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Estado do Rio 
terá perda de 
8% em ICMS 
sobre óleo e gás

Estudo da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) mostra que o Estado do Rio 
sofrerá com perdas na arrecadação 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) no 
setor de óleo e gás.

O levantamento feito projeta re-
dução de 8% no recolhimento total 
desse imposto, que é uma das prin-
cipais fontes de renda do estado.

A informação foi apresentada 
no XI Painel online “Os Impactos 
operacionais no mercado de óleo e 
gás fluminense causados pela Co-
vid-19”, realizado nesta sexta-feira 
pelo Fórum de Desenvolvimento 
Estratégico da Assembleia Legisla-
tiva  (Alerj).

O setor de exploração de petró-
leo e gás do Rio de Janeiro corres-
ponde a 40% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do estado.

Baixa contábil adotada 
na Petrobras supera o das 
demais petroleiras juntas
Apesar do prejuízo, 
desempenho 
operacional da 
estatal melhorou

Um dos fatores decisivos para o 
prejuízo de R$ 48,5 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2020, anunciado 
pela Petrobras na noite de quinta-
feira, foi a baixa contábil de R$ 
65,3 bilhões (ou US$ 13,4 bilhões) 
em impairments. Trata-se de uma 
ferramenta contábil que mede a 
expectativa de geração de caixa ao 
longo do tempo levando em con-
ta itens como a projeção do preço 
do barril de petróleo, mudanças na 
taxa de câmbio, entre outros.

A Petrobras alega uma mudança 
na previsão dos preços do barril do 
petróleo de longo prazo – de US$ 
65 para US$ 50 – para justificar a 
realização dos impairments nesse 
montante. O Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (Ineep) ela-
borou análise destacando os princi-
pais pontos do balanço financeiro.

O Instituto comparou a baixa 
contábil com as maiores petrolei-
ras mundiais no mesmo período. O 
valor realizado pela Petrobras foi 
quase quatro vezes maior do que o 

da Total (US$ 3,635 bilhões). Em 
seguida vêm ExxonMobil (US$ 
2,883 bilhões), Sinopec (US$ 1,450 
bilhão), BP (US$ 1,149 bilhão) e 
Shell (US$ 749 milhões).

Além dos impairments, a com-
panhia teve um significativo au-
mento das despesas financeiras, 
que cresceram 151,6% entre o 
primeiro trimestre de 2019 e o de 
2020, em função principalmente 
das variações monetárias e cam-
biais, que cresceram 440,7% no 
mesmo período.

Apesar do resultado contábil ne-

gativo, a estatal brasileira teve um 
melhor desempenho operacional. 
O lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização (Ebtida 
ajustado) da empresa cresceu 36%, 
contabilizando R$ 37,5 bilhões, 
enquanto a receita total de vendas 
registrou aumento de 6,5%, encer-
rando o trimestre em R$ 75,5 bi-
lhões. A melhoria do resultado ope-
racional permitiu que a companhia 
tivesse um aumento do fluxo de 
caixa operacional de 97,1%, saltan-
do de US$ 17,7 bilhões para US$ 
35 bilhões. Página 10

‘Impairments’ chegaram a US$ 13,4 bi na estatal brasileira

Senadores classifi cam bolsonaro
de ‘maior ameaça à saúde pública’

Maior queda 
na produção 
industrial dos 
EUA em 101 anos

A produção industrial nos Esta-
dos Unidos caiu 11,2% em abril, 
maior queda mensal nos 101 anos 
de história do índice, com a pan-
demia de Covid-19 levando muitas 
fábricas a retardar ou suspender as 
operações ao longo do mês, infor-
ma o Federal Reserve (Fed).

A indústria manufatureira caiu 
13,7%, seu maior declínio já re-
gistrado, pois todas as principais 
categorias registraram quedas. A 
produção de veículos automotores 
e peças caiu mais de 70%; a produ-
ção em outros setores da manufatu-
ra caiu 10,3%.

A utilização da capacidade do 
setor industrial diminuiu 8,3 pontos 
percentuais, para 64,9% em abril, 
uma taxa 14,9 pontos percentuais 
abaixo da média de longo prazo 
(1972–2019) e 1,8 ponto percentual 
abaixo do nível mais baixo de todos 
os tempos em 2009. O índice é cal-
culado desde 1967.

Também nesta sexta-feira, o 
Censos Bureau divulgou as ven-
das em abril, que vieram pior que 
as expectativas do mercado finan-
ceiro. Houve queda em todos os 
grupos, exceção feita a non-store 
retailers (que marcou o quarto 
mês consecutivo de crescimento 
com 8,4%). As vendas no varejo 
caíram 16,4%.

Veto à ampliação 
da renda básica 
agrava crise 
na economia

O presidente Jair Bolsonaro ve-
tou na íntegra a ampliação da renda 
emergencial de R$ 600 para deze-
nas de categorias de trabalhadores 
e trabalhadoras informais, que não 
haviam sido incluídas no primeiro 
projeto de lei aprovado pelo Con-
gresso Nacional.

Com o veto, recomendado pela 
equipe econômica, o governo dá 
mais um passo para prejudicar a 
economia, especialmente a espe-
rada recuperação após o fim das 
medidas de restrição adotadas para 
combater o coronavírus.

Entre os prejudicados estão mo-
toristas de aplicativos, garçons, 
manicures, agricultores familiares, 
pescadores artesanais, catadores de 
recicláveis, trabalhadores das artes, 
diaristas, babás, garimpeiros, entre 
outros trabalhadores.

No campo, serão atingidos 1 mi-
lhão de agricultores familiares, ava-
lia o presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familia-
res (Contag), Aristides Veras.

O líder do PMDB no Senado, 
Eduardo Braga (AM), anunciou em 
suas redes sociais que vai traba-
lhar para que o veto seja derrubado 
e para que se possa fazer “justiça 
social” aos trabalhadores. A derru-
bada do veto foi defendida também 
pelo líder do PSL, senador Major 
Olímpio (SP), informa a Agência 
Senado.

Só foram sancionados dois itens: a 
permissão para que mães adolescen-
tes recebam os R$ 600 e a suspensão 
de parcelas de empréstimos do Fies 
para contratos que estavam em dia 
antes da calamidade pública.

Com menos de um mês à frente 
da Saúde, o ministro Nelson Teich 
pediu demissão nesta sexta-feira. 
Ele assumiu o cargo há um mês, 
após a saída do ex-ministro da 
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
em 16 de abril. Teich deixa a Pasta 
no dia em que o número de casos 
oficialmente reconhecidos chegou 
a 218.223, um recorde de 15.305 
casos a mais que no dia anterior, 
comprovando que a aceleração na 
contaminação. Com mais 824 mor-
tes, agora são 14.817 mortos por 
Covid-19.

O novo nome ainda não foi es-
colhido por Bolsonaro. O atual 
secretário-executivo, o general do 
Exército Eduardo Pazuello, fica no 
cargo interinamente.

À tarde, Teich disse, em entre-
vista coletiva, que escolheu sair, 
que “deu o melhor” de si e que 
aceitou o convite “não pelo cargo”, 
mas “porque queria tentar ajudar as 
pessoas”. Ele não entrou em deta-
lhes sobre as razões da saída. Havia 
divergências entre ele e o presiden-
te Jair Bolsonaro sobre temas como 
o distanciamento social e o uso da 
cloroquina para o tratamento da 
Covid-19.

A demissão teve repercussão ne-
gativa entre os senadores. Como 
mostra a Agência Senado, os par-
lamentares que se manifestaram 

foram unânimes em afirmar que o 
fato aponta despreparo e irrespon-
sabilidade do presidente da Repú-
blica. Para alguns, Jair Bolsonaro 
demonstrou que não pode mais se-
guir no cargo.

Os senadores Humberto Costa 
(PT-PE) e José Serra (PSDB-SP), 
que já foram ministros da Saúde, 
destacaram a postura de “nega-
ção da ciência” do presidente Jair 
Bolsonaro, e apontaram-no como 
centro da crise que o país atraves-
sa. “De fato, o presidente é hoje a 
maior ameaça à saúde pública do 
Brasil”, afirmou Serra.

Para o líder do MDB, senador 
Eduardo Braga (AM), a saída de 

Teich “eleva a temperatura” da cri-
se no país. Ele afirma que o Brasil 
carece de uma condução “equili-
brada” para enfrentar a pandemia.

O líder do PSD, senador Otto 
Alencar (BA), direcionou críticas 
ao presidente Jair Bolsonaro, a 
quem chamou de “psicótico”. Para 
o senador, as trocas de ministros 
acontecem porque o chefe do Exe-
cutivo “não respeita ninguém”.

Para o líder do Podemos, Alva-
ro Dias (PR), Bolsonaro demons-
tra “prepotência” e “arrogância”, e 
está falhando em comandar o país. 
Ele avalia que o Congresso deveria 
liderar o combate à pandemia, jun-
to com estados e municípios.

Teich não aceitou fritura e surpreendeu presidente com demissão rápida

Andre Motta Petrobras

Marcelo Casal Junior/ABr
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A China, o sistema mundial e a distopia brasileira
Quando o almirante 

Cheng Ho ordenou o reco-
lhimento de sua frota naval 
por volta do ano de 1424 
deixou, segundo as palavras 
da antropóloga Abu-Lu-
ghod, “um enorme vazio de 
poder”. Interrompia-se ali, 
prematuramente, o primeiro 
grande projeto expansionista 
chinês iniciado durante a Di-
nastia Ming.

Após impressionantes ex-
pedições navais que alcança-
ram territórios tão distantes 
quanto o Oceano Índico e 
a costa da África, e em de-
cisão ainda não totalmente 
esclarecida pelos estudiosos 
do tema, a China, abrupta-
mente, abriria mão de pro-
tagonizar o primeiro grande 
projeto expansionista em es-
cala global.

Não passariam mais do 
que 70 anos para que os eu-
ropeus ocupassem o grande 
vazio deixado pelos chine-
ses e iniciassem de fato a 
aventura que deu origem ao 
que hoje chamamos sistema 
mundial ou interestatal.

Seis séculos depois, a 
China liderada por Xi Jin-
ping se vê numa crise sem 
precedentes em sua bem-
sucedida história recente de 
líder inconteste do processo 
de globalização. A pande-
mia da Covid-19 que atinge 
abruptamente todo o planeta, 
para a China em particular, 
foi um duro golpe que criou 
um desequilíbrio em seu mo-
delo de estabilidade política 
e econômica.

Nos primeiros três meses 
de 2020, o comércio entre 
a China e o resto do mundo 
caiu 6,4%, uma cifra impen-
sável para os padrões chi-
neses. Em particular, o co-
mércio com Estados Unidos, 
União Europeia e Japão, de-
clinou 18,3%, 10,4% e 8,1% 
respectivamente.

Mesmo com a forte dimi-
nuição do contágio dentro 
do território chinês, existe 
uma grande preocupação 
em acelerar a reabertura das 
atividades produtivas. A pre-
ocupação com o aumento da 
pobreza e a desestabilização 
política são evidentes. Em 
recente visita a província 
de Shaanxi, Xi Jinping fez 
questão de sublinhar em seu 
discurso a importância da 
luta contra a pobreza.

Para além dos estímulos 
às empresas, investimentos 
em infraestrutura e ajuda fi-
nanceira à população, uma 
série de reformas estrutu-
rais é prevista para que o 
país consiga superar a terrí-
vel crise desencadeada pela 

Covid-19. Uma importante 
sessão anual do Congresso 
Nacional do Povo está pre-
vista para o dia 22 de maio, e 
maiores detalhes poderão ser 
esmiuçados ali.

Enquanto isso, o Brasil, 
um dos países que outrora 
poderia ser considerado um 
dos mais importantes alia-
dos do projeto de integração 
eurasiático fora da Eurásia, 
vive a maior crise político-
econômica de toda a sua 
história e afunda a cada dia 
mais em uma guerra interna 
sem precedentes.

Algo que vem sendo dis-
cutido internamente entre o 
establishment chinês é jus-
tamente a criação de meca-
nismos para conter o risco de 
instabilidade que as tensões 
sociais decorrentes das difi-
culdades econômicas pode-
riam desencadear.

O Brasil já vinha passan-
do por crises em cascata que 
se acumulavam ano após 
ano desde o mês de junho de 
2013, quando o país foi alvo 
de um processo de desesta-
bilização – ou guerra híbrida 
– que desencadeou uma sé-
rie de outros eventos mais ou 
menos orquestrados (como o 
lawfare contra alvos especí-
ficos) que culminaram com a 
fragilização das instituições 
que vinham sendo fortaleci-
das desde a promulgação da 
Constituição de 1988.

Para piorar, e em contras-
te com a postura chinesa em 
procurar conter a instabilida-
de interna, o país assiste es-
tupefato às atitudes erráticas 
do presidente Bolsonaro, sob 
o silêncio anuente de seu en-
torno orbitado por militares.

Tendo sido escolhido para 
ocupar o cargo máximo da 
República, muito provavel-
mente, na fatídica visita do 
então secretário de defe-
sa americano, James Mat-
tis “Mad Dog”, em agosto 
de 2018 (dois meses antes 
das eleições presidenciais), 
quando numa peculiar e fe-
chada reunião entre o norte-
americano e o Alto Comando 
das Forças Armadas deu-se a 
senha, e Bolsonaro foi un-
gido à missão de impedir a 
volta da esquerda e realinhar 
o Brasil à condição de satéli-
te dos Estados Unidos.

Tudo leva a crer que o es-
garçamento das instituições 
brasileiras tenha acendido 
um sinal de alerta no seio 
das Forças Armadas brasi-
leiras que, num misto de pre-
ocupação sincera e senso de 
oportunidade, aproveitou o 
vácuo de poder para avançar 
na retomada de um protago-

nismo adormecido há mais 
de 30 anos.

Muitos se esquecem, mas 
a presença dos militares – e 
em especial do exército – na 
tradição política brasileira 
remonta à proclamação da 
República, em 1889, que 
abriu a série de golpes mi-
litares que nortearam todo 
o período republicano até os 
dias de hoje.

Não custa lembrar que a 
ocupação de cargos estra-
tégicos pelos militares se 
tornou mais visível quando 
o atual ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, 
estranhamente, foi nomeado 
pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Dias To-
ffoli, para o cargo de asses-
sor especial.

Curiosamente, isso vem a 
ocorrer no mês de setembro 
de 2018 (entre a visita do 
secretário James Mattis e a 
eleição de Bolsonaro), onde 
Dias Toffoli afirma que teria 
convidado o general do exér-
cito Azevedo e Silva após 
solicitar uma indicação ao 
então comandante do exér-
cito, general Eduardo Villas 
Bôas.

O general Villas Bôas é 
o mesmo que, em abril de 
2018, escrevera por meio do 
Twitter uma ameaça velada 
aos ministros da corte supre-
ma caso julgassem proceden-
te o pedido de habeas corpus 
do ex-presidente Lula. No 
dia seguinte ao julgamento 
do remédio constitucional, o 
ex-presidente Lula teria sua 
prisão decretada pelo então 
juiz Sergio Moro.

Como uma espécie de 
Aiatolá, o general Villas 
Bôas reproduz um perso-
nagem clássico da política 
brasileira até os anos 50: o 
chefe militar.

Naquele período, perso-
nificado pela figura do bri-
gadeiro Eduardo Gomes, o 
chefe militar era uma espé-
cie de “guardião da moral 
e dos bons costumes” da 
nação e justificava a ação 
política dos militares como 
detentores de um “poder mo-
derador” não escrito. Desta 
forma, os militares se auto 
atribuíam o exercício da fun-
ção do “poder de veto” da 
República. No contexto da 
guerra fria, o poder de veto 
costumava ser invocado para 
frear qualquer indício de 
ameaça comunista.

Passados mais de 60 anos, 
e quando muitos pensavam 
que as Forças Armadas bra-
sileiras estariam totalmente 
profissionalizadas e afasta-
das da política, eis que nos 

vemos liderados por um 
Poder Executivo integrado 
por nada menos que 3 mil 
militares; sem falar dos oito 
ministérios ocupados pelos 
homens das armas.

