimento de obrigações e compromissos pelas
contrapartes. iii.1 Risco de crédito das contrapartes comerciais - A principal
exposição a crédito é oriunda da possibilidade da Companhia incorrer em perdas resultantes do não-recebimento de valores faturados de suas contrapartes
comerciais. Para reduzir este risco e auxiliar no gerenciamento do risco de
inadimplência, a Companhia monitora o volume de contas a receber de clientes
e realiza diversas ações de cobrança, realizadas em conformidade com a regulamentação regulatória, o que inclui ainda a possibilidade de interrupção do fornecimento. iii.2 Risco de crédito com instituições financeiras - Para operações envolvendo caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, a
Companhia segue as disposições de sua Política de Risco de Crédito que tem
como objetivo a mitigação do risco por meio da diversificação junto às instituições financeiras e a utilização de instituições financeiras consideradas de primeira linha. A Companhia realiza o acompanhamento da exposição com cada
contraparte, sua qualidade de crédito e seus ratings de longo prazo publicados
pelas agências de rating para as instituições financeiras com as quais a Companhia possui operações em aberto. iv. Gestão de risco de liquidez - O risco
de liquidez é caracterizado pela possibilidade da Companhia não honrar com
seus compromissos nos respectivos vencimentos. A Gestão financeira adotada
pela Companhia busca constantemente a mitigação do risco de liquidez, tendo
como principais pontos o alongamento de prazos dos financiamentos, desconcentração de vencimentos e diversificação de instrumentos financeiros. O permanente monitoramento do fluxo de caixa permite a identificação de eventuais
necessidades de captação de recursos, com a antecedência necessária para
a estruturação e escolha das melhores fontes. Nos casos em que há sobras
de caixa, são realizadas aplicações financeiras para os recursos excedentes
com base na política de crédito da Companhia, com o objetivo de preservar a
liquidez da Companhia e têm como diretriz alocar ao máximo os recursos em
ativos com liquidez diária. (b) Análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros - A Companhia efetua testes de análise de sensibilidade conforme
requerido pelas normas contábeis, elaborados com base na exposição líquida
às taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos e passivos em aberto no
final do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Na realização do teste,
a Companhia assume que o valor apresentado estivesse em aberto durante
todo esse exercício apresentado. Foram preparados três cenários de análise
de sensibilidade: (i) provável* - considera as taxas de juros futuros observados
nesta data base; (ii) redução de 25%; e (iii) redução de 50% do cenário provável, respectivamente.
Cenários
Risco
(i)
(ii)
(iii)
Aplicação financeira
Redução do CDI
(764)
(573)
(382)
Financiamento
Aumento do IPCA
3.956
2.967
1.978
Debêntures
Aumento do IPCA
2.488
1.866
1.244
* fonte: relatório FOCUS de 27 de dezembro de 2019 publicado no site do Banco Central (www.bcb.gov.br). O CDI e o IPCA para o cenário provável (4,25%
e 3,50%) foi considerado da Mediana - TOP 5 média prazo para o ano de
2020. (c) Valor justo e hierarquia dos ativos e passivos financeiros - Os
valores justos são determinados com base nos preços de mercado, quando
disponíveis, ou na falta destes, no valor presente de fluxos de caixa futuros
esperados. Os valores justos de equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e outros ativos e passivos financeiros são equivalentes ou não diferem
significativamente de seus valores contábeis. A hierarquia dos valores justos
dos ativos e passivos financeiros registrados em base recorrente segue os
níveis: (i) nível I - são preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos aos quais a entidade pode ter acesso na data de
mensuração; (ii) nível II - são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e
(iii) nível III - são informações não observáveis para o ativo ou passivo. Todos
os ativos e passivos financeiros foram classificados no nível II e não houve
transferências de níveis no exercício. 25 Cobertura de seguros: A Companhia
possui como política a contratação de seguros para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza da sua atividade. A Companhia possui cobertura de
seguros de responsabilidade civil e riscos operacionais contra incêndios e riscos diversos para os bens atrelados ao contrato de concessão, exceto para
as torres das linhas de transmissão. As coberturas de seguros para as torres
que estão compreendidas nas apólices, não refletem os riscos efetivos que
possam ocorrer e os prêmios cobrados no mercado pelas seguradoras são
elevados. Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros contra riscos
operacionais era composta por R$ 29.496 mil para danos materiais e R$ 9.000
para responsabilidade civil. 26 Evento subsequente: Efeitos do Coronavírus
(COVID-19) nas demonstrações financeiras - A Administração da Companhia tem acompanhado atentamente os impactos do Coronavírus nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Nesse sentido,
dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta,
a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Companhia, tais como os relacionados as estimativas contábeis e
mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento
não ser possível uma mensuração exata dos possíveis impactos do COVID-19
no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados
impactos que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos
apresentados nessas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31
de dezembro de 2019.
Francisco Antolin Chica Padilla
Bruno Marcell S. M. Melo
Diretor
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forços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de desempenho, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperadas em cada
obrigação de desempenho identificada e as projeções das receitas esperadas.
Devido à relevância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a mensuração do ativo de contrato e receita de contrato com clientes
como um principal assunto em nossa auditoria. Como a auditoria endereçou
esse assunto - Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i)
a leitura do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das obrigações de desempenho previstas contratualmente, além de aspectos relacionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; ii) a avaliação, com apoio de especialistas em finanças corporativas, das premissas
relevantes utilizadas nas projeções de custos e receitas, na margem do contrato e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo de cálculo do ativo de
contrato; e iii) a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos que a mensuração do ativo de
contrato e da receita de contrato com cliente e as respectivas divulgações são
aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto,
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Outras informações
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores - A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório de Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras - A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da ca(i)
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va de incentivo fiscal no patrimônio líquido. 7 Novas normas e interpretações:
(a) Novas normas e interpretações (aplicável a partir de 1º de janeiro de
2019) - i. CPC 06 (R2) - Arrendamentos - No início de um contrato, o Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou
contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo
identificado, a Companhia utiliza a definição de arrendamento no CPC 06(R2).
A Companhia não identificou impactos na adoção da norma em 1° de janeiro de
2019. ii. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e
mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo
sobre o lucro. Nessa circunstância, a entidade deverá reconhecer e mensurar
seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do
CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos
fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A Companhia não identificou impactos na
adoção da norma em 1º de janeiro de 2019. (b) Novas normas e interpretações ainda não efetivas - Uma série de novas normas serão efetivas para
exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes
normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras da Companhia: (i) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao
CPC 15/IFRS 3); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e
CPC 23/IAS 8); e (iv) IFRS 17 Contratos de Seguros. Embora normas novas ou
alteradas que não tenham ou terão efeito material sobre as demonstrações financeiras não precisem ser fornecidas, a Companhia incluiu todas as normas
novas ou alteradas nas demonstrações financeiras apenas para fins ilustrativos.
2019
2018
8 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
162
210
Operações compromissadas
(a)
3.256
4.619
3.418
4.829
(a) A Companhia estruturou seus recursos por meio de operações compromissadas atrelados ao Depósito Interbancário (DI) do Banco Santander. A taxa
média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 50% (50% em 2018)
do DI com vencimento em janeiro de 2020.
2019
2018
9 Títulos e valores mobiliários: i. Circulante
Fundo de investimento
14
5.172
CDB
(a)
1.915
3.288
1.929
8.460
Redução no exercício principalmente pelo pagamento de dividendos e das
amortizaçãos do financiamento e das debêntures. (a) A Companhia estruturou
seus recursos por meio de Certificado de Depósito Bancário (CDB) atrelado ao
DI do Banco Santander. A taxa média de indexação dessas aplicações financeiras foi de 97% (97,2% em 2018) do DI com vencimento entre novembro e
dezembro de 2020. ii. Não circulante - Para fins de garantia da operação do
contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Companhia precisa manter durante todo o período
de amortização do financiamento, recursos em uma conta denominada “Conta
Reserva”, valores equivalentes ao saldo mínimo de 3 (três) vezes o valor da
última prestação mensal vencida, incluindo pagamentos de principal, juros e
demais acessórios da dívida. Em 31 de dezembro de 2019 a totalidade dos
recursos está aplicado no fundo de investimentos em cotas de fundos de investimento títulos públicos renda fixa referenciado DI no Banco Santander. A
Composição da carteira está dvidida em títulos públicos federais, operações
compromissadas e cotas de fundos de investimento. A rentabilidade do fundo
(líquida de despesas, mas não de impostos) no exercício findo em 2019 foi de
5,63% (6,07% no exercício findo em 2018).
2019
2018
10 Concessionárias e permissionárias
A vencer
6.394
6.577
Até 3 meses
42
52
Acima de 3 meses
805
1.911
7.241
8.540
2019
2018
11 Ativo de contrato
Saldo inicial
651.245
Transferência do ativo financeiro
- 576.494
Impacto da adoção do CPC 47
82.005
Remuneração do ativo de contrato
64.999
65.857
Recebimentos
(75.931) (73.111)
640.313 651.245
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2019
2018
Circulante
79.186
75.930
Não circulante
561.127 575.315
640.313 651.245
2019
2018
12 Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda
2.371
3.950
Contribuição social
560
579
Outros
849
390
3.780
4.919
13 Financiamento
2019
2018
Saldo incial
132.798 152.363
Juros
10.222
12.356
Amortização - principal
(20.149) (20.391)
Amortização - juros
(9.848) (11.530)
113.023 132.798
A segregação entre circulante e não circulante está detalhada abaixo.
2019
2018
Circulante
17.862
20.168
Não circulante
95.161 112.630
113.023 132.798
A Companhia possui contratos de financiamento com o BNDES e ambos são
destinados à implantação do sistema de transmissão descrito na nota explicativa 1.1 e aos investimentos sociais não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. O
contrato firmado em 23 de dezembro de 2009 possui o valor total do financiamento em R$ 107.000 dividido em 3 (três) subcréditos: i. Subcrédito A no valor
de R$ 86.285 destinados às obras civis e demais itens financiáveis necessários
a implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal da dívida incidem juros de 2,32% ao ano, acima da taxa de juros de longo
prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento
da última parcela será no dia 15 de abril de 2024. ii. Subcrédito B no valor de
R$ 17.715 destinados à aquisição de máquinas e equipamentos necessários a
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal
da dívida incidem juros de 4,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros
são mensais e o vencimento da última parcela foi no dia 15 de outubro de 2019.
iii. Subcrédito C no valor de R$ 3.000 destinado a investimentos sociais não
contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida incidem a
TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e o
vencimento da última parcela foi no dia 15 de novembro de 2015. O contrato
firmado em 26 de dezembro de 2012 possui o valor total do financiamento em
R$ 152.800 dividido em 3 (três) subcréditos: iv. Subcrédito D no valor de R$
138.300 destinados às obras civis e demais itens financiáveis necessários a
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal
da dívida incidem juros de 2,58% ao ano, acima da taxa de juros de longo
prazo (TJLP). Os pagamentos de principal e juros são mensais e o vencimento
da última parcela será no dia 15 de junho de 2027. v. Subcrédito E no valor de
R$ 13.200 destinados à aquisição de máquinas e equipamentos necessários a
implantação do projeto descrito na nota explicativa 1.1. Sobre o saldo principal
da dívida incidem juros de 2,5% ao ano. Os pagamentos de principal e juros
são mensais e o vencimento da última parcela será no dia 15 de dezembro de
2022. vi. Subcrédito F no valor de R$ 1.300 destinado a investimentos sociais
não contemplados no licenciamento ambiental e/ou nos programas socioambientais do Projeto Básico Ambiental. Sobre o saldo principal da dívida incidem
a TJLP calculado no ano. Os pagamentos de principal e juros são mensais e o
vencimento da última parcela será no dia 15 de junho de 2027. O vencimento
das parcelas reconhecidas no não circulante está detalhado abaixo:
2019
Em 2021
17.862
Em 2022
17.862
Em 2023
17.862
Em 2024
17.862
A partir de 2025
23.713
95.161
O contrato de financiamento possui cláusulas restritivas “covenants” não financeiras e financeiras de vencimento antecipado, incluindo o cumprimento
de determinados indicadores financeiros durante a sua vigência. As principais
cláusulas estão descritas a seguir: • Não constituir, sem a prévia autorização do
BNDES, (i) penhor ou gravame sobre os direitos creditórios a serem dados em
garantia ao BNDES, (ii) não conceder preferência a outros créditos e (iii) não
realizar a distribuição de dividendos superior a 25% do lucro líquido; • Cumprir
as obrigações estabelecidas no contrato de concessão; e • Apurar, anualmente
e durante todo o período de amortização do contrato, o Índice de Cobertura do
Serviço da Dívida (ICSD) e o Índice de Capital Próprio (ICP). O ICSD precisa
ser no mínimo de 1,3 e o ICP igual ou superior a 30%. Abaixo estão demonstrados os cálculos do ICSD e do ICP.
2019
(a) Índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD)
(C) Índice de cobertura do serviço da dívida (A) / (B)
1,55
(A) Geração de caixa da atividade
62.309
(B) Serviço da dívida
40.285
(A) Geração de caixa da atividade
62.309
(+) Disponibilidade final no período imediatamente anterior
13.290
(+) LAJIDA (EBITIDA)
49.047
(-) Pagamento de imposto de renda
(19)
(-) Pagamento de contribuição social sobre o lucro líquido
(9)
(B) Serviço da divida
40.285
(+) Amortização de principal
24.647
(+) Pagamento de juros
15.638
LAJIDA (EBITIDA)
49.047
(+/-) Lucro/prejuízo antes do imposto de renda
18.212
(+/-) Resultado financeiro líquido negativo/positivo
19.351
(+) Resultado com equivalência patrimonial negativo/positivo
(+) Depreciações e amortizações
(+/-) Perdas (desvalorização) por
impairment/reversão de perdas anteriores
(+/-) Resultado com operação descontinuadas negativo/positivo
(-) Outras receitas operacionais
(+) PIS e COFINS deferidos por conta da aplicação da CPC 47
(1.011)
(-) Margem de construção (receita de construção - custo de construção)
(-) Receita com ativo financeiro da concessão
(49.376)
(-) Receita para a cobertura dos gastos com operação e manutenção (13.280)
(+) Montante recebido pela empresa a título de RAP
64.889
(+) Parcela de PIS e COFINS deduzida
da RAP + demais deduções da receita
8.725
1.537
(+/-) Outros ajustes IFRS
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JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 08.583.456/0001-33
pacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O

risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Convocação Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios. A Reit Securitizadora de
Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos
da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de
Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente,
convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 28/04/2020, às 12 horas. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento
de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam
Administração, Projetos e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), informando
que em virtude da pandemia da COVID-19 (Coronavírus) e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados pela companhia, evento de força maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que
temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, e (ii) solicita carência de 6
(seis) meses no pagamento de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo carência à Socicam, de 6 (seis)
meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O prazo de vencimento
da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 6 (seis) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas
todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência;
(ii) alternativamente, caso não seja aprovada a deliberação constante do item (i) acima, deliberar por conceder carência de
3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas compostas por
juros e amortização não pagos durante o período da Carência Alternativa, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O
prazo de vencimento da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 3 (três) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia,
estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o
prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da
nota de classificação de risco de crédito da Emissão; Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal
manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular,
incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento
de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 28/04/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale
ressaltar, que para fins de apuração do Quórum de Aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza
da deliberação (ii), apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da seguinte
forma: (a) em qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii) obtenham individualmente os votos necessários para atingir o Quórum de Aprovação, estará aprovada a matéria; (b) caso a matéria constante
do item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii) acima, não poderão ser somados para fins
de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (i); (c) todavia, caso a matéria constante do item (ii)
acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (i), mas não seja na quantidade necessária para atingir o
Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (i) acima, poderão ser somados para fins de atingimento do
Quórum de Aprovação da matéria constante do item (ii). A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se
a matéria constante do item (i), ou do item (ii) da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do
fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo
ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário, estando autorizados
a tomarem todas as providências nesse sentido. Considerando a atual situação, totalmente atípica em virtude da pandemia
do COVID-19 (Novo Coronavírus), e considerando ainda que o histórico de arrecadação dos créditos imobiliários lastro da
Emissão, bem como de pagamento das obrigações da Socicam, no âmbito da Emissão, é irretocável, sendo a Socicam líder
na área de mobilidade e infraestrutura de apoio ao transporte de passageiros no Brasil, responsável pela gestão de mais
de 120 empreendimentos, dentre eles aeroportos, terminais rodoviários, urbanos e portuários, a Emissora entende não ser
razoável qualquer tipo de ação de execução de garantias, caso não se atinja o Quórum de Aprovação na Assembleia Geral.
A Emissora entende que dessa forma age no melhor interesse dos titulares, e ressalta que irá aguardar até que se atinja o
quórum de deliberação, seja na Assembleia Geral ou nas posteriores assembleias que vierem a ser convocadas tendo por
objeto a mesma Ordem do Dia, para quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais de execução de garantias da Emissão. A
presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem
como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme
o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação
dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 29/04/2020. Rio de Janeiro, 07/04/2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. De 28/04/2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia,
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM( ) NÃO( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura

respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela administração declaração de
que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência,
incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, 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 31 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
CRC SP-014428/O-6 F-RJ
Contador CRC RJ-092563/O-1

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S/A
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
A Reit Securitizador de Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 8ª e
9ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRI
da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a
se realizar no dia 28/04/2020, às 11 horas. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos
termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). Tendo em vista a notificação recebida da Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), informando que em virtude da pandemia da COVID-19
(Coronavírus) e seu impacto direto sobre os terminais de passageiros administrados pela companhia, evento de força
maior com proporções ainda desconhecidas por todos, não será possível, ainda que temporariamente, (i) realizar o pagamento das próximas parcelas de juros e amortização dos CRI, e (ii) solicita carência de 6 (seis) meses no pagamento
de amortização e juros dos CRI, a Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do
Dia: (i) deliberar pela repactuação do prazo da Emissão, concedendo carência à Socicam, de 6 (seis) meses, a contar
da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI. O prazo de vencimento da Emissão
seria dessa forma, prorrogado por 6 (seis) meses. Aprovada esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas
as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência;
(ii) alternativamente, caso não seja aprovada a deliberação constante do item (i) acima, deliberar por conceder carência de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês 05/2020 (“Carência Alternativa”), sendo que as parcelas
compostas por juros e amortização não pagos durante o período da Carência Alternativa, serão incorporados ao saldo
devedor dos CRI. O prazo de vencimento da Emissão seria dessa forma, prorrogado por 3 (três) meses. Aprovada
esta matéria da ordem do dia, estarão suspensas todas as obrigações pecuniárias e não pecuniárias da Socicam e
dos Fiadores da Emissão, durante o prazo de Carência Alternativa; (iii) deliberar pela suspensão por tempo indeterminado na obrigatoriedade de renovação da nota de classificação de risco de crédito da Emissão; Procedimento de
resposta à Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada
por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade
dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até
o dia 28/04/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.
com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos
de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Vale ressaltar, que para fins
de apuração do Quórum de Aprovação, considerando que a deliberação (i) tem a mesma natureza da deliberação (ii),
apenas se tratando de prazo diverso de concessão de carência, os votos serão contados da seguinte forma: (a) em
qualquer dos casos, caso a matéria constante do item (i) ou a matéria constante do item (ii) obtenham individualmente
os votos necessários para atingir o Quórum de Aprovação, estará aprovada a matéria; (b) caso a matéria constante do
item (i) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (ii), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (ii) acima, não poderão ser somados para
fins de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (i); (c) todavia, caso a matéria constante do
item (ii) acima, individualmente falando, obtenha mais votos do que o item (i), mas não seja na quantidade necessária
para atingir o Quórum de Aprovação, os votos afirmativos recebidos no item (i) acima, poderão ser somados para fins
de atingimento do Quórum de Aprovação da matéria constante do item (ii). A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante do item (i), ou do item (ii) da ordem do dia, estarão autorizados a tomar
todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se limitando, a
aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), entidade onde
os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente para
adimplente, caso seja necessário, estando autorizados a tomarem todas as providências nesse sentido. Considerando
a atual situação, totalmente atípica em virtude da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e considerando ainda
que o histórico de arrecadação dos créditos imobiliários lastro da Emissão, bem como de pagamento das obrigações
da Socicam, no âmbito da Emissão, é irretocável, sendo a Socicam líder na área de mobilidade e infraestrutura de
apoio ao transporte de passageiros no Brasil, responsável pela gestão de mais de 120 empreendimentos, dentre eles
aeroportos, terminais rodoviários, urbanos e portuários, a Emissora entende não ser razoável qualquer tipo de ação
de execução de garantias, caso não se atinja o Quórum de Aprovação na Assembleia Geral. A Emissora entende que
dessa forma age no melhor interesse dos titulares, e ressalta que irá aguardar até que se atinja o quórum de deliberação, seja na Assembleia Geral ou nas posteriores assembleias que vierem a ser convocadas tendo por objeto a mesma
Ordem do Dia, para quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais de execução de garantias da Emissão. A presente
convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI,
bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser
solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A
consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 29/04/2020. Rio de Janeiro, 07/04/2020.
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 8ª e 9ª Séries da 2ª
Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 28/04/2020. Anexo I. Termo de Apuração de
Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( ) NÃO( ); Com relação
ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM( )NÃO( ); Com relação ao item (iii) da ordem
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma:SIM ( )NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

CNC projeta baixa de R$ 738 milhões nas vendas da Páscoa deste ano
Pandemia
deve fazer
faturamento do
comércio cair
31,6%
Com a crise do coronavírus, a Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC)
estima que neste ano as
vendas da Páscoa, uma das
mais importantes datas do
comércio brasileiro, registrem queda histórica de
31,6% em relação a 2019, o
que representaria perda de
R$ 738 milhões. De acordo
com o estudo, o faturamento do varejo deve alcançar
R$ 1,598 bilhões em 2020,
contra R$ 2,336 bi no período passado.
Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros,
o cenário, inimaginável no
início do ano, é resultado
das restrições ao consumo
impostas pelo isolamento
social. “Os efeitos da pan-

demia de Covid-19 restringiram dramaticamente o fluxo
de consumidores nas lojas.
Há registro de quedas de
35% no comércio de rua e de
50% nos shopping centers ao
longo do mês passado (março)”, destaca.
Com relação aos impactos
econômicos, Fabio Bentes,
economista da CNC responsável pelo trabalho, chama
atenção para o aumento do
dólar e a aversão ao crédito, por parte do consumidor,
para o consumo dos produtos
considerados não essenciais,
por mais que sejam fatores
que, normalmente, não ajudem a alavancar a renda.
“Estes acabam sendo problemas de menor magnitude
perto dos efeitos negativos
que a crise deverá provocar
sobre o mercado de trabalho
e, consequentemente, sobre
a confiança dos consumidores quanto ao consumo não
essencial”, conclui.
Outro levantemento, do
Instituto
Fecomércio-RJ,
mostra que o número de
consumidores que tem a intenção de presentear nessa
Páscoa caiu 38,6 pontos per-

centuais em relação ao ano
passado, reflexo da pandemia do coronavírus no comércio do estado. Em 2020,
62,4% dos entrevistados revelaram que não devem dar
presentes na data.
Segundo a entidade, Federação do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Rio de Janeiro, estima-se uma redução
na movimentação econômica, que deve injetar cerca de
R$ 478,3 milhões neste ano,
menos da metade do estimado em 2019: R$ 970,4 milhões.