Como numa batalha de 
trincheiras, os militares vi-
nham avançando dia após 
dia no controle e tutela dos 
órgãos estatais e das institui-
ções da República, mas se 
existia uma estratégia bem 
articulada de ocupação de 
poder, com a chegada da Co-
vid-19 as peças definitiva-
mente se embaralharam.

Hoje o Brasil caminha 
a passos largos para se tor-
nar o epicentro mundial da 
Covid-19, e à medida que 
a pandemia parece sair do 
controle, mais os militares 
tentam controlar o caos sis-
têmico interno.

Além disso, se antes da 
Covid-19 havia alguma co-
esão no establishment brasi-
leiro em torno das reformas 
neoliberais levadas a cabo 
pelo Ministério da Econo-
mia, com o estouro da crise 
sanitária, é a cada dia mais 
evidente o racha entre seto-
res empresariais, a grande 
mídia, o Congresso Nacio-
nal e o Poder Judiciário, que 
agora se posicionam frontal-
mente em oposição ao Go-
verno Bolsonaro.

As recentes reuniões entre 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
e o presidente do STF, Dias 
Toffoli, com a presença do 
ministro “eminência par-
da” do Palácio do Planalto, 
general Braga Netto, foram 
uma sutil tentativa de intimi-
dação e enquadramento de 
dois poderes da República 
por parte dos militares insta-
lados no Planalto.

Ao mesmo tempo em que 
os porões da máquina de 
desinformação do governo 
difama adversários e atiça 
as baixas patentes das For-
ças Armadas e das polícias 
militares estaduais (seus fi-
éis aliados), o país afunda 
naquela que certamente é 
a maior crise existencial de 
sua história.

Como se não bastasse 
tudo isso, o resto do mundo 
convive com a perspectiva 
de arcar com um endivi-
damento público só visto, 
segundo a revista britânica 
The Economist, “em meio 
aos escombros de 1945”.

Para além da própria crise 
sanitária, as consequências 
econômicas do pós-pande-
mia serão devastadoras do 
ponto de vista fiscal, pois o 
fechamento compulsório da 

indústria, escritórios e de 
vários segmentos do setor de 
serviços certamente trarão 
como consequência a queda 
das receitas dos governos.

Como muitos analistas já 
vinham notando, o mundo 
vive o exato momento de 
transição entre aquilo que já 
não existe mais e o que ainda 
está para nascer.

Mesmo antes da pande-
mia é notória a aceleração 
da competição interestatal, 
o que denota o fenômeno 
de desconcentração de po-
der que ao longo da história 
do sistema mundial sempre 
ocorre nos períodos de de-
clínio dos longos ciclos da 
política internacional. 

Algo que as elites brasi-
leiras, em especial as elites 
militares – psicologicamente 
presas em inimigos imaginá-
rios como comunistas chine-
ses e “marxistas culturais” 
– ainda não perceberam, é a 
dimensão da importância do 
Brasil no contexto geopolíti-
co deste novo século que se 
inicia.

Com o esfacelamento 
das instituições de Bretton 
Woods e da ordem liberal 
hegemonizada pelos Estados 
Unidos, o mundo desenha 
– e todos nós somos perso-
nagens – uma configuração 
sistêmica ainda não definida. 
Em processo.

Como ocorrera entre apro-
ximadamente os anos 1550 e 
1640, quando o mundo, ain-
da dominado pela poderosa 
Espanha, via florescer os 
movimentos de contestação 
ao império que construíra 
seu poder na recém-desco-
berta América.

Presos à riqueza do ouro e 
ao sistema de governo medie-
val que já não correspondia a 
realidade, os Habsburgo – em 
sua aliança com o papado – 
lutavam para que sua hege-
monia não se desintegrasse 
em meio a ascensão dos no-
víssimos atores do sistema, 
quais sejam, a França, a Ho-
landa, a Suécia e a Inglaterra.

Naquele momento, a Eu-
ropa era engolida por uma 
escalada sem precedente de 
guerras oriundas daquelas 
novas realidades de poder, 
cujos novos atores, emer-
gidos no noroeste do velho 
continente, não estavam 
nada dispostos a submeter-
se ao poder espanhol.

A tradução daquele cená-
rio foi o aprofundamento do 
caos sistêmico que viria a 
ser pacificado apenas com o 
advento do Tratado de Ves-
tfália. Qualquer semelhança 
com o momento mundial 

atual não é mera coincidên-
cia, pelo menos para os estu-
diosos da geopolítica.

Voltando ao ano de 2020, 
é muito provável que fenô-
menos até então embrioná-
rios se revelem mais claros 
e ousados no pós-pandemia. 
A competição tecnológica, 
mais visível em torno do 
5G, tende a se radicalizar 
em muitas outras áreas. E a 
busca por recursos naturais/
energéticos já é uma realida-
de e coloca não só a África, 
mas a própria América do 
Sul no alvo da nova corrida 
imperialista que também de-
verá se aprofundar.

Por enquanto, o establish-
ment brasileiro é um mero 
espectador das rápidas mu-
danças que o sistema mun-
dial verá nos próximos anos.

A China, mesmo abatida 
fortemente pelo meteoro Co-
vid-19, se reinventa em sua 
política de ajuda humanitária 
global de combate efetivo ao 
vírus e foca sua atuação no 
fortalecimento do projeto de 
integração eurasiático; em 
particular na Belt and Road 
Initiative – BRI.

Demonstrando uma im-
pressionante resiliência, não 
obstante a forte retraída nas 
exportações para os países 
centrais, os chineses viram um 
aumento de 3,2% com os paí-
ses aderentes da Nova Rota da 
Seda. Mesmo não sendo nú-
meros comparáveis aos anos 
anteriores, demonstra que os 
projetos de infraestrutura do 
BRI não foram afetados tão 
fortemente pelos efeitos ne-
fastos da crise sanitária.

Nada mais adequado ao 
pensamento e à forma de 
conduta da cosmologia con-
fuciana, baseada para além 
da mera divagação, num ato 
concreto, um agir.

Assim, os chineses se-
guem sua jornada rumo ao 
timão central do sistema 
mundial, absorvendo cons-
cientemente os pilares da 
modernidade ocidental, mas 
sem nunca perder a essência 
do pensamento de Confúcio, 
o Tao-to que sempre busca a 
eficácia para além do mero 
pensamento.

No próximo mês de ju-
nho completam-se sete anos 
de ininterrupta instabilida-
de político-institucional no 
maior país da América La-
tina. Que a história dos po-
vos mais antigos e os ventos 
da mudança nos ensinem a 
guiar o timão do nosso pró-
prio destino.

q  Fabio Reis Vianna
Escritor e analista geopolítico.

Brasil, um país em busca de receita
Se contarmos tão-somen-

te com a chegada da Corte, 
o Brasil está na adolescên-
cia, completou apenas 212 
anos, o que na história das 
nações é pouco. Recém-saí-
dos da fase engatinhar – re-
presentada pelas crises po-
líticas  (república, ditaduras 
e governos interrompidos), 
crises econômicas, fiscais, 
financeiras, e, desde a déca-
da de 1980, a da automação 
gerando mudanças, a partir 
de 2000 bruscas e frequen-
tes, desemprego constante, 

e, pós democratização, a da 
ética escancarando o que 
poucos sabiam do passado 
recente e hoje do presente. 
Muito para o jovem país. 
Agora a pandemia!

Muitos ouvem, leem, as-
sistem e comentam. Não há 
mais às escondidas. A eva-
são da privacidade é a moda, 
o tribunal da internet. Nós, 
agora eleitores, vamos erran-
do e tentando transformar, 
quero crer, erros em degraus 
para acertos. Melhores, que 
no passado, estamos.

Contudo, o que preocu-
pa mais, alguns poucos, é 
que o ensino prepara para 
um mundo que não existe, a 
agressão ao ambiente, com 
inundações e secas, muda o 
perfil de cidades atingidas 
e das não atingidas, porém 
acolhedoras,  a prevenção 
não encontra ressonância 
nos que cuidam da saúde 
pública e outros acham que 
a solução é a construção de 
presídios. Que falta faz um 
bom gestor!

Os “alguns” também indi-

cam que os condenados têm 
mais é que trabalhar como 
auxiliares de “cuidadores”, 
“mediadores de especiais”, 
“professores”, “médicos”, 
“enfermeiros”, ajudar as 
tartarugas que desovam e 
não conseguem retornar ao 
mar… Enfim, vamos acabar 
com a farra das prisões para 
corruptos e corruptores, que 
hoje se apresentam abati-
dos, doentinhos e velhinhos, 
transformadas em colônia de 
férias, anos antes das pres-
crições e outras protelações. 

Dá tempo!
Ah, quem sabe também se 

tais condenados no país ado-
lescente não imitam – o que 
mais fizemos em todas as 
áreas, sem sucesso por não 
levarmos em conta que cada 
país é único, com seu tem-
po, espaço e circunstâncias 
– seriamente Francis Bacon, 
que por volta de 1600, preso 
por aceitar propina, pagou a 
multa estipulada e dai mu-
dou radicalmente de vida e 
tornou-se um emérito filó-
sofo? Quem sabe não temos 

alguns escondidos em meio 
a corruptos e corruptores? 
Que consigam gerar receita 
para contribuir para o equi-
líbrio social e uma melhor 
distribuição de renda?

q  Luiz Affonso Romano
Consultor, CEO do 

Laboratório da Consultoria, 
coordenador da pesquisa Perfil 

das Empresas de Consultoria 
no Brasil e professor do 

Curso de Desenvolvimento 
de Consultores – presencial e 

online.
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ICLA CONSULTORIA S.A.
CNPJ 10.274.584/0001-47 NIRE 33.3.0028786-8

CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. acionistas para se reunirem em AGO/E, 
a ser realizada no dia 26/05/20, às 11h, na sede da Cia à Av. Rio Branco, nº 
185, sala 1.902, Centro/RJ, a fim de tratar da seguinte Ordem do Dia: EM AGO: 
1. Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19, que ficam 
depositados na sede da Cia; e 2. Fixar o montante da remuneração global 
anual dos Administradores da Cia. EM AGE: 1. Aprovar a eleição da Diretoria; 2. 
Aprovar a proposta de aumento de capital social no valor de R$ 482.742,92; 3. 
Aprovar a alteração da redação do art. 5º do Estatuto Social da Cia considerando 
o aumento de capital acima proposto; e 4. Aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da Cia. RJ, 15/05/20. ICLA CONSULTORIA S.A. Presidência.

Exportação de empregos
O conselho de diretores do norte-americano Exim-

bank aprovou linha de financiamento para exportação e 
construção de uma unidade de gás natural liquefeito em 
Moçambique, no valor total de US$ 4,7 bilhões. Serão 
criados 16,7 mil empregos em 68 empresas – nos EUA – 
durante os cinco anos de obras.

No Brasil, terraplanistas condenam financiamentos 
semelhantes do BNDES e retiram o Brasil da África. 
Esta semana, o Governo Bolsonaro fechou as embaixa-
das na Libéria e em Serra Leoa.

De 2007 a 2015, o apoio do BNDES a exportações 
do setor de construção gerou encomendas para 4.044 
fornecedores brasileiros de bens e serviços. Desse total, 
informa o banco estatal, quase 70% foram empresas de 
micro, pequeno e médio porte. De 2007 a 2014, o núme-
ro de pessoas empregadas nessa cadeia quase dobrou, 
passando de 402 mil para 788 mil.

Desde 1998, o BNDES desembolsou US$ 10,5 bil-
hões para financiar vendas de bens e serviços usados em 
obras de empreiteiras brasileiras no exterior. O valor é 
pouco mais do dobro de um único financiamento do Ex-
imbank dos EUA.

Estratégia de Saúde
O presidente da Comissão Externa para o Coronavírus 

da Câmara, deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), apresen-
tou o PL 2583/2020, que cria uma Estratégia Nacional 
de Saúde nos moldes da feita para a Defesa em 2008. 
Objetivo é garantir a soberania do país em produção de 
medicamentos e equipamentos médicos e a definição de 
critérios para o enquadramento na categoria de Empresas 
Estratégicas em Saúde (EES).

Impunidade
A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou 

nota condenando o assassinato do jornalista Leonardo 
Pinheiro, morto a tiros na quarta-feira (13) em Araruama 
(RJ), no momento em que realizava entrevista para seu 
portal de notícias A Voz Araruemense. “O assassinato de 
Leonardo mostra, mais uma vez, a insegurança  para  a  
atividade jornalística no país, alimentada pela impuni-
dade”, lamenta a Associação.

Marcas
Com o objetivo de criar uma ponte de comunicação 

ativa entre recrutadores e profissionais sobre assuntos 
do mercado de trabalho, a plataforma trampos.co e a 
consultoria Leme Growth criaram uma joint venture: o 
T-Branded Content, ferramenta em forma de estúdio de 
conteúdo, que permite que as marcas busquem melhorar 
– ou até mesmo criar do zero – sua própria narrativa para 
atrair e reter os talentos.

“Queremos agregar ainda mais valor às marcas com 
as novas estratégias. Essa inovação 360º é uma solução 
para as empresas que querem se posicionar de maneira 
clara no mercado, recrutar o profissional ideal e capacitar 
o que já estão na casa, desenvolvendo equipes cada vez 
mais sólidas,” afirma Tiago Yonamine, especialista em 
recrutamento e CEO do trampos.co.

A fusão das marcas dá origem também ao T-Talks, 
iniciativa para realização de debates em lives semanais. 
A primeira será com Bob Wollheim, CSO da CI&T, e 
com os criadores do projeto, Tiago e André Chaves. Será 
nesta segunda-feira (18), às 17h, no site do trampos.co

Lucro
Os planos de saúde, que muito pouco estão fazendo 

para colaborar no combate ao coronavírus, vão ficar mais 
caros após a pandemia, seguindo o aumento dos custos 
médicos. Essa é a perspectiva no momento, comenta 
Francisco Vignoli, sócio-diretor da Carelink, empresa 
especializada na gestão da saúde e logística de informa-
ções médicas.

Grana
A defesa a qualquer custo do uso da cloroquina, que 

vai contra as pesquisas até agora realizadas, ultrapassa a 
fronteira da desinformação e da ideologia. Deve ter din-
heiro metido nisso.

Rápidas
A presidente da Comissão de Seguridade Social do 

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Suzani An-
drade Ferraro, fará live no Instagram com a conselheira 
da OAB/SC Gisele Kravchychyn, nesta segunda-feira, 
às 16h, no perfil @iabnacional, sobre “Teleperícias em 
ações judiciais previdenciárias: avanço ou retrocesso?” 
*** O presidente da Cobrart e membro da Academia 
Fluminense de Letras, Luiz Felizardo Barroso, lança o 
livro Franquia sem Fronteiras, pela editora Letras e Ver-
sos *** A crise, os contratos e as obrigações no Direito 
Privado brasileiro e português na pandemia da Covid-19 
são temas de webinar que a Associação dos Advogados 
(Aasp) realizará nesta segunda-feira, às 10h, com Cata-
rina Pires (ministra do STJ português). Inscrições: mla.
bs/07a35191

Cloroquina serve para  
curar ou manter ministro?
Damares: quem 
não acredita 
assine uma 
declaração ‘que 
não quer’

A liberação do uso da 
cloroquina para todos os 
pacientes com Covid-19 no 
Brasil é a primeira ação a ser 
cumprida, por determinação 
do presidente Jair Bolso-
naro, pelo general Eduardo 
Pazuello quw assume o Mi-
nistério da Saúde, após a de-
missão do ex-ministro Nel-
son Teich segundo informa o 
jornal Estado de São Paulo. 
Técnicos do Ministério da 
Saúde afirmam que as regras 
para o protocolo do uso da 
cloroquina seja divulgado na 
próxima semana.

Por sua vez, a ministra 
Damares Alves, da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, defendeu em co-

letiva de imprensa que quem 
“não acredita na cloroquina 
deve assinar uma declaração 
dizendo que não quer tomar 
o remédio”.