Dentre os fluminenses que
vão presentear (37,6%) na
Páscoa, os itens que devem
ser mais procurados são:
ovos de chocolate (61,5%),
bombons (45,7%) e barras
de chocolate (35,6%). Cada
consumidor deve gastar, em
média, R$100,00, valor que

se manteve praticamente estável. Dos que pensam em
presentear, 36,3% irão dar
mais de uma opção.
A sondagem ocorreu entre
os dias 25 e 26 de março e
contou com a participação
de 1.099 consumidores em
todo o Estado do Rio.
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EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.
Balanços patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Demonstrações do resultado em 31/12/2019 e 2018
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)
Nota
2019
2018
Ativo
Circulante
760.439 702.968
Nota
2019
2018
Caixa e equivalentes de caixa
6
143.411
32.269 Receita operacional líquida
26
3.377.111 2.409.908
Contas a receber
7
499.556 459.905 Custos dos serviços prestados
27 (3.184.284) (2.258.092)
AFRMM a receber
3
50.393 153.054 Lucro Bruto
192.827
151.816
Impostos a recuperar
8
30.411
19.917 Receitas/(despesas) operacionais
(40.139)
(14.363)
Estoques
10
9.360
7.107 Gerais e administrativas
28
(16.923)
(11.594)
Adiantamentos a fornecedor
11
6.725
7.860 Pessoal e encargos
29
(20.270)
(18.518)
Despesas antecipadas
12
20.583
22.856 Impostos diversos
(3.265)
(2.234)
Não Circulante
299.188 267.200 Depreciação e amortização
(2.905)
(2.990)
Impostos e contribuições diferidos
9
104.247 107.891 Outras receitas operacionais
3.224
20.973
Operações com partes relacionadas
23
190.163 154.630
152.688
137.453
Depósitos judiciais
4.778
4.679 Lucro antes do efeito financeiro
(87.664)
(93.838)
425.097 368.499 Resultado financeiro, líquido
30
(51.044)
(25.844)
Imobilizado
13
318.688 347.345 Resultado financeiro líquido
30
(36.620)
(67.994)
Direito de uso
14
87.907
- Variações cambiais líquidas
65.024
43.615
Intangível
15
18.502
21.154 Resultado antes do IR e da Contribuição Social
(16.669)
(1.619)
Total do Ativo
1.484.724 1.338.667 Imposto de Renda e Contribuição Social
31
(13.025)
(20.507)
Passivo e patrimônio líquido
Nota
2019
2018 Corrente
9 / 31
(3.644)
18.888
Circulante
584.155 526.069 Diferido
48.355
41.996
Fornecedores
16
23.672
26.723 Lucro líquido do exercício
10.161.354 10.161.354
Empréstimos e financiamentos
17
60.632
84.516 Quantidade de ações
4,76
4,13
Arrendamento financeiro - Partes relacionadas
18
31.324
- Lucro líquido por ações
Impostos e contribuições
19
35.692
44.910 Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
Obrigações e provisões trabalhistas
20
10.107
9.482
2019
2018
Armadores
21
415.071 354.151 Lucro líquido do exercício ...............................................
48.355
41.996
Provisões diversas
22
7.657
6.287 Total do resultado abrangente do exercício ...................
48.355
41.996
Não Circulante
589.205 549.589
Empréstimos e financiamentos
17
334.467 357.069 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018
Reserva
Arrendamento financeiro - Partes relacionadas
18
62.419
- (Em MRS)
de lucros (Prejuízos)
Operações com partes relacionadas
23
171.168 170.246
Reserva de
lucros
Impostos e contribuições
19
15.205
16.707
Capital Incentivos
líquidos
Provisões para contingências
24
5.946
5.567
Social de AFRMM acumulados
Total
Patrimônio Líquido
25
311.364 263.009
208.282
(189.156) 221.013
Capital Social
201.887 201.887 Saldos em 31/12/2017 ................... 201.887
–
38.744
(38.744)
–
Reserva de lucros
98.281 247.026 Destinação de recursos do AFRMM
–
–
41.996 41.996
Lucros/(prejuízos) acumulados
11.196 (185.904) Lucro líquido do Exercício ...............
247.026
(185.904) 263.009
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1.484.724 1.338.667 Saldos em 31/12/2018 ................... 201.887
Destinação de recursos do AFRMM
–
37.160
(37.160)
–
Notas explicativas às demonstrações contábeis em 31/12/2019 e de 2018 Destinação de Reserva de Incentivo
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)
Fiscal para absorção de prejuízo..
–
(185.905)
185.905
–
1. Contexto operacional: A Empresa de Navegação Elcano S.A. (“Companhia” Lucro líquido do Exercício ...............
–
–
48.355 48.355
ou “Elcano”), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade e estado Saldos em 31/12/2019 ................... 201.887
98.281
11.196 311.364
do Rio de Janeiro, foi constituída em 22/08/2001 e tem por objetivo principal
a
insignificante
risco
de
mudança
de
valor,
e
com
liquidez
imediata,
acrescido
explorar, com embarcações próprias ou alheias, o comércio marítimo de longo
curso, cabotagem e fluvial no transporte de carga em geral; operar terminais dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que se aproxima de seu valor
portuários, inclusive navegação de apoio portuário; exercer atividades de arma- justo. d) Contas a receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela
zenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias e admi- prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. As contas
nistração de embarcações; exercer atividades complementares, correlatas ou a receber são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e mantidas no balanço
acessórias, atinentes às suas atividades. 2. Base de preparação e apresentação pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das
das demonstrações contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações variações monetárias ou cambiais, deduzidos de perda estimada para créditos
contábeis: a) Declaração de conformidade: A Empresa de Navegação Elcano de liquidação duvidosa (“PECLD”) para cobrir eventuais perdas na realização
S.A. adota as práticas contábeis aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das desses créditos, quando aplicáveis. A perda estimada para créditos de liquidação
Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e suas devidas alterações (Leis duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração
nºs 11.638/07 e 11.941/09). As demonstrações contábeis foram elaboradas de para suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada
acordo com os as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações em bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perdas
e instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e conforme de crédito esperadas, conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) - Instruas normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting mentos financeiros. Os cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram
Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) e valores relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a
adaptadas às normas emanadas pelo Grupo Nossa Terra 21 A. As demonstrações receber. Portanto, não houve contabilização de Ajuste a Valor Presente (AVP)
contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2019 foram aprovadas e au- conforme a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor presente.
torizadas para divulgação pela Diretoria em 01/03/2020. b) Base de apresentação: e) Estoques: Os estoques representam os combustíveis a bordo das embarcaAs demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda ções. São avaliados pelo método Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair (PEPS),
funcional e de apresentação da Companhia, e todos os valores arredondados não sendo os seus valores inferiores ao de mercado. f) Despesas antecipadas:
para milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma. Transações em As despesas do exercício seguinte, compostas por prêmios de seguros a apropriar,
moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são avaliadas ao custo, líquido das amortizações, que são reconhecidas ao resão convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e sultado de acordo com o prazo de vigência do seguro. g) Ativos e passivos cirpassivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda fun- culantes e não circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de realicional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de zação e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, se
variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspondentes.
reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados é calculada pelo
adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos dias decorridos
taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor no mês da contratação das operações são apropriados dentro do próprio mês,