Apesar da maioria dos 
estudos publicados afirma-
rem que não ter encontrado 
nenhuma diferença entre pa-
cientes que tomaram ou não 
a cloroquina, Damares dis-
se, sem apresentar provas, 
que há outras “vertentes da 
ciência” e pesquisadores do 
mundo inteiro defendendo o 
medicamento.

“O Ministério (da pas-
ta da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos) tem 
sido acionado o dia inteiro 
por brasileiros que querem 
ter o direito de tomar ou 
não, é direito do paciente 
ter acesso ao remédio. O 
nosso telefone não para de 
tocar, os médicos querem 
autonomia para prescrever 
a cloroquina. Quem não 
acredita, que não tome. 
Quem está vendo inúme-
ros testemunhos, tome. São 
direitos humanos sendo ga-
rantidos”, disse.

Nelson Teich deixou o 
Ministério da Saúde, que é 
responsável pela recomenda-
ção ou não de medicamentos 
para o tratamento de doen-
ças, justamente por divergir 
da posição de Jair Bolsonaro 
sobre o uso da cloroquina. O 
ministério recomendava que 
a cloroquina fosse receitada 
para pacientes graves, desde 
que o médico se responsa-
bilize pelo uso e o paciente 
concorde com efeitos co-
laterais do remédio. Teich 
chegou a publicar que os 
pacientes deveriam assinar 
um termo de consentimento 
para uso da cloroquina — o 
remédio tem, entre os efeitos 
adversos, ação no coração, 
causando arritmia.

Comprovação científica

Sobre o uso da cloro-
quina, o médico cirurgião 
Sidney Klajner, presidente 
da Sociedade Beneficente 
Israelita Brasileira Albert 
Einstein, afirma que não 
há qualquer comprovação 
científica sobre os efeitos da 

substância e que as falas de 
Bolsonaro sobre o remédio, 
atrapalharam a pesquisa do 
hospital.

“Tivemos um prejuízo 
nos estudos porque muitos 
pacientes estavam tomando 
em casa. Não conseguimos 
concluir ainda por conta da 
falta de dados”, frisa, acres-
centando que “o paciente 
que poderia ser alvo do es-
tudo já teve contato com a 
substância, e isso nos atrapa-
lhou.”

Para Klajner,  a saída de 
Nelson Teich evidenciou 
a falta de norte do governo 
Jair Bolsonaro em relação 
ao combate à pandemia do 
novo coronavírus. “No mo-
mento em que existe uma 
sinalização clara (por parte 
do governo federal) de que 
a evidência científica não 
é o mais importante para o 
governo, eu vejo uma total 
falta de capacidade de atu-
ar, quando o que está em 
jogo não é a ciência, e sim 
um outro interesse, seja po-
lítico ou econômico”, de-
clarou ao UOL.

Desemprego entre  jovens atinge 27,1% no trimestre
A taxa de desemprego en-

tre os jovens de 18 a 24 anos 
de idade brasileiros ficou em 
27,1% no primeiro trimestre 
de 2020, bem acima da média 
geral de 12,2% do país no pe-
ríodo. Este comportamento foi 
verificado nas cinco grandes 
regiões, com destaque para o 
Nordeste, onde a estimativa 
foi de 34,1% de desemprega-
dos nesta faixa etária.  Os da-
dos são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
- Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O desemprego entre os 
jovens cresceu em relação 

ao último trimestre de 2019, 
quando a taxa era de 23,8%. 
Segundo a pesquisadora do 
IBGE Adriana Beringuy, o 
crescimento é esperado de-
vido às dispensas de traba-
lhadores temporários contra-
tados para o período de final 
do ano. “A maior parte dos 
temporários dispensados no 
início do ano são jovens, o 
que faz com que a queda no 
nível de ocupação seja maior 
nesta faixa”, explica Adriana.

Outro dado da pesquisa é 
que a taxa entre as mulheres 
brasileiras ficou em 14,5% no 
primeiro trimestre deste ano, 
4,1 pontos percentuais acima 
da taxa observada entre os 

homens no mesmo período 
(10,4%).  Os dados também 
mostram disparidade entre as 
pessoas que autodeclararam 
sua cor para o IBGE. A taxa 
entre os brancos ficou em 
9,8%, bem abaixo das pes-
soas pardas (14%) e pretas 
(15,2%).

Para o contingente de 
pessoas com Ensino Médio 
incompleto, a taxa ficou em 
20,4%, superior à verifi-
cada para os demais níveis 
de instrução. Aqueles com 
nível Superior completo re-
gistraram uma taxa de 6,3%. 
As maiores taxas de desem-
prego no primeiro trimestre 
deste ano foram registradas 

na Bahia (18,7%), Amapá 
(17,2%), Alagoas e Rorai-
ma (16,5%). Já as menores 
ficaram com Santa Catarina 
(5,7%), Mato Grosso do Sul 
(7,6%) e Paraná (7,9%).

Na comparação com o 
último trimestre de 2019, a 
taxa de desemprego cresceu 
em 12 locais, permanecendo 
estável nas outras 15 unida-
des da federação. Os estados 
com maiores altas foram Ma-
ranhão (3,9 pontos percen-
tuais, chegando a 16,1% no 
primeiro trimestre), Alagoas 
(2,9 pontos percentuais, che-
gando a 16,5%) e Rio Grande 
do Norte (2,7 pontos percen-
tuais, chegando a 15,4%).

A MP 910 e as possíveis consequências ambientais
A Amazônia Legal com-

preende 61% do território 
brasileiro, sendo composta 
por nove estados brasilei-
ros: Acre, Pará, Amazonas, 
Roraima, Rondônia, Ama-
pá, Mato Grosso, regiões 
situadas ao norte do parale-
lo 13ºS, dos Estados de To-
cantins e Goiás, e ao oeste 
do meridiano de 44º W, do 
Estado do Maranhão. Por 
isso a importância de sua 
preservação e de informa-
ção e debates para a regula-
rização fundiária de terras 
públicas.

A região carece de metas 
de desmatamento zero, de 
um plano de regularização 
fundiária visando proteger as 
terras públicas e terras indí-
genas, de unidades de conser-
vação, tanto quanto carece de 
um plano de aproveitamento 
racional da biodiversidade.

A fim de promover nova 
regularização fundiária na 
região e outorgar títulos aos 
ocupantes de terras públicas, 
desde dezembro está em vi-
gor a Medida Provisória 910, 
conhecida como MP da Gri-
lagem, que visa alterar a Lei 

11.952/2009, mas que deve 
perder sua validade nessa se-
mana se não for convertida 
em lei pelo Congresso Na-
cional. A referida MP replica 
o modelo de inspiração feu-
dal ao possibilitar a titulação 
de grandes porções de terras 
a um único ocupante, méto-
do ao qual recorremos desde 
1850 com a edição da Lei de 
Terras.

A MP 910 é a prima 
rica da MP 458, posterior-
mente convertida na Lei 
11.952/2009, ainda em vi-
gor. A MP 458 visou favo-
recer pequenos agricultores, 
promovendo sua inclusão 
social por meio da titulação 
da área de até 4 módulos 
rurais dos que a ocupavam 
por um período mínimo de 
cinco anos. A atual MP 910 
visa regularizar áreas exten-
sas, de 15 ou mais módulos 
fiscais. Também contempla 
nas disposições transitórias 
aquele que esteja na posse 
atual da terra pelo período 
de apenas um ano anterior à 
data de entrada em vigor da 
respectiva MP.

Evidente que os benefícios 

sociais que podem gerar uma 
nova regularização fundiária 
na região, especialmente por 
meio da expansão da fron-
teira agrícola, deveriam ser 
sopesados frente ao estímulo 
à grilagem que representa a 
MP 910. Um debate sério em 
torno da questão precisa levar 
em conta as consequências da 
regularização fundiária feita 
em 2009 tanto para os ocu-
pantes atuais, para os povos 
da floresta e minorias étnicas 
que habitam a região quanto 
para o meio ambiente. Quais 
as vantagens e desvantagens 
daí advindas? Em princípio, 
a regularização de grandes 
porções de terras a quem não 
demonstra a função social da 
posse sequer por uma ocupa-
ção antiga afasta boas inten-
ções e principalmente bons 
resultados.

A possibilidade de outorga 
de títulos a grileiros possui o 
efeito de estimular novas gri-
lagens de terras, favorecendo 
total descontrole do apro-
veitamento racional da bio-
diversidade. A grilagem de 
terras tem ainda como efeitos 
mediatos o aumento da biopi-

rataria, do desmatamento, do 
comércio ilegal de madeira 
e da exploração indevida de 
minérios. Resulta apenas no 
empobrecimento da popu-
lação com claro prejuízo ao 
desenvolvimento sustentável 
do país que leve em conta as 
necessidades das presentes e 
futuras gerações.

A regularização fundiária 
de terras federais na Amazô-
nia pode vir a atingir esco-
pos legítimos de promover 
a inclusão social e a justiça 
agrária, dando amparo a pos-
seiros de boa-fé, que retiram 
da terra o seu sustento além 
de aperfeiçoar o controle e 
a fiscalização do desmata-
mento na Amazônia. Não 
obstante, a MP 910 afasta-se 
desses objetivos, instituindo 
condições que privilegiam 
grileiros que ao longo dos 
anos vêm se apropriando 
de vastas extensões de terra 
pública, verdadeiro crime 
que merece ser extirpado de 
nossa história e cujos efeitos 
comprometem não apenas o 
meio ambiente mas até mes-
mo a soberania da nação bra-
sileira.
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A MP 910 e as possíveis 
consequências ambientais

A Amazônia Legal compreende 61% do território 
brasileiro, sendo composta por nove estados brasileiros: 
Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Mato 
Grosso, regiões situadas ao norte do paralelo 13ºS, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 
44º W, do Estado do Maranhão. Por isso a importância de 
sua preservação e de informação e debates para a regula-
rização fundiária de terras públicas.

A região carece de metas de desmatamento zero, de um 
plano de regularização fundiária visando proteger as ter-
ras públicas e terras indígenas, de unidades de conserva-
ção, tanto quanto carece de um plano de aproveitamento 
racional da biodiversidade.

A fim de promover nova regularização fundiária na re-
gião e outorgar títulos aos ocupantes de terras públicas, 
desde dezembro está em vigor a Medida Provisória 910, 
conhecida como MP da Grilagem, que visa alterar a Lei 
11.952/2009, mas que deve perder sua validade nessa se-
mana se não for convertida em lei pelo Congresso Nacio-
nal. A referida MP replica o modelo de inspiração feudal 
ao possibilitar a titulação de grandes porções de terras 
a um único ocupante, método ao qual recorremos desde 
1850 com a edição da Lei de Terras.

A MP 910 é a prima rica da MP 458, posteriormente 
convertida na Lei 11.952/2009, ainda em vigor. A MP 458 
visou favorecer pequenos agricultores, promovendo sua 
inclusão social por meio da titulação da área de até 4 mó-
dulos rurais dos que a ocupavam por um período mínimo 
de cinco anos. A atual MP 910 visa regularizar áreas ex-
tensas, de 15 ou mais módulos fiscais. Também contem-
pla nas disposições transitórias aquele que esteja na posse 
atual da terra pelo período de apenas um ano anterior à 
data de entrada em vigor da respectiva MP.

Evidente que os benefícios sociais que podem gerar 
uma nova regularização fundiária na região, especialmen-
te por meio da expansão da fronteira agrícola, deveriam 
ser sopesados frente ao estímulo à grilagem que repre-
senta a MP 910. Um debate sério em torno da questão 
precisa levar em conta as consequências da regularização 
fundiária feita em 2009 tanto para os ocupantes atuais, 
para os povos da floresta e minorias étnicas que habitam a 
região quanto para o meio ambiente. Quais as vantagens e 
desvantagens daí advindas? Em princípio, a regularização 
de grandes porções de terras a quem não demonstra a fun-
ção social da posse sequer por uma ocupação antiga afasta 
boas intenções e principalmente bons resultados.

A possibilidade de outorga de títulos a grileiros possui 
o efeito de estimular novas grilagens de terras, favorecen-
do total descontrole do aproveitamento racional da bio-
diversidade. A grilagem de terras tem ainda como efeitos 
mediatos o aumento da biopirataria, do desmatamento, do 
comércio ilegal de madeira e da exploração indevida de 
minérios. Resulta apenas no empobrecimento da popula-
ção com claro prejuízo ao desenvolvimento sustentável 
do país que leve em conta as necessidades das presentes e 
futuras gerações.

A regularização fundiária de terras federais na Ama-
zônia pode vir a atingir escopos legítimos de promover a 
inclusão social e a justiça agrária, dando amparo a possei-
ros de boa-fé, que retiram da terra o seu sustento além de 
aperfeiçoar o controle e a fiscalização do desmatamento 
na Amazônia. Não obstante, a MP 910 afasta-se desses 
objetivos, instituindo condições que privilegiam grileiros 
que ao longo dos anos vêm se apropriando de vastas ex-
tensões de terra pública, verdadeiro crime que merece ser 
extirpado de nossa história e cujos efeitos comprometem 
não apenas o meio ambiente mas até mesmo a soberania 
da nação brasileira.

CS HOLDING S/A
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Edital de Convocação. AGO/E - Convidamos os acionistas desta socie-
dade a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 29/05/20, às 8h, na 
sede social, localizada na Rua Benedito Otoni, 82, São Cristóvão/RJ, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame e votação do Re-
latório Anual da Administração, Balanço Patrimonial e demais DFs. relativas 
aos exercícios findos em 31/12/15, 31/12/16, 31/12/17, 31/12/18 e 31/12/19, 
b) Eleição dos membros da Diretoria. RJ, 18/05/20. A Diretoria.

CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.
CNPJ N.º 07.792.269/0001-05

NIRE n.º 33.3.0030564-5

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Aos quatro dias do mês de maio ano 2020, às quinze horas, na sede da sociedade, na Av. 
Coletora, S/N Quadra C Lote 19 – Zona Industrial – CEP. 23.812-035, situada no município 
de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro, se fez realizar a Assembleia Geral Ordinária dos 
Acionistas da CONSTRUTORA LYTORANEA S.A, nos termos a seguir:  PRESENÇAS: 
M.A.C.A III Participações e Investimentos S.A, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente o Sr. Marcos Aurelio da Costa Abade,  representando 90% do capital social, 
F.C.S Participações e Investimentos S.A, representada pelo seu Diretor Presidente o Sr. 
Fernando da Costa Soares, representando 05% do capital social e B.D.C.A Participações e 
Investimentos S.A, representada pelo o seu Diretor Presidente o Sr. Bruno da Costa Abade, 
representando 05% do capital social, únicos acionistas, representantes de 100%(cem por 
cento) do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Bruno da Costa Abade, Presidente, 
e Fernando da Costa Soares, Secretário, conforme acordados entre os acionistas. 
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos acionistas, na 
forma prevista no estatuto social. ORDEM DO DIA: Apreciar as contas dos administradores, 
examinar o Balanço Patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019.  DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados 
na ordem do dia, que foram colocados à disposição dos acionistas, trinta dias antes, conforme 
recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) 
Relatório dos Administradores e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado 
em 31/12/2019: aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das 
demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2019, com a abstenção dos 
legalmente impedidos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 
ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi 
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta 
a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Itaguaí, 04 de maio de 2020.. 
Assinam a presente Ata: Bruno da Costa Abade, como Presidente, e Fernando da Costa 
Soares, como Secretário. Acionistas presentes: M.A.C.A III Participações e Investimentos
S.A, F.C.S Participações e Investimentos S.A e B.D.C.A Participações e Investimentos S.A.
Acionistas:

M.A.C.A III Participações e Investimentos S.A
Marco Aurelio da Costa Abade  – Diretor Presidente

F.C.S. Participações e Investimentos S.A
Fernando da Costa Soares – Diretor Presidente

B.D.C.A Participações e Investimentos S.A
Bruno da Costa Abade – Diretor Presidente  

 Mesa: 

Bruno da Costa Abade Fernando da Costa Soares 
Presidente da Assembleia Secretário da Assembleia

Vinhos orgânicos e o 
resgate do terroir em vinhos 
de talha alentejanos

“Hoje em dia existem dois críticos mais influentes no 
mundo: Robert Parker e Jancis Robinson – e esta, quando 
visitou Portugal e degustou diversos vinhos, escolheu o 
Vinho de Talha Bojador tinto 2015 como um dos dez vi-
nhos mais importantes portugueses, dentro de um conjun-
to em que constavam os mais emblemáticos vinhos nacio-
nais.” Este foi o depoimento do enólogo português Pedro 
Ribeiro, em recente live para brasileiros que compraram 
seus vinhos da linha Bojador.

O enólogo se disse lisonjeado e confessa que, na prá-
tica, isso significou a duplicação de países importadores 
dos seus vinhos, hoje presente em 28 países. Mas, acima 
de tudo, ressalta que é um projeto que mostra a sua ade-
rência à filosofia do terroir, pelo qual busca representar 
não a moderna enologia do Alentejo, mas a reafirmação 
de uma identidade cultural, pela expressão do território 
no produto. Sem negar as necessidades comerciais, Pedro 
deixa nas entrelinhas do seu discurso a impressão de que 
fez uma escolha profissional que é veementemente ideo-
lógica e alinhada com aquilo que acredita, em primeiro 
lugar.

A live com Pedro veio logo após a realização de uma 
das minhas Aulas Online de Vinhos (um formato que criei 
no processo de reinvenção didática em tempos de Co-
vid-19) sobre o tema “Vinhos Orgânicos”. Para realizar 
essa aula, fiz uma pesquisa trabalhosa do histórico desses 
vinhos em suas diferentes vertentes e nomenclaturas, me 
remetendo também a uma reportagem que fiz para a Re-
vista Menu em 2012, quando estudava na França e parti-
cipei do maior evento mundial de Vinhos Orgânicos – o 
Millésime Bio. De lá pra cá, muita coisa já aconteceu (in-
clusive uma pandemia como a atual), mas os números da 
produção e do consumo de vinhos orgânicos, bem como 
a afirmação de várias vertentes (Bio, Biodinâmico, 100% 
Orgânico, Naturais), desde as radicalmente contrárias 
ao aporte do sulfito no processo de elaboração do vinho 
(S.A.I.N.S.) ao indicativo de que o vinho é vegano ou que 
não utiliza derivados animais no processo de produção, 
como albumina de ovo, caseína (proteína derivada do lei-
te) e gelatina (obtida da cartilagem do peixe).

O mais comum, entretanto, é a garantia da viticultura 
orgânica, ou seja, vinhedos sem agrotóxicos com a criação 
de defesas naturais, que requerem três anos de conversão 
para se tornarem produtivos. A parte da uva até o vinho é 
a linha que mais divide distintas correntes, já que requer 
mais dedicação e experiência do vinicultor para conseguir 
bons resultados gustativos em relação à apreciação da 
qualidade da crítica especializada (hoje perseguida pelos 
consumidores) e para fazer um vinho que sobreviva às 
movimentações que o levam ao mercado global.

Pedro Ribeiro trabalha com orgânicos em suas duas li-
nhas de produtos: Herdade Rocim e Bojador. Neste proje-
to mais recente, ele busca fazer vinhos mais personaliza-
dos e isso inclui a recuperação de cepas tradicionais quase 
extintas (como Moreto, Tinta Grossa, Rabo de Ovelha) 
de vinhedos de 50 a 80 anos e que representam a tradi-
ção alentejana mais do que o novo Alentejo. Isso inclui, 
em alguns casos, a pisa a pé em lagar de pedra (segundo 
ele, o pé extrai compostos da casca mais suavemente e 
com mais eficácia), em outros a fermentação em talhas 
(ânforas de barro) junto com as cascas e, de modo geral, 
o trabalho com leveduras naturais locais (indígenas) e o 
aporte de, no máximo, 30mg/l de sulfito para vinhos de 
talha e de 60mg/l para os demais.

As talhas são usadas milenarmente pelas famílias da re-
gião, cultura introduzida pelos romanos há mais de 2 mil 
anos. Para esses vinhos, não há controle de temperatura – 
a própria porosidade da ânfora regula a temperatura, bem 
como garante a micro-oxigenação de forma lenta, assim 
como nas barricas, mas sem intervir nos seus aromas, que 
permanecem frescos e minerais. Essa baixa intervenção 
auxilia na composição da estrutura fenólica dos vinhos e 
favorece a sua longevidade. Os formatos ovais, mais con-
temporâneos, garantem que as borras fiquem distribuídas 
de forma mais homogênea no mosto (sem uso da técnica 
de batônnage) e aportem complexidade aromática aos vi-
nhos.

Os vinhos da linha Bojador, importados pela Wine Lo-
vers, incluem branco, rosé e três tintos (Bojador Tinto, 
Tinto Reserva e Tinto de Talha). Com valor de R$ 100 e 
R$ 200, são vinhos com ótima relação preço/qualidade.

Participe das Aulas Online ou presenciais ministradas 
por Míriam Aguiar. Siga a sua série de podcasts (Vinhos 
etc.) sobre vinhos disponível em oito plataformas. Insta-
gram: @miriamaguiar.vinhos, e-mail: maguiarvinhos@
gmail.com

Dias das Mães: mulheres 
foram responsáveis por 
54,8% das compras

Como já era previsto, o 
varejo enfrentou um grande 
desafio nas vendas do Dia 
das Mães este ano. O isola-
mento social levou as famí-
lias a alterar toda a tradição 
da data, o que impactou dire-
tamente no comportamento 
do consumidor, como aponta 
uma pesquisa da Social Mi-
ner, empresa que une dados 
de consumo, tecnologia e 
humanização para ajudar si-
tes a otimizarem seus resul-
tados.

A expectativa de que 
67,9% dos consumidores 
pretendiam comprar nes-
se Dia das Mães (seguindo 
a pesquisa de intenção pré 
data comercial) se confir-
mou e refletiu diretamente 
nas vendas dos e-commer-
ces. O cenário mostrou ain-
da que as mulheres foram 
responsáveis por 54,8% 
dessas compras, sendo que 
57% das conversões em li-
vrarias foram feitas por elas. 
Já no segmento de bebidas, 
66,31% foram feitas pelos 
homens.

Mas a principal mudança 
do ano não é novidade: as 
lojas online representaram 
crescimento bastante signi-
ficativo na data comemorati-
va. O faturamento alcançado 
pelos e-commerces, no pe-
ríodo, mais que dobrou em 
relação a 2019, passando de 
R$2,78 bilhões para R$6,02 
bilhões, de acordo com da-
dos da Compre&Confie, 
parceiro da Social Miner. O 
crescimento de 117% foi im-
pulsionado, principalmente, 
pela quarentena imposta no 
país e pela praticidade de 
compra e entrega direta à 
presenteada.

Apesar do uso de smar-
tphones crescer significa-
tivamente, principalmente 
nesta quarentena, as compras 
pelo desktop ainda se desta-
cam e representaram 65,2% 
das vendas no período. No 
entanto, a categoria de Moda 
e Acessórios foi a que obte-
ve maior representatividade 
de vendas pelo mobile, sen-
do que 51,27% dos pedidos 

foram realizados através de 
dispositivos móveis.

Outro ponto que chama 
a atenção na mudança do 
consumidor neste ano é a 
data de realização da compra 
para a comemoração. Em 
um cenário de incertezas, 
provavelmente em resposta 
à crise da Covid-19, e com 
a necessidade de repensar in-
vestimentos com mais cau-
tela, as compras acabaram 
sendo adiadas e o segundo 
maior pico de conversões 
que antecede o Dia das Mães 
aconteceu bem próximo ao 
evento, começando a partir 
do dia 4 e se estendendo até 
8 de maio.

Quando trata-se das re-
giões, Sudeste (63%), Sul 
(15,4%) e Nordeste (13,1%) 
são as localizações que mais 
obtiveram representativida-
de nas compras para a data. 
Consequentemente, o Su-
deste representa o maior 
número de vendas de todas 
as categorias de presentes, 
porém também se destaca-
ram: segmento de beleza no 
Nordeste, além de itens ele-
trônicos e de informática que 
foram bastante populares no 
Sul e Centro-Oeste.

Em tempos de compras a 
distância, questões logísti-
cas também influenciaram 
diretamente na decisão de 
compra dos consumidores, e 
ter “boas taxas de frete” foi 
fator decisivo para conver-
são, o que pode ter influen-
ciado as marcas apostarem 
nos descontos ou até no frete 
grátis, resultando em uma 
queda de 16% no valor pago 
pela entrega durante o even-
to, segundo dados em parce-
ria com a Compre&Confie.

Com uma base composta 
por mais de 43 milhões de 
cadastros, a Social Miner 
também está mapeando o 
comportamento do consu-
midor e os impactos da Co-
vid-19 no varejo online. Para 
ver os dados, atualizados se-
manalmente, basta acessar 
http://conteudo.socialminer.
com/impactos-coronavirus-
ecommerce.

Consórcio liderado pelo Banco 
Pátria vai operar Lote PiPa em SP

O governador de São Pau-
lo, João Doria, anunciou a 
assinatura de contrato de 
concessão entre a Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) e a con-
cessionária Eixo SP para 
operar o Lote PiPa (entre 
Piracicaba e Panorama). O 
consórcio vencedor, que terá 
liderança do Banco Pátria, 
estima um investimento de 
R$ 14 bilhões.

Com a assinatura do con-
trato, divulgada nesta sexta-
feira, a Eixo SP assume em 
junho a maior malha rodo-
viária já licitada no Brasil, 
com 1.273 quilômetros, 
por um período de 30 anos, 
segundo informações do 
governo estadual. O lote 
abrange 12 rodovias, pas-
sando por 62 municípios do 
estado. Parte da quilome-
tragem (1.055) estava sob 
a responsabilidade do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER).

À nova concessão soma-
se a 20 concessionárias das 
rodovias paulistas sob ges-
tão da Artesp.

“O consórcio vencedor 
vai gerar 7 mil novos empre-
gos diretos e indiretos já nos 

primeiros dois anos de con-
trato. Vai levar renda, opor-
tunidade e dignidade para a 
população do estado de São 
Paulo. Isso demonstra con-
fiança na nossa economia, 
no nosso governo, e estimula 
a economia do estado como 
um todo”, disse Doria.

O consórcio venceu o cer-
tame com ágio de 7.209% 
sobre a outorga mínima, ao 
apresentar a oferta de R$ 
1,1 bilhão pela concessão 
do lote de rodovias, no lei-
lão realizado em janeiro de 
2020. Do total de investi-
mentos previstos ao longo 
do período contratual, o go-
verno informou que cerca de 
R$ 1,5 bilhão serão aporta-
dos nos dois primeiros anos 
da concessão.

“A agência trabalha para 
assegurar o alto padrão de 
qualidade do pacote de ser-
viços oferecidos aos usuá-
rios nas estradas, sobretudo 
no quesito segurança. Por 
isso, é fundamental o inves-
timento em obras, manuten-
ção e melhorias constante 
nas rodovias paulistas”, 
disse a diretora-geral interi-
na da Artesp, Renata Perez 
Dantas.

OGoverno do Estado e o MetrôRio decidiram manter a 
prorrogação da atual tarifa, no valor de R$ 4,60, até 
o dia 31 de maio, em função dos impactos sociais 

provocados pela pandemia da Covid-19. A nova tarifa, de R$ 
5, foi homologada pela Agetransp em sessão regulatória no 
dia 28 de fevereiro. O contrato de concessão prevê reajuste 
anual baseado no Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-
M), da Fundação Getúlio Vargas. A variação do índice foi de 
7,808% entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.



Ingovernabilidade:  
quem paga é o PIB

O Governo Jair Bolsonaro está caindo no conto de Dilma 
e Collor. Os dois ex-presidentes sofreram o impeachment 
num passado não muito distante em um ambiente marca-
do pela economia em crise e falta de liderança. Fato: nin-
guém mais tinha credibilidade em Collor ou Dilma como 
governantes capazes de resolver o problema econômico 
brasileiro. Dúvida: alguém acredita na capacidade de Bol-
sonaro?

Em meio a uma pandemia, em que o mundo todo busca 
soluções para harmonizar a questão saúde com a questão 
econômica, o presidente esperneia querendo que suas von-
tades sejam atendidas e governa o país como um pai tirano 
governa a sua família. Há uma ditadura velada. Se a clo-
roquina não é o antídoto, que vire. Se você não concorda, 
pegue seus trapos e volte para a casa. A demissão do min-
istro da Saúde, Nelson Teich, nesta sexta-feira, era mais do 
que esperada. Sem expressão chegou, sem expressão se foi. 
Mas não se rendeu a ser um pau mandado como o presi-
dente queria.

Esquece-se o presidente que sua opinião não é onipres-
ente, onipotente. Que os ministros fazem parte do governo 
por terem conhecimento técnico cada um na sua área, ou, 
ao menos deveria ser assim. Um verdadeiro líder é aquele 
capaz de delegar a profissionais competentes e estimular 
que eles façam o melhor de forma a todos ganharem e não 
um concentrador de poder que pensa saber tudo? Onde está 
o diploma do presidente em Direito, Economia e Medici-
na? A princípio, nem em política tem o Mobral.

O PIB caminha para o desastre e não é só pela quarentena 
mantida. É claro que pesa na perda da atividade econômica 
a necessidade de resguardar a população e de fechar ativi-
dades não tidas como essenciais. Há perda de emprego, 
renda, consumo e investimento, mas a perda da esperança 
de que vamos sair desta é o pior de tudo. As pessoas são 
racionais e racionalmente traçam suas expectativas futuras 
e, assim, definem suas ações agora que espelharão na eco-
nomia em breve, já dizia Robert Lucas.

Como traçar estimativas otimistas de retomada quando 
o próprio governo incentiva a revolta da população? Como 
buscar fazer com que a quarentena dê certo e se possa re-
tomar a atividade econômica ao normal enquanto o próprio 
governo apregoa outras coisas e minimiza a pandemia? 
Como acreditar que a política de combate à Covid-19 está 
correta se a gente troca de ministro como quem troca de 
amante? E como acreditar num presidente que só aceita no 
cargo aqueles que baixam a cabeça e concordam com tudo 
o que diz?

Tal comportamento só tem uma consequência: o pes-
simismo exacerbado que levará à derrocada da economia 
maior do que deveria ser. A projeção oficial é de uma queda 
de 4,7% do PIB. Se confirmada este será o maior recuo 
do PIB já registrado pelo IBGE, que tem série histórica 
iniciada em 1901. Entretanto, a projeção do governo, como 
sempre, é otimista. Não surpreenderia se a perda ficar ac-
ima do que foi a soma do biênio 2015/2016 ao redor de 
7,5% e já há aqueles que falam em dois dígitos. Os dados 
já divulgados demonstram que se caminha a este rumo. A 
economia brasileira registrou retração de 5,90% em mar-
ço em relação a fevereiro, segundo o Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br), calculado pelo Bacen e que repre-
senta uma “prévia” do PIB.

Sem entrar em mérito de golpe ou não golpe, Collor e 
Dilma caíram pela absoluta incompetência em sua política 
econômica, perdendo o apoio da população, empresários e 
políticos. Bolsonaro ainda se agarra ao Centrão e a Guedes. 
O primeiro é o bastardo em quem não se confia. O segun-
do perde o protagonismo de ser contrariado a toda hora. 
Acusações e provas sérias contra o presidente há, tanto 
quanto ou mais graves contra os dois ex. Mas quem quer 
impeachment em meio a uma pandemia? Presidente não 
é fio dental que se tira quando incomoda. O problema é o 
preço a se pagar pelo despreparo do capitão e a economia 
já dá os sinais do que virá.
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GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70

Assembleia Geral Ordinária e Extraordináriapor Meio Digital
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do 
Gen - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores Acionistas 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
companhia que realizar-se-á no dia 18 de junho de 2020, quinta-feira, às 16:00h,
Por Meio Digital, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; 2) Eleger os membros 
do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes; 3) Fixar 
a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração 
e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação do mercado e 
5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece que serão enviados 
em até 5(cinco) dias após esta convocação o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2019. O parecer dos 
Auditores Independentes não será apresentado na oportunidade da assembleia, 
tendo em vista a inconclusividade dos trabalhos em decorrência da pandemia da 
Covid-19. Nos termos do art. 9º. da Medida Provisória n. 931, de 30 de março de 
2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia 
será realizada de Forma Digital, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo 
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem 
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da Ordem do 
Dia, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia. 
Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador, nos termos do artigo 
126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador 
da companhia ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há 
menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em 
até meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos 
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br 
em formato PDF. Rio de Janeiro, 18.05.2020. Mauro Koogan Lorch – Presidente do 
Conselho de Administração.