justo quando este é utilizado. A preparação das demonstrações contábeis de “pro-rata dia”. A Administração da Companhia não identificou a necessidade de
acordo com as NBCs e o IFRS requerem o uso de certas estimativas contábeis constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos e passivos em
por parte da Administração da Companhia. A determinação dessas estimativas conformidade com a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor
levou em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressu- presente. h) Imobilizado: • Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado
postos relativos a eventos futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liqui- são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar valores acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis se houver. • Custos subsequentes: O custo de reposição de um componente do
individuais e consolidadas devido às imprecisões inerentes ao processo de sua imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a
2.2. Resumo das principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil
contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de maa seguir: a) Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos nutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme
incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívidas e incorridos. • Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor depreciável,
patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor
empréstimos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear
instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado,
09) - Instrumentos Financeiros, adotado pela Companhia em 01/01/2018, con- já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo dos benefícios
forme deliberação CVM 763/16. Após o reconhecimento inicial, a Companhia econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas (em anos)
classifica os ativos financeiros como subsequentemente mensurados ao: • Custo para os bens do ativo imobilizado são:
Vida útil (anos)
amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber Descrição
1 a 24
os fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos devem ori- Embarcações ..........................................................................
25
ginar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal Edifícios...................................................................................
10
e juros sobre o valor do principal em aberto; • Valor justo por meio de outros re- Móveis e utensílios..................................................................
5
sultados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros são mantidos tanto Veículos...................................................................................
5 a 10
com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, quando pela venda Outros......................................................................................
desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar, A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente no
exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos de principal e juros final de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Administração estabeleceu
sobre o valor do principal em aberto; • Valor justo por meio do resultado (VJR): que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada, em decorquando os ativos financeiros não são mensurados pelo custo amortizado, valor rência da atual idade das mesmas e das perspectivas de suas operacionalidades
justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando são designados como normais e manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual estimada. i) Direito
tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados a de uso: O Direito de uso é composto pelo valor presente líquido dos valores a
mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia pagar pelo arrendamento financeiro de ativos, objetos do arrendamento, recoe toma as decisões de compra e venda de tais investimentos, com base em seu nhecidos inicialmente em janeiro de 2019, de acordo com a norma IFRS 16/CP
valor justo e de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de 06 (vide nota 4). O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo
risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de método linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamento. j) Intransação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos, bem com tangível: No ativo intangível são classificados os gastos com aquisição de software
os resultados de suas flutuações no valor justo. Os passivos financeiros não e marcas e patentes registradas ao custo, deduzidos das amortizações acumuderivativos são mensurados ao: • Valor justo por meio do resultado: quando ladas e perda por redução ao valor recuperável quando aplicável. A amortização
classificado como mantido para negociação ou designado como tal no momento é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil
do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e
conforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.
do resultado são mensurados ao valor justo e mudanças no valor justo desses k) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são recopassivos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação
do exercício; • Custo amortizado: Passivos financeiros não derivativos são men- e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer difesurados inicialmente pelo valor justo acrescido, desde que não seja um item rença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de
mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. A classificação dos ativos que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de
financeiros é baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a gestão juros. Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circudos ativos financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquimesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequen- dação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. l) Arrentemente mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do resul- damento financeiro: O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente, de
tado. Os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam o acordo com a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4), ao valor presente dos pagamétodo de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor de mentos de arrendamento, descontados pelo prazo do contrato e pela taxa de
liquidação. b) Instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting: Os ins- juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada
trumentos financeiros derivativos designados em operações de hedge são ini- imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Elcano
cialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. m) Contas
contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Deri- a pagar fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
vativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do ins- acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais
trumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor justo for nega- incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens ou
tivo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios
derivativos durante o exercício são lançados diretamente na demonstração de da Companhia. n) Provisões: As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis
resultado, com exceção da parcela eficaz do hedge accounting, que é reconhecida e tributárias) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma obrigação presente
diretamente no patrimônio líquido classificado como outros resultados abrangen- ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados;
tes. Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação;
imediatamente para a demonstração do resultado quando a transação objeto de e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões não são reconhecidas
hedge afetar o resultado. c) Caixa e equivalentes de caixa: Representam saldos com relação às perdas operacionais futuras. Quando houver uma série de obribancários, de caixa de bordo de embarcações e ordem de crédito e estão sujeitas gações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição do público junto a Administração da Companhia.