BNDES lucra de R$ 5,5 bilhões  
e cresce 4,6 vezes 1° trimestre
Banco está 
executando as 
propostas para 
socorro financeiro 
às aéreas

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) teve lucro líquido de 
R$ 5,5 bilhões no primeiro tri-
mestre deste ano, resultado 4,6 
vezes maior em relação ao últi-
mo trimestre, quando teve lucro 
de R$ 1,2 bilhão. Os resultados 
foram comentados em telecon-
ferência com analistas e investi-
dores nesta sexta-feira pelo pre-
sidente da instituição, Gustavo 
Montezano. 

O banco reduziu a carteira 
de participações societárias 
para R$ 59,2 bilhões (ante R$ 
111,9 bilhões no fechamento 
de 2019). Montezano comen-
tou que isso reflete em parte a 
estratégia de desinvestimento 
(vendas de R$ 23,8 bilhões) 
e também os movimentos re-
centes do mercado, que leva-

ram à desvalorização dos in-
vestimentos em empresas não 
coligadas (redução de R$ 28,8 
bilhões).

“Tivemos decisão acerta-
da de desinvestir na carteira 
de participações acionárias 
antes da crise. Mostrou que 
nossa estratégia para a car-
teira foi bem-sucedida e 
crucial para que o banco fi-
casse menos exposto”, dis-
se durante apresentação dos 
resultados do BNDES no 1º 
trimestre. Ele confirmou que 
as empresas aéreas Latam, 
Gol e Azul aderiram na quin-
ta-feira à proposta de crédito 
estabelecida pelo BNDES e 
pelo sindicato dos bancos.

O setor aéreo atravessa 
uma grave crise, com a que-
da no número de passagei-
ros por causa da pandemia 
de covid-19. A ajuda total 
será de R$ 6 bilhões, abaixo 
dos R$ 10 bilhões previstos. 
“Agora entramos na fase de 
execução das propostas”. 
De acordo com a proposta, 
o BNDES e um grupo priva-
do de bancos - formado por 
Itaú, Bradesco, Santander e 
Banco do Brasil — ofere-
ceu a Gol, Latam e Azul um 
crédito de R$ 2 bilhões para 

cada companhia. 
Segundo o banco de fo-

mento, o lucro líquido apu-
rado é atribuído principal-
mente ao resultado de R$ 8,5 
bilhões com participações 
societárias, dos quais R$ 8,1 
bilhões decorreram dos de-
sinvestimentos realizados no 
período, com destaque para 
a oferta pública de ações 
da Petrobras em fevereiro. 
De acordo com o BNDES, 
esse efeito foi atenuado pela 
constituição de provisão 
para risco de crédito de R$ 
1,7 bilhão, influenciada pela 
revisão das classificações de 
risco de empresas dos seto-
res mais afetados pela pan-
demia de covid-19.

O lucro com intermediação 
financeira, ou seja, com os fi-
nanciamentos feitos pelo BN-
DES, atingiu R$ 4,1 bilhões, o 
que equivale a um aumento de 
10,1% em comparação com 
o primeiro trimestre de 2019. 
Mesmo com o cenário de me-
nor demanda por empréstimos 
no período, houve resultado 
positivo com disponibilidades 
no exterior.

O ativo do Sistema BN-
DES totalizou R$ 718,3 bi-
lhões em 31 de março de 

2020, apresentando queda 
de R$ 9,9 bilhões (-1,4%) no 
trimestre.

Carteira de crédito

A carteira de crédito líqui-
da somou R$ 442,1 bilhões 
no encerramento do trimes-
tre, representando 61,6% dos 
ativos totais e apresentando 
variação positiva de 0,7% 
em relação ao fechamento 
de 2019, quando totalizava 
R$ 441,8 bilhões.

A inadimplência (atrasos 
superiores a 90 dias), descon-
siderando operações com hon-
ra da União, recuou de 0,84% 
em 31 de dezembro de 2019 
para 0,37% em 31 de março, 
abaixo do índice do Sistema 
Financeiro Nacional (3,17%).

Os desembolsos do BN-
DES em 12 meses até mar-
ço totalizaram R$ 50,049 
bilhões, o menor registrado 
pelo banco desde agosto de 
1997 (R$ 47,856 bilhões). O 
banco informou que os de-
sembolsos de março totali-
zaram R$ 3,193 bilhões, alta 
de 10,6% ante fevereiro (R$ 
2,886 bilhões), mas 23,7% 
inferior a março do ano pas-
sado (R$ 4,185 bilhões).

Varejistas se preparam para captar novos recursos na bolsa
Além das vítimas fatais 

que tem causado, a pandemia 
de covid-19 tem como carac-
terística a interrupção brusca 
do consumo com reflexo em 
toda cadeia produtiva e de ser-
viços. No ambiente da bolsa 
de valores, por exemplo, as 
ações das companhias listadas 
despencaram no começo deste 
ano, colocando muitos inves-
tidores em estado de cautela.

Mas, apesar do cená-
rio complexo e desafia-
dor, as varejistas Via Va-
rejo (VVAR3) e Centauro 
(CNTO3) se preparam para 
captar novos recursos atra-
vés da oferta subsequente de 
ações, o follow-on, na bolsa 
de valores, cita Ernani Reis, 
analista da casa de análises 
Capital Research.

“A decisão, que parece 
um tanto contrassenso com 

o cenário atual, ganha como 
justificativa da Via Varejo, 
dona das redes Casas Bahia, 
Ponto Frio e Supermercados 
Extra, o fortalecimento do 
caixa e crescimento do mer-
cado eletrônico, ambiente 
que está bem posicionada. 
Com a nova oferta primária, 
a companhia busca levan-
tar cerca de R$ 5 bilhões”, 
exemplifica o analista.

A Via Varejo registrou lucro 
de R$ 13 milhões no primeiro 
trimestre de 2020, revertendo 
o prejuízo de R$ 50 milhões 
registrado um ano antes. Já 
por razões mais urgentes, a 
rede de lojas de artigos espor-
tivos Centauro busca com a 
operação levantar cerca de R$ 
500 milhões, que serão desti-
nados a redução do endivida-
mento que já estava em anda-
mento antes do coronavírus. 

No começo do ano, a empresa 
havia fechado uma transação 
com a Nike por aproximada-
mente R$ 900 milhões.

A empresa de artigos espor-
tivos adiou a divulgação do ba-
lanço do primeiro trimestre para 
o dia 29 de junho de 2020. Em 
sua justificativa estão os desdo-
bramentos e restrições impostas 
pelo atual cenário de pandemia 
do Covid-19. No último balan-
ço divulgado, referente ao quar-
to trimestre, a empresa reportou 
lucro 33% superior na compa-
ração anual.

Impacto

Queda das receitas, aumen-
to do endividamento, redução 
ou paralisação da produção, 
inadimplência, estão entre as 
principais consequências da cri-
se que afeta, em algum nível, a 

todos setores do mercado. 
Segundo Reis, o que chama 

a atenção não são as empresas 
ou o setor de atuação, mas sim 
a proposta de Oferta Pública 
Primária quando o mercado 
ainda apresenta uma alta aver-
são ao risco frente às incerte-
zas sobre os efeitos e duração 
da pandemia de covid-19.

Ele acrescenta que a etapa 
de precificação das ações no 
mercado, chamada de book-
building, será determinan-
te no avanço das ofertas. O 
sucesso ou fracasso destas 
operações servirão de ter-
mômetro do sentimento do 
investidor em relação à bol-
sa de valores e a perspectiva 
econômica. “Se confirmadas 
as operações, é um gesto um 
tanto ousado. Mas, em meio 
a tanta insegurança, pode ser 
muito bem-vindo”.

CVM lança regras para sandbox regulatório
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) publica 
nesta sexta-feira a Instrução 
CVM 626, que regulamenta 
a constituição e o funcio-
namento do sandbox regu-
latório. A iniciativa visa a 
fomentar o empreendedoris-
mo e o desenvolvimento do 
mercado de capitais brasilei-
ro por meio da criação de um 
ambiente regulatório experi-
mental, em que as entidades 
participantes possam testar 
modelos de negócio inova-
dores em atividades regula-
mentadas pela CVM.

“O sandbox se provou um 
mecanismo adequado para o 
fomento à inovação e à con-
corrência em mercados regu-
lados, conforme se percebe na 
experiência internacional. Es-
peramos que também no Bra-

sil o sandbox atraia empresas 
que, com base em novas tec-
nologias ou no uso inovador 
de tecnologias existentes, pro-
duzam resultados positivos 
para os usuários de produtos e 
serviços do mercado de capi-
tais, com ganhos para todo o 
ambiente do mercado”, afir-
mou Marcelo Barbosa, presi-
dente da CVM.

O participante admitido no 
sandbox receberá autorização 
temporária para desenvolver 
seu modelo de negócio inova-
dor, e poderá receber dispen-
sas de requisitos regulatórios 
para reduzir o ônus da confor-
midade com as regras vigen-
tes estabelecidas pela autar-
quia. Serão estabelecidas as 
condições e limites à atuação 
do participante, bem como 
salvaguardas para mitigar 

riscos identificados, de modo 
a assegurar o bom funciona-
mento do mercado e a prote-
ger clientes e demais partes 
interessadas.

O participante será conti-
nuamente monitorado pela 
CVM ao longo da trajetória, 
proporcionando aprendizado 
mútuo e oportunidade de atua-
ção tempestiva pelo regulador, 
caso necessário. “Esperamos 
iniciar, em breve, o primeiro 
processo de admissão de par-
ticipantes,.”, disse Antonio 
Berwanger, superintendente 
de desenvolvimento de mer-
cado (SDM).

Benefícios esperados: fo-
mento à inovação no mer-
cado de capitais; orienta-
ção aos participantes sobre 
questões regulatórias duran-
te o desenvolvimento das 

atividades para aumentar a 
segurança jurídica; diminui-
ção do custo e do tempo de 
maturação para desenvolver 
produtos, serviços e modelos 
de negócio inovadores; au-
mento da visibilidade e tra-
ção de modelos de negócio 
inovadores, com possíveis 
impactos positivos em sua 
atratividade para o capital 
de risco; aumento da com-
petição entre prestadores de 
serviço e entre fornecedores 
de produtos financeiros no 
mercado de capitais; inclu-
são financeira decorrente do 
lançamento de produtos e 
serviços financeiros menos 
custosos e mais acessíveis; e 
aprimoramento do arcabou-
ço regulatório aplicável às 
atividades regulamentadas 
pela CVM.

B3 informa recorde de 
minicontratos futuros de dólar

IHG faz parceria com gigante 
chinesa de viagens Trip.com

A B3 disse que houve re-
corde histórico no segmento 
BM&F em relação a minicon-
tratos futuros de dólar (WDO). 
Foram registrados 3.258.727 
minicontratos futuros de dólar 
até o fechamento mercado. O 
anterior, em 24/04/2020, era 
3.059.678 minicontratos futuros 
de dólar na data. 

Também novo recor-
de em negócios: 1.275.796 
em 14/05/2020. Segundo 
informou a B3 na sexta-
feira, o recorde anterior, de 
18/03/2020, era de 1.225.539 
negócios de WDO. De acor-
do com informações BM&F, 
o Contrato Futuro de Dólar 
Comercial é o segundo con-
trato derivativo mais nego-

ciado no mercado brasileiro, 
perdendo apenas para o Con-
trato Futuro de DI.

O contrato pode ser utili-
zado como proteção para in-
vestidores que, por exemplo, 
tenham recebíveis em dóla-
res americanos, ou exposição 
para pagamentos de passivos 
na moeda em datas futuras, 
em valores nocionais inferio-
res aos do contrato padrão, 
ou até mesmo negociar sobre 
a tendência da moeda no fu-
turo e assim auferir lucro. O 
Contrato Futuro Míni de Dó-
lar Comercial possibilita que o 
mercado negocie as expectati-
vas futuras da moeda, com um 
custo menor que o contrato 
padrão.

O InterContinental Hotels 
Group PLC (IHG) lançou sua 
primeira loja online em par-
ceria com a maior agência de 
viagens online da China, o 
Trip.com Group. A loja online 
– que tem ações negociadas na 
Nasdaq--permite que os clientes 
chineses busquem, naveguem 
e reservem quartos nos hotéis 
do IHG na China. Ambas as 
empresas também cooperarão 
em seus sistemas de filiação, 
enriquecendo as experiências e 
os benefícios para os seus mem-
bros. “A parceria entre os dois 
principais players do setor de 
viagens é um sinal positivo de 
recuperação da demanda por 
hospedagem na China após a 

Covid- 19”, disse Jolyon Bul-
ley, CEO da Área da Grande 
China do IHG.

Conforme a agência Xinhua, 
Ray Chen, diretor executivo de 
negócios de acomodação do 
Trip.com Group, disse que 
“estamos muito satisfeitos por 
trabalhar com o IHG, como 
parte dessa colaboração em 
que todos saem ganhando, en-
riquecendo ainda mais a ex-
periência de viagem dos nos-
sos clientes”. Mais de 98% 
dos hotéis do IHG na China 
retomaram as operações na 
quinta-feira, com a maioria 
dos hotéis do IHG em cons-
trução também retomando os 
trabalhos.
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Balanço Patrimonial em 31/12 (Em R$ mil)

Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente  
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período de 01/01/2018 a 31/12/2019 (Em R$ Mil)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
 dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$ mil)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31/12/2019 (Valores expressos em R$ Mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Araújo Abreu é uma Sociedade Anônima de Capital 
Fechado, fundada em 1922, que atua em diversos segmentos do mercado, com 
tecnologia própria em Gerenciamento de Serviços e Engenharia (Manutenção, 
Automação, Instalações Prediais, Industriais e Especiais). 2. Base de prepa-
ração e apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, e 
pronunciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emi-
tidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPCs) e Resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O resultado e a posição financeira 
da Araújo Abreu Engenharia S/A, estão expressos em milhares de Reais, moe-
da funcional da entidade e moeda de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019 foram 
aprovadas pela Diretoria Executiva em 02/04/2020. 3. Resumo das principais 
práticas contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreende o saldo 
dos numerários em caixa e conta corrente de liquidez imediata, com baixo risco 
de variação no valor de mercado, registrados ao custo, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. b) Investimentos. 
Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método 
de equivalência patrimonial quanto à participação em controlada. c) Imobiliza-
do. Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária 
até 31/12/1995 e de reavaliação espontânea, ajustado por depreciação acumu-
ladas, quando aplicável, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas 
em função do tempo de vida útil e de recuperação econômica, fixado por espé-
cie de bens. Os bens do ativo imobilizado correspondem ao valor recuperável 
dos bens, sendo que estes não excedem ao seu valor de mercado ou mesmo 
de recuperação, portanto, não requerendo eventuais ajustes. d) Intangível. 
Representa os valores investidos com desenvolvimento de sistemas informati-
zados, cuja amortização ocorrerá a partir de sua operacionalidade. e) Provisão 
para férias. Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos funcionários 
até a data do encerramento das demonstrações financeiras, incluindo-se os 
encargos sociais pertinentes. f) Imposto de renda e contribuição social. As 
bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social foram apuradas 
trimestralmente de acordo com a legislação vigente, com a aplicação da alíquo-
ta de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro real excedente de R$ 
60 mil para determinação do imposto de renda e de 9% para contribuição social 
sobre o lucro líquido aplicado sobre o lucro tributável. g) Novas normas, alte-
rações e interpretações de normas – As seguintes normas e interpretações 
foram emitidas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes a 
sua vigência, conforme indicado: Estrutura Conceitual para Relatórios Finan-
ceiros, com vigência a partir de 01/jan./20 e IFRS 17 – Contratos de Seguros 
com vigência a partir de 01/01/21. Os impactos das alterações e interpretações 
das normas estão sendo avaliados pela administração.
4. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Numerário em caixa 292 422
Contas correntes 11.925 17.148
Aplicações Financeiras 6.555 5.820
Total 18.772 23.390
O saldo bancário está livre e desembaraçado não havendo acordos para ma-
nutenção de saldos médios. 5. Impostos e contribuições a recuperar. Regis-
tram os valores dos impostos e contribuições a recuperar, assim discriminados:

2019 2018
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante

Contribuição social 4.562 3.515 4.688 4.012
IRRF 4.232 - 3.871 -
INSS 529 - 431 -
COFINS 219 - 19 -
PIS 55 - - -
Total 9.597 3.515 9.009 4.012
A Companhia possui créditos tributários referentes a saldo negativo de con-
tribuição social de períodos anteriores, no montante de R$ 3.515, que serão 
atualizados e utilizados, por ocasião de sua homologação, com os débitos exis-
tentes. Os valores estão sendo acompanhados pelos assessores jurídicos da 
Companhia, visando o reconhecimento do crédito, pelas autoridades fiscais. 6.
Clientes – Não Circulante. Representa os créditos quirografários do cliente 
OI S.A., em recuperação judicial, no montante de R$ 17.017 (R$ 22.025 em 
2018), bem como de outros valores a receber, do mesmo cliente, no montante 

de R$ 1.904 (R$ 1.904 em 2018), totalizando R$ 18.921 (R$ 23.929 em 2018). 
7. Investimentos
Descrição 2019 2018
- Em empresa controlada (*) 2.077 1.996
- Em ações de incentivos fiscais 8 7
- Em imóveis para renda 26 26
Total 2.111 2.029
(*) A Companhia participa em 51% no capital social da sociedade Araújo Abreu 
Engenharia Norte Ltda., sendo representado por 1.020.000 quotas no valor no-
minal de R$1,00 cada uma. Em 31/dez./19 o valor do Patrimônio Líquido da 
controlada é de R$4.076 (R$3.914 em 2018). 8. O Imobilizado e Intangível. 
São representados como segue:

Imobilizado
Taxas 

(%)
2019 2018

Custo Depreciação Vlr. Líquido Vlr. Líquido
Terrenos 849 - 849 849
Prédios 4 1.013 426 587 591
Instalações 10 11 11 - -
Máquinas e equipamentos 10 189 189 - -
Móveis utensílios. 10 151 151 - -
Veículos 20 391 379 12 60
Comunicações 10 22 22 - -
Proces. Dados 20 5.984 5.170 814 1.900
Outros - 585 - 585 583
Totais 9.195 6.348 2.847 3.983
Intangível
Sistemas informatizados 13.067 - 13.067 11.494
Totais 13.067 - 13.067 11.494
Recuperabilidade de ativos. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) 01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens do 
ativo imobilizado e intangível que apresentam sinais de que seus custos regis-
trados são superiores aos seus valores de recuperação, são revisados deta-
lhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução do saldo 
contábil a seu valor de realização. Em 31/12/2019 a administração da Compa-
nhia entende que não são identificáveis ativos que necessitam de provisão para 
redução de seu valor de recuperação. Vida útil econômica dos bens. A admi-
nistração da Companhia entende que, com base em levantamentos e análises 
internas e na experiência que possuí sobre o imobilizado, que o seu valor de 
recuperação é semelhante aos valores contábeis. 9. Passivo não circulante. 
a) Imposto e contribuições sociais a recolher. Representa os valores do par-
celamento relativos a Lei nº 11.941/09, atualizado de acordo com as condições 
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, com vencimento final em set./24. 
b) Provisão p/ contingências. Representa os valores das ações trabalhistas 
com diagnóstico de perda provável atribuídos pelos assessores jurídicos da 
Companhia. A referida provisão foi constituída em atendimento as determina-
ções contidas na Resolução CFC nº 1.180/09, que aprovou a NBC TG 25. Com 
prognóstico de perda possível conforme relatório dos assessores jurídicos da 
Companhia, não foi constituída provisão para contingência nos termos da NBC 
TG 25 (R2), aprovada pela Resolução CFC nº 1.180/09, sobre o valor referente 
à ação anulatória de débitos fiscais do ISS, junto a Prefeitura do Município de 
São Paulo, cujo valor estimado atualizado da causa é de R$ 44.257 mil. Com 
prognóstico de perda possível conforme relatório dos assessores jurídicos da 
Companhia, não foi constituída provisão para contingência nos termos da NBC 
TG 25 (R2), aprovada pela Resolução CFC nº 1.180/09, sobre o valor referente 
à ações trabalhistas, cujo valor estimado atualizado da causa é de R$ 5.796 
mil. 10. Patrimônio líquido. a) Capital realizado. O Capital Social realizado 
pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país e está composto de 
22.000.000 de ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada 
(22.000.000 em 2018). b) Reserva legal. Constituída nos termos do artigo 193 
da Lei nº 6.404/76, cuja movimentação é evidenciada na Demonstração da Mu-
tação do Patrimônio Líquido. c) Retenção de lucros. Representa os valores 
retidos dos lucros da Companhia com destinação a ser aprovada em Assem-
bleia de Acionistas. d) Reserva de reavaliação. Registra o saldo a realizar da 
reserva de reavaliação. e) Dividendos propostos. Os dividendos propostos no 
exercício foram calculados como demonstrado a seguir:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 535 1.898
(-) Reserva legal 5% 27 95
Base de cálculo para dividendos 508 1.803
Dividendos propostos (25%) 127 451

Francisco José Gonçalves de Abreu - Presidente
Frederico Daher da Silva Abreu - Diretor Financeiro

Josemar Lúcio de Ávila - Diretor Operacional
Fernanda Daher da Silva Abreu - Diretora de Planejamento

Eugênio Daher da Silva Abreu - Diretor Comercial
Paulo Roberto P. de Lima - Técnico Contábil - CRC-RJ 077910/O

Os dividendos propostos correspondem a R$ 0,01 (R$ 0,02 em 2018) por ação 
do capital social final. 11. Receita líquida de serviços
Descrição 2019 2018
Receita bruta 307.260 313.952
Prestação de serviços - mercado interno 307.260 313.952
Deduções 29.825 42.398
Impostos e contribuições (24.971) (38.666)
Devoluções, vendas canceladas e abatimentos (4.854) (3.732)
Receita Líquida 277.435 271.554
12. Despesas Administrativas. São demonstradas como sendo:
Descrição 2019 2018
Conservação e manutenção 30 13
Legais e sociais 62 42
Impostos 2.927 -
Recursos materiais 63 59
Recursos humanos 1.723 1.840
Recursos de terceiros 1.592 1.398
Reversão contingências (5.422) -
Total 975 3.352
13. Resultado financeiro
Descrição 2019 2018
Receitas financeiras 251 4.995
Juros em aplicações financeiras 223 239
Descontos obtidos e juros de mora 2 17
Variações monetárias 26 4.739
Despesas financeiras (2.002) (1.618)
Descontos concedidos (552) (523)
Juros e comissões (1.289) (956)
Serviços bancários (161) (139)
Resultado financeiro (1.751) 3.377
14. Seguro. A Companhia mantém cobertura de seguro “Predial e Conteúdos” 
de riscos diversos, no montante de R$ 8.000, considerado suficiente para cobrir 
eventuais sinistros que possam ocorrer. Possui ainda seguro de “Responsabili-
dade Civil Geral” no montante de R$ 1.000. Os veículos são segurados toman-
do-se por base 100% do valor de referência da tabela da Federação Instituto de 
Pesquisas Econômicas – FIPE. 15. Outras informações. Os registros contá-
beis e as operações estão sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a even-
tuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribui-
ções durante prazos prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Pa-
trimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019. Expressamos os nossos agradecimentos e reconhecimento 
aos parceiros, representados pelos Srs. Acionistas, Clientes e Fornecedores que nos prestigiaram, e a todos os Funcionários que contribuíram com dedicação 
e entusiasmo para o sucesso e crescimento da “ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A”. Rio de Janeiro, 30/04/2020. A Administração.

ATIVO Nota 2019 2018
Circulante 55.213 71.611
Caixa e equivalentes de caixa 4 18.772 23.390
Clientes 24.790 37.436
Adiantamentos a fornecedores 74 173
Impostos e contribuições a recuperar 5 9.597 9.009
Outros créditos 1.980 1.603

Não Circulante 49.033 51.075
Realizável a Longo Prazo 31.008 33.569
Impostos e contribuições a recuperar 5 3.515 4.012
Depósitos judiciais 2.678 2.484
Cauções contratuais 5.894 3.144
Clientes 6 18.921 23.929

Investimentos 7 2.111 2.029
Imobilizado 8 2.847 3.983
Intangível 8 13.067 11.494
TOTAL 104.246 122.686

PASSIVO Nota 2019 2018
Circulante 33.709 48.844
Fornecedores 5.452 5.908
Obrigações com pessol 5.012 8.017
Impostos, taxas e contribuições sociais a recolher 2.612 8.809
Empréstimos e financiamentos 4.500 4.500
Contas a pagar 779 759
Provisão e encargos para férias 3e 8.854 15.047
Partes relacionadas 6.500 5.804

Não Circulante 9.482 12.646
Impostos e contribuições sociais a recolher 9a 5.091 2.833
Provisão p/ contingências 9b 4.391 9.813

Patrimônio Líquido 61.055 61.196
Capital social 10a 22.000 22.000
Reserva de capital 155 155
Reserva de lucros 10b 10c 37.744 37.885
Outros resultados abrangentes 10d 1.156 1.156

TOTAL 104.246 122.686

Reservas de lucros Outros resultados abrangentes
Capital
social

Reserva
de capital

Reserva
legal

Retenção
de lucros Total

Reserva  
reavaliação Total

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 01/01/2018 20.000 155 3.660 33.230 36.890 1.156 1.156 - 58.201
Aumento de capital conf. AGE/AGO de 16/abr./18 2.000 - - - - - - - 2.000
Dividendos complementares conf. AGE/AGO - - - (452) (452) - - - (452)
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 1.898 1.898
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - - 95 - 95 - - (95) -
. Dividendos propostos - - - - - - - (451) (451)
. Retenção de lucros - - - 1.352 1.352 - - (1.352) -
Saldos em 31/12/2018 22.000 155 3.755 34.130 37.885 1.156 1.156 - 61.196
Dividendos complementares conf. AGE/AGO - - - (549) (549) - - - (549)
Resultado líquido do exercício - - - - - - - 535 535
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - - 27 - 27 - - (27) -
. Dividendos propostos - - - - - - - (127) (127)
. Retenção de lucros - - - 381 381 - - (381) -
Saldos em 31/12/2019 22.000 155 3.782 33.962 37.744 1.156 1.156 - 61.055

Nota 2019 2018
Receita Líquida de Serviços 11 277.435 271.554
Custos dos Serviços (272.670) (266.394)
Lucro Bruto 4.765 5.160
Receitas (Despesas) Operacionais (1.438) (3.953)
Administrativas 12 (975) (3.352)
Depreciações (1.102) (1.102)
Resultado de equivalência patrimonial 591 436
Outras receitas (despesas) operacionais 48 65

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 3.327 1.207
Resultado Financeiro 13 (1.751) 3.377
Receitas financeiras 251 4.995
Despesas financeiras (2.002) (1.618)

Lucro Antes da Contribuição Social
 e do Imposto de Renda 1.576 4.584
Contribuição Social e Imposto de Renda (1.041) (2.686)
Contribuição social 3f (284) (727)
Imposto de renda 3f (757) (1.959)
Lucro Líquido do Exercício 535 1.898
Quantidade de ações 22.000.000 22.000.000
Lucro líquido por ação do capital social final 0,02 0,09
Lucro Líquido do Exercício 535 1.898
Outros resultados abrangentes do exercício,
 líquido de impostos - -
Total dos Resultados Abrangentes 535 1.898

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro do exercício 535 1.898
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações 1.102 1.102
Equivalência patrimonial (591) (436)
Provisão de férias (6.193) (115)
Baixa de imobilizado 33 -
Constituição de provisões (5.422) 2.288

Resultado líquido do exercício ajustado (10.536) 4.737
Variações nos ativos e passivos operacionais
Redução (Aumento) de clientes 17.654 (7.649)
Redução (Aumento) de adiantamentos a fornecedores 99 (46)
Aumento de impostos e contribuições a recuperar (91) (3.808)
(Aumento) Redução de depósitos judiciais (194) 299
Aumento cauções contratuais (2.750) (882)
Aumento de outros créditos (377) (283)
Redução de impostos e contribuições a pagar (3.939) (1.249)
(Redução) Aumento de fornecedores (456) 188
(Redução) Aumento de salários a pagar (3.005) 3.251
Aumento de contas a pagar 20 8
Aumento (Redução) partes relacionadas 696 (110)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.879) (5.544)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação no intangível (1.573) (1.815)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.573) (1.815)
Fluxos de caixa das atividade de financiamentos
Captação de empréstimos 4.500 4.500
Amortização de emprestimos (4.500) -
Dividendos pagos (676) (2.600)
Dividendos recebidos 510 510
Aumento de capital - 2.000

Caixa líquido (aplicado) proveniente (nas)
 das atividades de financiamentos (166) 4.410
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (4.618) (2.949)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 23.390 26.339
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 18.772 23.390
Variação do caixa e equivalentes de caixa no exercício (4.618) (2.949)

Relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações Financeiras de 31/12/2019
Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A. Rio de Janeiro – RJ. Opinião com 
ressalva. Examinamos as demonstrações financeiras da ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos que possam 
advir dos assuntos descritos nas letras “a” a “f” e exceto pelo efeito do assunto mencionado na letra “g” na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A em 
31/12/2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva. a) Os saldos das contas-correntes 
bancárias classificados nas disponibilidades no montante de R$ 11.925 mil, não foram conciliados com vistas a identifi-
car as divergências existentes na data-base de encerramento do exercício em relação aos respectivos extratos bancá-
rios. b) Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações financeiras da 
empresa controlada Araújo Abreu Engenharia Norte Ltda., correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019. Como 
consequência, não nos foi possível formar uma opinião quanto à adequação dos valores representativos de tal investi-
mento naquela data e do correspondente resultado registrado no exercício de 2019, com base no valor de patrimônio 
líquido daquela empresa, como mencionado na nota explicativa nº 7, sendo que nossos exames a respeito limitaram-se 
à identificação do acolhimento contábil dos valores correspondentes. c) Até o encerramento de nossos trabalhos não 
obtivemos resposta quanto ao andamento do processo do auto de infração datado de 13/mar./17 no montante de R$ 
14.678 mil, referente a apresentação da escrituração fiscal digital das contribuições sobre a Receita - EFD-Contribui-
ções, observando que não há registro de provisão de contingência para o referido auto de infração. d) Dos 345 processos 
trabalhistas constantes do relatório do assessor jurídico da Companhia somente 105 processos foram submetidos aos 
critérios de cálculo de risco, inexistindo para os 245 processos restante a classificação do risco das ações. Tal procedi-
mento não atende as determinações constantes na NBC TG 25 (R2), aprovada pela Resolução CFC nº 1.180/09, que 
trata dos critérios de reconhecimento e das bases de mensuração apropriadas a provisões e a passivos e ativos contin-
gentes. e) A rubrica Salários a Pagar com saldo em 31/dez./19 no montante de R$ 5.012 mil, além de não ter sido conci-
liada apresenta divergência a maior de R$ 778 mil quando confrontado com o resumo da folha de pagamento de dez./19 
que apresenta o valor líquido de R$ 4.234 mil. f) Os saldos dos parcelamentos efetuados junto a Receita Federal do 
Brasil - RFB, referentes à Lei nº 11.941/09, no montante de R$ 5.642 mil, sendo R$ 451 mil registrado no passivo circu-
lante e R$ 5.091 mil no passivo não circulante, além da inexistência de controles subsidiários, não estão conciliados com 
a posição da Receita Federal do Brasil na data base de 31/dez./19. g) Não foi constituída nos termos exigidos pela NBC 
TG 48, perda de créditos de liquidação duvidosa, para os créditos quirografários do cliente OI S.A., em recuperação ju-
dicial, no montante de R$ 17.067 mil, bem como de outros valores a receber, do mesmo cliente, no montante de R$ 1.854 
mil, totalizando R$ 18.921 mil. Tal procedimento afetou positivamente o resultado do exercício no mesmo valor, com o 
consequente reflexo no patrimônio líquido. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela-
ção 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 responsabi-
lidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outros assuntos. Auditoria do período anterior. Os valores correspon-
dentes ao exercício findo em 31/12/2018, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente por nós audita-
dos, conforme relatório emitido em 05/abr./19 contendo opinião com ressalva sobre os assuntos mencionados nas letras 
“a”, “b”, “c” “f” e “g”, na seção Base para opinião com ressalva e quanto a insuficiência da resposta do assessor jurídico
da Companhia em relação ao auto de infração datado de 08/maio/17, no valor de R$ 28.159 mil referente ao recolhimen-
to da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, fato regularizado no presente exercício, e pela não constituição 
da provisão para contingência sobre a ação anulatória de débitos fiscais do ISS, considerada no presente exercício 

como perda possível. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do audi-
tor. A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se 
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras. A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional 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 en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, 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 considera-
das 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 audito-
ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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 audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-
sarmos 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 evidên-
cias 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 demonstra-
ções 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 futu-
ras 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 re-
presentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 13/04/2020. AudiLink & 
Cia. Auditores - CRC/RS-003688/O-2 F-RJ.  Luciano Soria - Contador CRC/RJ 068886/O-9.
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PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 16.523.901/0001-06

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 776 1 127.578 59.971
Títulos e valores mobiliários 1.181 - 1.181 -
Contas a receber 8 - - 143.156 95.413
Estoques 9 - - 12.000 61.518
Despesas antecipadas - - 611 10.184
IR e Contribuição Social a recuperar  10 36 10 6.612 11.230
Outros impostos a recuperar 10 - - 6.695 7.785
Adiantamentos diversos - - 4.762 -
Adiantamentos a fornecedores - - 4.034 3.640
Outros 4 4 1.253 -

1.997 15 307.882 249.734
Não circulante
Realizável a longo prazo
IR e Contribuição Social diferidos    10 - - 86.181 95.077
Depósitos vinculados - - 161 92
Operações comerciais
com partes relacionadas 18 - - 2.197 2.490

IR e Contribuição Social a recuperar  10 - 1.972 - 1.972
- 1.972 88.539 99.631

Investimentos 11 1.011.795 981.941 - -
Imobilizado 12 - - 1.717.542 1.725.086
Intangível 13 - - 563 673

1.011.795 983.913 1.806.644 1.832.638
1.013.792 983.928 2.114.526 2.075.131

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2019 2018 2019 2018
Circulante
Fornecedores 497 497 54.713 51.940
Empréstimos e financiamentos 14 - - 75.159 73.366
Arrendamento - - 1.716 -
IR e Contribuição Social a 
recolher 15 - - 25.726 21.932

Outros impostos a recolher 15 - - 8.812 6.531
Obrigações sociais e trabalhistas - - 2.587 2.642
Participações nos lucros - - 5.469 5.937
Provisão de custo por indisponi-
bilidade - - 15.068 10.702

Pesquisa e desenvolvimento - 
setor elétrico - - 18.791 15.561

Operações comerciais
com partes relacionadas 18 - - 16.198 16.888

Outras obrigações - - 42 -
497 497 224.281 205.499

Não circulante
Fornecedores 1.216 - 2.085 -
Empréstimos e financiamentos 14 - - 522.851 592.976
Arrendamento - - 9.918 -
Operações comerciais
com partes relacionadas 18 2.300 3.420 24.827 12.148

Mútuos 18 - - 294.719 279.708
Provisão para contingências 17 - - 20.792 1.207
Provisão para desmantelamento - - 5.274 3.582

3.516 3.420 880.466 889.621
Total do Passivo 4.013 3.917 1.104.747 1.095.120
Patrimônio líquido 19
Capital social 1.000.432 1.000.432 1.000.432 1.000.432
Reserva de capital 18.001 17.999 18.001 17.999
Reserva de incentivo fiscal 11.789 - 11.789 -
Prejuízos acumulados (20.443) (38.419) (20.443) (38.419)
Total do patrimônio líquido 1.009.779 980.011 1.009.779 980.011

1.013.792 983.928 2.114.526 2.075.131

Controladora Consolidado
Nota 2019 2018 2019 2018

Receita de venda de bens e/ou 
serviços 20 - - 648.022 744.865

Custo dos bens e/ou serviços 
vendidos 21 - - (492.439) (534.824)

Resultado bruto - - 155.583 210.041
Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas 21 (185) (174) (11.358) (11.934)
Outras despesas operacionais 21 - - (20.105) (1.601)
Resultado de equivalência patrimonial 11 29.854 108.214 - -
Resultado antes do resultado
  financeiro e dos tributos 29.669 108.040 124.120 196.506
Resultado financeiro
Receitas financeiras 22 97 146 17.451 35.356
Despesas financeiras 22 - (2) (99.768) (130.209)
Resultado antes dos tributos sobre 
o lucro 29.766 108.184 41.803 101.653

IR e Contribuição Social sobre o lucro
Corrente 10 - - (3.141) (2.448)
Diferido 10 - - (8.896) 8.978
Lucro líquido do exercício 29.766 108.184 29.766 108.183

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 29.766 108.184 29.766 108.183
Outros resultados abrangentes a serem 
  reclassificados para resultado do exercício em 
períodos subsequentes

Outros resultados abrangentes - - - -
Total de outros resultados
abrangentes do exercício 29.766 108.184 29.766 108.183

Capital 
Social

Integrali-
zado

Reser-
va de 

capital

Reserva 
de in-

centivo 
fiscal

Prejuízos 
acumu-

lados

Total do 
patri-

mônio 
líquido

Saldo em 31/12/17 780.432 17.784 - (146.604) 651.612
Transações com acionistas:
Aumento de capital 220.000 215 - 220.215
Lucro líquido do exercício - - - 108.184 108.184
Saldo em 31/12/18 1.000.432 17.999 - (38.420) 980.011
Incentivo fiscal
SUDAM/SUDENE - - 11.789 (11.789) -

Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício - - - 29.766 29.766
AFAC - 2 - - 2
Saldo em 31/12/19 1.000.432 18.001 11.789 (20.443) 1.009.779

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos tributos sobre o 
lucro 29.766 108.184 41.803 101.653

Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo
de caixa das atividades operacionais:

Depreciação e amortização - - 85.538 85.402
Depreciação e amortização arrenda-
mento mercantil - - 2.022 -

Juros do arrendamento mercantil - - 1.329 -
Baixa de imobilizado e intangível - - 1.222 -
Resultado de equivalência patrimonial (29.854) (108.214) - -
Juros empréstimos - - 61.940 76.715
Juros mútuos - - 17.660 17.817
Rendimento de títulos e valores mobiliários   (38) - (38)
Variação cambial ativa e passiva - - 4.996 1.011
Provisão para desmantelamento - - 1.692 705
Provisão para contingências - - 19.585 771
Provisões de comissões de fianças - - 1.143 10.293
Atualização monetária contratual - - 6.220 9.228
Amortização de custo de captação - - 1.278 2.673

(126) (30) 246.390 306.268
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Despesas antecipadas - - 4.417 2.125
Contas a receber - - (47.743) 16.325
Impostos a recuperar 1.946 (85) 7.680 11.038
Estoque - - 49.518 18.022
Impostos, taxas e contribuições - (7) 5.388 (8.654)
Fornecedores - 54 (1.296) (40.922)
Provisões e encargos trabalhistas - - (523) 946
Provisão de custo por indisponibilidade - - 4.366 -
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico        - - 3.230 -
Operações comerciais - - 13.444 242
Mútuos - - (2.649) (2.539)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Contas a Pagar 98 (157) - (66.622)
Outros Ativos e passivos - 1 (2.432) (1.433)

2.044 (194) 33.400 (71.472)
IR e Contribuição Social pagos - - (2.454) (5.990)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
gerados pelas (consumidos nas)
atividades operacionais 1.918 (224) 277.336 228.806

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível - - (67.895) (51.904)
Títulos e Valores Mobiliários (1.143) - (1.143) -
Aporte de capital em subsidiária - (220.000) - -
Caixa e equivalentes de caixa líquido
gerados pelas (consumido nas)
atividades de investimentos (1.143) (220.000) (69.038) (51.904)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital - 220.214 - 220.000
Pagamento do passivo de arrendamento
mercantil financeiro - - (2.921) -

Amortizações do principal - financiamentos         - - (73.448) (298.073)
Depósitos vinculados - - (1.872) (20.446)
Juros pagos - - (62.450) (80.101)
Caixa e equivalentes de caixa líquido
gerados pelas (consumido nas)
  atividades de financiamentos - 220.214 (140.691) (178.620)
Redução de caixa e equivalentes de
caixa 775 (10) 67.607 (1.718)

Demonstração da variação de
caixa e equivalentes de caixa

No início do período 1 11 59.971 61.689
No fim do período 776 1 127.578 59.971
Aumento/(Redução) de caixa e 
equivalentes de caixa 775 (10) 67.607 (1.718)

Demonstrações Financeiras - 31/12/19 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Demonstrações das Mutações dos Patrimônios Líquidos
Demonstrações dos Fluxos de Caixas

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras: 1. Contexto operacional: 
A Cia. é uma sociedade anônima de capital fechado e foi constituída em 13/11/08 
sob a denominação de MPX Pecém II Participações S.A., com capacidade total 
de 360MW. Em 13/12/13 sua razão social foi alterada para Pecém II Geração de 
Energia S.A (“Cia.”). Em 30/09/08, a Cia. sagrou vitoriosa no Leilão A-5 garantindo 
a comercialização de 276 MW médios por um período de 15 anos. O contrato 
garante uma receita anual mínima, indexada ao IPCA (Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo - IBGE) e, adicionalmente, uma receita variável destinada a cobrir 
os custos (combustível, operação e manutenção). 2. Licenças e autorizações: A
Cia. possui autorização para operação de uma usina termelétrica (“UTE”) a car-
vão mineral, instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), Es-
tado do Ceará, com capacidade instalada de geração de 365MW. Em 18/10/13, a 
Cia. recebeu autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para 
iniciar a operação comercial, que vigorará pelo prazo de 35 anos, a partir da data 
de autorização, conforme Portaria nº 209, de 27/06/08, do Ministério de Minas e 
Energia. Em 18/06/13, Pecém II Geração de Energia S/A, obteve da Superinten-
dência Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará a Licença 
de Operação de nº 108/13, embasada no parecer técnico nº 1835/13 DICOP/
GECON, referente a linha de transmissão de 230 KV, com 1,83 KM de extensão, 
que interliga a UTE à subestação Pecém II de propriedade da CHESF/Delmiro 
Gouveia. Sua vigência era até 17/07/16. Em 29 de setembro 2015, Pecém II Ge-
ração de Energia S.A obteve da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 
(“SEMACE”) do Estado do Ceará a renovação da referida Licença de Operação 
(LO 753/15), embasada no parecer técnico nº 5122/15 DICOP/GECON. Sua vi-
gência será até 28/09/18. Em 17/03/16, Pecém II Geração de Energia S/A obteve 
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do 
Ceará a renovação da Licença de Operação de nº 170/16, embasada no parecer 
técnico nº 1236/16-DICOP/GECON, referente a UTE Porto do Pecém II. Em 
13/12/18 foi emitida a atual Licença de Operação (LO) 715/18 que autoriza as 
operações por três anos, possuindo validade até 12/12/21. Além dos programas 
socioambientais exigidos nessas condicionantes, a empresa sustenta as linhas 
de pesquisas e desenvolvimento em projetos com o potencial de minimizar even-
tuais impactos socioambientais causados por sua atividade, dentre essas ações 
destaca-se a utilização das cinzas geradas na usina (“Pecém II”) para fabricação 
de cimento. Em 21/12/18, Pecém II Geração de Energia S/A obteve da Superin-
tendência Estadual do Meio Ambiente - (“SEMACE”) do Estado do Ceará a reno-
vação da Licença de Operação de nº 472/18, embasada no parecer técnico nº 
3480/18-DICOP/GECON, referente a UTE Porto do Pecém II. Sua vigência será 
até 20/09/21. Por fim, a Cia. perseguiu tempestivamente as condições estabeleci-
das na Outorga de Direito de Uso de Água nº 454/16 emitida pela Coordenadoria 
de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (CGERH), garantindo a 
disponibilidade hídrica para o adequado funcionamento da usina na produção de 
energia elétrica. A outorga tem validade de 04 anos, com vencimento em 20/09/20. 
3. Apresentações das demonstrações financeiras: As demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC’s) e conforme as nor-
mas internacionais de relatório financeiro International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS).  As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas na 
Nota 4. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram prepara-
das considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de ativos 
financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive 
instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A 
preparação de demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políticas contá-
beis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior comple-
xidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 5. A emissão des-
sas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração 
em 20/04/20. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: CPC 06 (R2) 
(IFRS 16) Operações de Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) - Operações 
de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional 
IFRS 16 - Leases, emitida em janeiro de 2016 em substituição à versão anterior 
da referida norma CPC 06 (R1), equivalente à norma internacional IAS 17). O 
CPC 06 (R2) (IFRS 16) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensu-
ração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e 
exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um 
único modelo de balanço patrimonial no qual todos os arrendamentos mercantis 
resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos 
arrendados e um passivo de arrendamento. Com a adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 
16), a Cia. deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de con-
tratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua 
demonstração de resultado. Transição: A Cia. adotou o CPC 06(R2) a partir do 
dia 1º/01/19, data de adoção inicial, utilizando a abordagem retrospectiva modifi-
cada, dessa forma, a informação comparativa não foi reapresentada e continua a 
ser divulgada de acordo com o CPC 06/IFRIC 4. Como resultado da adoção, a 
Cia. alterou sua política contábil para os contratos de arrendamento. O valor ini-
cialmente mensurado a valor presente de R$ 13.226, foi descontado pela taxa 
média de juros nominal incremental de empréstimo do grupo de 10,92% e bruto 
de PIS e COFINS. ICPC 22 (IFRIC 23) - Incerteza sobre Tratamento de Tribu-
tos sobre o Lucro: Esta Interpretação esclarece como aplicar os requisitos de 
reconhecimento e mensuração do CPC 32 (IAS 12) - Tributos sobre o lucro, quan-
do há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro. A entidade deverá 
reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando 
os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), 
bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alí-
quotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A Cia. avaliou os re-
querimentos dessa nova interpretação e concluiu que não há impacto significativo 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 4. Resumo das prin-
cipais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo 
têm sido aplicadas pela Cia. de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados nessas demonstrações financeiras. 4.1. Conversão de moeda estran-
geira: (a) Consolidação: A Cia. consolida todas as entidades sobre as quais de-
tém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de 
seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investi-
da.As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações finan-
ceiras da controladora, daquelas empresas onde a Cia. detém o controle (direta-
mente e indiretamente). As seguintes políticas contábeis são aplicadas na 
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: Controladas: Controla-
das são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o 
Grupo detém o controle. A consolidação é interrompida a partir da data em que o 
Grupo deixa de exercer o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passi-
vos, inclusive os passivos contingentes assumidos para a aquisição de controla-
das em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores 
justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora 
na adquirida pela parcela proporcional da participação não controlada no valor 
justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não controla-
dora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aqui-
sições são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. Transa-
ções, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo 
são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos 