CNPJ/MF nº 04.616.210/0001-60

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em MR$)
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
48.355
41.996
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa
gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização
64.482
29.712
Baixas líquidas de depreciação e amortização
(3)
(970)
112.834
70.738
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais
57.216 (223.895)
Variação no contas a receber
(39.651) (166.051)
Variação do AFRMM a receber
102.661 (33.307)
Variação nos impostos a recuperar
(10.494)
(5.303)
Variação nos impostos e contribuições diferidos
3.644
(8.638)
Variação nos estoques
(2.253)
(348)
Variação de adiantamentos concedidos
1.135
(4.708)
Variação nas despesas antecipadas
2.273
(5.280)
Variação nos depósitos judiciais - não circulante
(99)
(260)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais 49.523 163.953
Variação de fornecedores
(3.051)
5.706
Variação de impostos e contribuições
(10.720)
(4.581)
Variação de obrigações trabalhistas e sociais
625
(101)
Variação de armadores
60.920 162.722
Variação de provisões diversas
1.370
1.393
Variação de provisão para contingências
379
(1.186)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais 219.573
10.796
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
12.645
41.979
Variação de créditos pessoas ligadas
(35.533) (26.690)
Variação de empréstimos e finaciamentos
(46.487) 69.173
Variação de arrendamento a pagar
93.743
Variação de débito de empresas ligadas
922
(504)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(121.076) (27.510)
Direito de Uso - adoção inicial
(118.530)
–
Aquisições de bens do ativo imobilizado e/ou intangível
(2.546) (27.510)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de
financiamentos e investimentos
(108.431) 14.469
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
111.142
25.265
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
32.269
7.004
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
143.411
32.269
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa
111.142
25.265
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida
mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar
a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações
atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da
obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido como despesa financeira. o) Imposto de Renda e Contribuição Social
corrente e diferido: As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do
período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, calculados com base
nas alíquotas de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição
Social. O Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são reconhecidos
com relação às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para
fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação na
apuração do lucro real tributável. p) Apuração do resultado: O resultado das
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.
• Receita de prestação de serviços: A receita proveniente da prestação de serviços
é reconhecida de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com contrato de
clientes, adotada pela Companhia em 01/01/2018, estabelecendo um modelo de
cinco etapas para determinar a mensuração da receita e quando e como ela será
reconhecida. Dessa forma, a Companhia reconhece as receitas na extensão em
que os produtos são entregues e devidamente aceitos pelos seus clientes, onde
os riscos e benefícios relacionados a propriedade são transferidos. A receita é
mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber líquidas
de quaisquer contraprestações variáveis, tais como descontos, abatimentos,
restituições, créditos, concessões de preços, incentivos, bônus de desempenho,
penalidades ou outros itens similares. • Receitas e despesas financeiras: A receita
e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros
efetivos. A Companhia classifica juros recebidos como fluxos de caixa das atividades de investimento. q) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações
dos fluxos de caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2). 3. Legislação aplicável às Companhias de
navegação: As particularidades concernentes às Empresas de navegação encontram-se refletidas nas demonstrações contábeis e enquadram-se nas disposições contidas na Portaria do Ministério da Fazenda nº 188, de 27/09/1984. Essa
particularidade inclui, principalmente, a forma de contabilização do Adicional ao
Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Em conformidade com
a legislação vigente aplicável às Empresas de navegação, é destinada a elas a
taxa adicional de 10% sobre o valor do frete de cabotagem, cobrado dos clientes
ou ressarcidos pela União Federal, a qual é creditada em conta vinculada no
Banco do Brasil S.A. Esses depósitos destinam-se, exclusivamente, a pagamento
de eventos de construção, docagem, reparos, manutenção das embarcações e
amortizações de financiamentos concedidos pelo Fundo da Marinha Mercante
- FMM para aquisição e reparação de embarcações em estaleiros brasileiros.
Em 31/12/2019, a Companhia tinha a receber da União Federal o montante de
R$ 50.393 (R$ 153.054 em 2018), referente à taxa adicional acima mencionada.
4. Normas e interpretações novas revisadas já emitidas e adotadas: • NBC
TG CPC 06 - R3/IFRS 16 - Arrendamento mercantil: Em meados de janeiro de
2016, o IASB aprovou esta norma, que entra em vigor para períodos anuais
iniciando em/ou após 01/01/2019, e, em essência, dispõe que todo contrato de
arrendamento mercantil, seja ele considerado operacional ou financeiro, deve
ser contabilizado reconhecendo ativos e passivos envolvidos. A Companhia
aplicou inicialmente a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) em 01/01/2019 usando a abordagem retrospectiva modificada. Sob essa abordagem, a informação comparativa
não é exigida e o ativo de direito de uso é mensurado pelo mesmo valor do
passivo de arrendamento. A Companhia analisou seus contratos de arrendamento
operacional para identificar se eles continham ou não um arrendamento, de
acordo com a NBC TG 06/R3 (IFRS 16). A norma define que um contrato é ou
contém um arrendamento se o mesmo transmite o direito de controlar o uso de
um ativo identificado por um período, em troca de uma contraprestação. A Companhia aplicou a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) apenas para os contratos vigentes
em 01/01/2019 e que foram previamente identificados como arrendamentos. A
Companhia optou por adotar as isenções de reconhecimento previstas na norma
para arrendamentos de curto prazo, que são contratos com duração máxima de
12 meses e de baixo valor, cujo valor justo do ativo identificado arrendado seja
inferior a US$ 5 mil. Os impactos significativos identificados pela adoção da NBC
TG 06/R3 (IFRS 16) nos ativos e passivos da Companhia são decorrentes dos
contratos de arrendamento de navios da sua controladora, utilizados pela Companhia. Adicionalmente, a NBC TG 06/R3 (IFRS 16) substitui a despesa linear
de arrendamento operacional pelo custo de depreciação de ativos objetos de
direito de uso desses contratos e pela despesa de juros sobre as obrigações de
arrendamento às taxas efetivas de captação vigentes à época da contratação
dessas transações. A Companhia aplicou os requerimentos da NBC TG 06/R3
(IFRS 16) em 01/01/2019, resultando nos impactos conforme abaixo:
IFRS 16
IFRS 16
(NBC TG 06/R2) (NBC TG 06/R2)
Balanço Patrimonial
01/01/2019
31/12/2019
Direito de Uso (ativo) .................................
118.530
87.907
Arrendamento Financeiro (passivo) ..........
118.530
93.743
• IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A interpretação trata da contabilização dos tributos sobre a renda quando os tratamentos
fiscais envolvem incertezas que afete a aplicação da IAS 12,e não se aplica a
impostos ou exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma especifica,
as exigências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tratamento
aplicável aos tributos. A Administração da Companhia aderiu à norma a partir do
início de sua vigência em 01/01/2019. No entanto, com base no entendimento
da Administração, não há impacto relevante na contabilização decorrente de
posições incertas relativas a tributos sobre o lucro em razão da adoção deste
novo pronunciamento contábil. 5. Novas normas ainda não vigentes: As novas
normas e interpretações ou alterações de normas emitidas, mas que ainda não
entraram em vigor, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar as
respectivas normas e interpretações, se aplicável, quando entrarem em vigor:
• Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS; • Definição
de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3); • Definição de materialidade
(emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8); • IFRS 17 Contratos de Seguros. A
Administração da Companhia está avaliando os impactos do IFRS e entende que
sua adoção não provocará um impacto relevante nas demonstrações contábeis.
Silvia Helena Bastos Loureiro - Diretora Financeira
Luciano Fabrício Riquet Filho - Diretor de Relações Institucionais
Augusto Cezar dos Santos Valente - Contador - CRC 087256/O-0-RJ

Aumento da procura leva a desabastecimento de gás
Desde o início do isolamento social por conta do
coronavírus, as vendas de
botijões de gás tiveram aumento significativo de pedidos. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras
de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), Sérgio Bandeira de Mello, houve um
aumento “surpreendente e
inesperado” na procura por
botijões de gás, da ordem de
25% nos últimos dez dias de
março, comparado ao mesmo período do ano passado.
De acordo com a entidade, a Petrobras não conseguiu
responder com a velocidade
adequada, gerando um atra-

so entre dois e três dias para
as entregas de produto. “Não
sabemos como será o comportamento do consumidor nos
próximos dias, mas os efeitos
dessa corrida são momentâneos em função de pressões
bruscas da demanda”, avaliou
o presidente do Sindigás.
Bandeira de Mello disse
que o atraso no abastecimento foi mais sentido em São
Paulo. “Um dos motivos foi a
interrupção do funcionamento em um duto da Petrobras
entre Santos e Mauá. Porém,
a previsão de reinício da operação desse duto, que estava
paralisado para manutenção, é
hoje (segunda-feira) ainda. A
expectativa das distribuidoras

é começar a receber carga de
gás por meio dessa tubulação
entre o fim do dia de hoje (segunda-feira) e amanhã (terçafeira)”.
As dificuldades para abastecimento foram confirmadas
pelo presidente do Sindicato
das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás
(Sindvargas), Sérgio Costa.
Segundo ele, “os caminhões
de revendedores ficam na fila
em frente às distribuidoras
engarrafadoras até cinco dias
esperando o produto para carregar”, informou o presidente
do sindicato.
O Sindigás informou que
as equipes das empresas distribuidoras e revendas estão

trabalhando com plena capacidade. “Portanto, não há razão para estocar GLP (gás de
cozinha)”, informou o Sindigás, e fez uma apelo para que
o consumidor “compre de forma consciente, de modo que
não falte gás para as famílias
que precisam do produto para
consumo imediato”.
À Agência Brasil a Petrobras alegou que, com relação
ao gás, não há falta do produto, mesmo com a população
tendo aumentado o consumo,
por medo de desabastecimento. A estatal informou que,
em março, as vendas de gás
de cozinha (GLP) totalizaram
615 mil toneladas, 8 mil toneladas acima da quantidade

inicialmente acordada com as
distribuidoras.
Ainda segundo a Petrobras,
houve, recentemente, queda
de demanda por outros combustíveis - gasolina, diesel e
querosene de aviação. Com
isso, o processamento das
refinarias foi reduzido e, no
caso do GLP, a redução da
produção será compensada
por importação do produto.
“As entregas estão garantidas”, afirma a petrolífera.
Por telefone, a assessoria
da empresa informou ainda
que os botijões vazios não
estão voltando às distribuidoras, o que tem prejudicado
o ciclo do produto. “Por esse
motivo, nossa recomenda-

ção é a de que não se estoque
botijões em casa”, alertou.
O Sindigás e o Sindvargas
contestam a justificativa apresentada pela Petrobras para a
falta de botijões. “Não há falta
de botijões. A maior prova de
que há botijões disponíveis
são as longas filas de carretas
formadas há dias, lotadas de
botijões vazios, aguardando a
chegada de produto”, disse o
presidente do Sindigás. “Não
procede essa argumentação de
falta de botijões. Basta ir aos
centros de troca de vasilhames
para ver. Há grande quantidade de vasilhames tanto nas
distribuidoras como nas revendas”, garante o presidente
do Sindvargas.