que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferi-
do. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, 
para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. 4.2. Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas em R$, que é a moeda funcional da Cia. e, também, a moeda de apre-
sentação do Grupo Eneva. (b) Transações e saldos: As operações com moedas 
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câm-
bio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens 
são reavaliados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação des-
sas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, refe-
rentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos 
na demonstração do resultado. 4.3. Contas a pagar a fornecedores: As contas 
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas no balanço confor-
me prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, re-
conhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.4. Participação nos 
resultados: A Cia. reconhece um passivo e uma despesa de participação nos 
resultados de funcionários com base em metas corporativas estabelecidas atrela-
das ao plano de desenvolvimento e crescimento da Cia.. A participação nos resul-
tados é composta por avaliação das metas de todos os colaboradores e diretoria. 
No entendimento da Administração, esse benefício vem sendo aprimorado com o 
passar dos anos para proporcionar um maior engajamento dos funcionários na 
melhoria dos resultados da Cia.. 4.5. Subvenção governamental: A Cia. está 
situada em uma região na área de atuação da Sudene (Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste) e obteve o incentivo fiscal que estabelece uma redu-
ção de 75% do IR do lucro decorrente da receita incentivada, até 2027. O resulta-
do obtido com este benefício fiscal é a redução da despesa de IR e, na distribuição 
dos resultados do período, o montante reduzido da despesa é destinado à conta 
de reserva de incentivos fiscais, conforme disposição legal. 4.6. Práticas contá-
beis: As demais práticas contábeis relevantes da Cia. e sua controlada estão 
apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a que elas se referem. 5. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razo-
áveis para as circunstâncias. 5.1. Estimativas e premissas contábeis críticas: 
Na elaboração das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e Internacionais , é requerido que a Administração da Cia. 
e de suas controladas se baseiem em estimativas para o registro de certas tran-
sações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados des-
sas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos 
subsequentes, podem diferir dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Cia. revisa as estimativas e premissas pelo 
menos trimestralmente, exceto quanto a redução ao valor recuperável que é revi-
sada conforme critérios detalhados na nota explicativa nº “12 - Imobilizado”. Itens 
significativos sujeitos a estimativas e julgamentos de premissas estão incluídos 
abaixo: (1) A análise do risco de crédito para determinação da provisão de crédito 
esperada, vide nota explicativa nº “7 - Contas a receber”; (2) Reconhecimento de 
provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, 
por meio da análise da probabilidade de perda que inclui avaliação das evidências 
disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribu-
nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advo-
gados externos, vide nota explicativa nº “17 - Provisão para contingências”; (3) 
Perda (impairment) dos ativos não circulantes. A Cia. testa eventuais perdas nos 
ativos, de acordo com as políticas contábeis descritas nas notas explicativas es-
pecíficas. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) fo-
ram determinados com base em cálculos do valor em uso, efetuados utilizando 
premissas e estimativas formadas com base, principalmente, em estudos acerca 
do mercado regulado de comercialização de energia elétrica. Essas premissas e 
estimativas foram discutidas com os gestores operacionais e foram revisadas e 
aprovadas pela Administração. O detalhamento do teste efetuado encontra-se na 
nota explicativa nº “12 - Imobilizado”; e (4) IR e Contribuição Social diferidos - Ati-
vos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tem-
porárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstra-
ções financeiras e os usados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na 
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, 
contra os quais serão compensados, vide nota explicativa nº “10 - Impostos a re-
cuperar e diferidos”; (5) Custo por indisponibilidade - A Cia. testa eventuais perdas 
por indisponibilidade de sua unidade termoelétrica que podem afetar os resulta-
dos da Cia., considerando com base os contratos de CCEAR’s que preveem a 
utilização de média móvel de 60 meses de geração efetiva, conhecido contabil-
mente pelo valor justo. Essas estimativas foram discutidas com os gestores ope-
racionais, sendo revisadas e aprovadas pela Administração. 6. Caixa e equiva-
lentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com venci-
mentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança 
de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplica-
ções financeiras possuem opção de resgate antecipado dos referidos títulos, 
sem penalidades ou perda de rentabilidade.

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Caixa e bancos 1 1 4 5.589
Fundo de Investimento FICFI RF CP ENEVA (a) 775 - 775 -
CDB/Compromissadas - - 126.799 54.382

776 1 127.578 59.971
(a) Representam valores investidos em CDBs e Compromissadas emitidos por 
instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e 
com rentabilidade média no ano sobre o DI CETIP (“CDI”) de 100% (taxa nomi-
nal na curva, com liquidez em até 90 dias e sujeitas a um insignificante risco de 
mudança de valor).
7. Títulos e Valores Mobiliários: Controladora

2019 2018
 Letras Financeiras do Tesouro (“LFT’s”) 1.181 -

1.181 -
8. Contas a receber: As contas a receber de clientes da Cia. corresponde aos va-
lores faturados pela venda de energia elétrica no curso normal das suas atividades. 
Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, ajustado ao valor 
presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE). Consolidado

2019 2018
Contratos de comercialização de energia elétrica no 
ambiente regulado (CCEAR) 98.078 94.170

Contratos de comercialização de energia elétrica no
ambiente livre (a) 45.078 1.243

143.156 95.413
(a) A variação apresentada se refere, basicamente, ao sucesso na participação 
em leilões da modalidade de recomposição de reservas operativas (RRO). O 
mercado de energia é um ambiente altamente regulado, com mecanismos mi-
tigatórios ao risco de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira 
do mercado está pautada no modelo de Câmara de compensação multilateral e 
centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) são contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, 
não havendo indicação de parte e contraparte. Esse modelo é benéfico para os 

agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como um todo, minimi-
zando a probabilidade de impactos negativos. Desta forma, todos os agentes são 
garantidores das operações a serem liquidadas. Além disso existem outras for-
mas de gerenciamento do risco, como cláusulas contratuais, carta fiança, seguro 
garantia e outros. Não existem contas a receber em atraso e com expectativa de 
perda esperada. 9. Estoques: Os estoques da Cia. são essencialmente materiais 
ou insumos a serem consumidos ou transformados no processo de geração de 
energia. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos 
dois o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao 
valor realizável líquido desses ativos. O método de avaliação dos estoques de 
insumos é o da média ponderada móvel. Consolidado

2019 2018
Materiais, suprimentos e outros 1.757 2.826
Carvão (a) 3.101 44.088
Peças eletrônicas e mecânicas 5.829 14.202
Lubrificantes e químicos 1.313 402

12.000 61.518
(a) Refere-se ao saldo do estoque de carvão mineral adquirido pela Cia. como 
insumo principal na geração de energia elétrica e para a formação de estoque 
de segurança. Essa redução, está ligada diretamente a média de despacho de 
energia no último mês de 2019 e a estratégia de otimização do insumo. 10. Im-
postos a recuperar e diferidos: As despesas de IRPJ e CSLL do período são 
reconhecidas na demonstração do resultado, exceto para transações reconheci-
das diretamente no patrimônio líquido. O encargo de IRPJ e a CSLL corrente e 
diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancial-
mente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Cia. 
atuam e geram lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posi-
ções assumidas pela Cia. nas apurações dos tributos sobre o lucro com relação às 
situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações 
e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. O IRPJ e a CSLL diferidos ativos são reconhe-
cidos baseados nas diferenças temporárias entre o valor contábil e o valor fiscal 
dos ativos e passivos, bem como sobre o saldo dos prejuízos fiscais acumulados. 
As projeções da Cia. demonstram que os ativos fiscais diferidos serão realizados 
em até 10 anos. Os prejuízos fiscais não expiram no Brasil e a compensação é 
limitada a 30% do lucro fiscal do ano. Os tributos diferidos sobre o lucro são com-
pensados quando existir um direito legalmente exequível sobre a mesma entidade 
tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças 
temporárias não são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis 
futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizadas. Impostos a re-
cuperar: O saldo da conta de IR (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar 
está representado a seguir: Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
IR - IR 30 1.510 3.487 9.742
Contribuição Social - CSLL 6 472 3.125 3.460

36 1.982 6.612 13.202
Os demais impostos a recuperar estão compostos por: Consolidado

2019 2018
COFINS - 5.094
ICMS 1.388 1.386
II 3.424 -
IPI 1.747 -
Outros 136 1.305

6.695 7.785
Impostos diferidos:
O IR e a contribuição social diferidos têm a seguinte origem:

2019

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Prejuízo
Fiscal/Base 

Negativa
Diferenças

temporárias Total
Diferenças

temporárias Líquido
Prejuízos fiscais 98.694 - 98.694 - 98.694
Provisões - 2.124 2.124 - 2.124
Depreciação acelerada - - - (14.637) (14.637)

98.694 2.124 100.818 (14.637) 86.181
2018

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Prejuízo
Fiscal/Base 

Negativa
Diferenças

temporárias Total
Diferenças

temporárias Líquido
Prejuízos fiscais 102.324 - 102.324 - 102.324
Provisões - 1 1 - 1
Depreciação acelerada - - - (7.248) (7.248)

102.324 1 102.325 (7.248) 95.077
Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros e consideran-
do o cenário ocorrido no exercício de 2018, em que a Cia. iniciou a recupera-
ção dos créditos tributários, segue abaixo demonstrativo da projeção para os 
próximos anos iniciando por 2019:

Expectativa de realização 2020 2021 2022 2023 2024
6º ao 

10º ano Total
anual dos impostos 
diferidos 9.339 10.288 9.894 12.138 13.668 45.491 100.818

Reconciliação da taxa efetiva: Em 31/12/19, os tributos calculados sobre o lucro 
líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL (alíquo-
ta de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de IR e Contribuição Social é demonstrada como segue:

Consolidado
2019 2018

Resultado do período antes do IRPJ/CSLL 41.803 101.683
Alíquota nominal - % 34% 34%
IRPJ/CSLL à alíquota nominal (14.213) (34.572)
Diferenças permanentes (100) (2.372)
Ativo Fiscal Não Constituído (a) (4.342) 16.452
Redução Benefício SUDENE 6.618 6.799
Constituição do diferido devido o modelo de recuperabilidade - 20.223
IR e Contribuição Social diferidos (12.037) 6.530
Despesa de IR e Contribuição Social corrente (3.141) (2.448)
IR e Contribuição Social diferidos (8.896) 8.978
Total (12.037) 6.530
Alíquota efetiva (28,79%) 6,42%
(a) Refere-se a parcela de impostos diferidos não contabilizada referente a dife-
renças temporárias. (b) Refere-se a parcela de impostos diferidos contabilizada 
com base na projeção de recuperabilidade para os próximos 10 anos.
11. Investimento: Controladora
11.1. Composição dos saldos: 2019 2018
Participações societárias 1.011.795 981.941
Adiantamento para futuro aumento de capital - -

1.011.795 981.941
Em 31/12/19 e 2018, os saldos dos principais grupos de contas da investida 
são os seguintes: 2019

Controladas (diretas 
e indiretas)

Ativo
circu-
lante

Ativo não
circulante

Passivo 
circu-
lante

Passivo 
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado

Térmica a Carvão
Pecém II Geração de 
Energia S.A. 305.889 1.806.698 223.788 877.004 1.011.795 29.854

2018

Controladas (diretas 
e indiretas)

Ativo
circu-
lante

Ativo não
circulante

Passivo 
circu-
lante

Passivo 
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido

Resul-
tado

Térmica a Carvão
Pecém II Geração de 
Energia S.A. 249.730 1.823.472 205.006 886.255 981.941 108.213
11.2. Mutação do Investimento - valor patrimonial:

Investimento %
Saldo 

em 2018 Equivalência
Saldo 

em 2019
Térmicas a Carvão
Pecém II Participações S.A. 100,00% 981.941 29.854 1.011.795
Total Investimentos 981.941 29.854 1.011.795
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PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 16.523.901/0001-06

12. Imobilizado: Consolidado
2019

Custo
Edificações, Obras 

Civis Benfeitorias
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamento 

de Informática
Móveis e 

Utensílios
Imobilizado 

em Curso
Custo de

desmantelamento
Direito
de Uso Total

Saldo em 31/12/18 449.076 1.579.412 1.280 19.753 70.922 1.768 - 2.122.211
Adições 85 2.396 51 23 55.863 1.220 - 59.638
Adições IFRS16 - - - - - - 13.226 13.226
Baixas - Ajuste Inventário - (630) (427) (923) - - - (1.980)
Adiantamento à fornecedores - - - - 8.257 - - 8.257
Transferências - (18.422) - - 18.422 - - -
Saldo em 31/12/19 449.161 1.562.756 904 18.853 153.464 2.988 13.226 2.201.352
Depreciação
Saldo em 31/12/18 (74.387) (315.807) (761) (6.032) - (138) - (397.125)
Adições (14.958) (69.010) (167) (1.206) - (80) - (85.421)
Adições IFRS16 - - - - - - (2.022) (2.022)
Baixas - Ajuste Inventário - 109 350 299 - - - 758
Saldo em 31/12/19 (89.345) (384.708) (578) (6.939) - (218) (2.022) (483.810)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/18 374.689 1.263.605 519 13.721 70.922 1.630 - 1.725.086
Saldo em 31/12/19 359.816 1.178.048 326 11.914 153.464 2.770 11.204 1.717.542

Consolidado
2018

Custo
Edificações, Obras 

Civis Benfeitorias
Máquinas e 

Equipamentos
Equipamento 

de Informática
Móveis e 

Utensílios
Imobilizado 

em Curso
Custo de

desmantelamento Total
Saldo em 31/12/17 448.367 1.575.606 1.257 19.727 24.163 1.532 2.070.652
Adições 648 4.097 - 11 46.567 236 51.559
Transferências 61 (291) 23 15 192 - -
Saldo em 31/12/18 449.076 1.579.412 1.280 19.753 70.922 1.768 2.122.211
Depreciação
Saldo em 31/12/17 (59.449) (246.056) (587) (6.002) - (95) (312.189)
Adições (14.938) (69.751) (174) (30) - (43) (84.936)
Saldo em 31/12/18 (74.387) (315.807) (761) (6.032) - (138) (397.125)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/17 388.918 1.329.550 670 13.725 24.163 1.437 1.758.463
Saldo em 31/12/18 374.689 1.263.605 519 13.721 70.922 1.630 1.725.086
Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo 
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumula-
da e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo 
inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo 
de ativos construídos pela própria Cia. inclui: • O custo de materiais e mão de 
obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições 
necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela 
Administração; • Os custos de desmontagem e de restauração do local onde es-
tes ativos estão localizados; e • Custos de empréstimos obtidos para a construção 
de ativos qualificáveis. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado 
(apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor con-
tábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais 
no resultado. Custos subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados na 
medida em que seja provável que benefícios futuros associados com esses gas-
tos sejam auferidos pela Cia.. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são 
registrados no resultado. Depreciação: A depreciação é calculada com base no 
método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, conforme apresen-
tado a seguir:

Itens de Imobilizado Range de depreciação
Edificações e benfeitorias 25 a 30 anos

Equipamentos de informática 6 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 36 anos

Móveis e Utensílios 16 anos
Veículos 7 anos

Direito de uso 3 a 24 anos

Avaliação de impairment: Segundo o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 
36) - Redução ao valor recuperável de ativos, a entidade deve avaliar a cada 
período de divulgação, se existem indicações de uma possível desvaloriza-
ção no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma evidência, 
deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior 
importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso. 
Não foi necessário a realização do teste de recuperabilidade, pois não foram 
identificados nenhum indicativo de perda. Com isso não há constituição e/
ou reversão de provisão para impairment no ativo imobilizado em 31/12/19.
13. Intangível: O montante de R$ 563 em 31/12/19 (R$ 673 em 31/12/18) refere-
-se a Licenças de softwares utilizados nas atividades da Cia. e a um saldo de 
intangível em andamento, referente a gastos incorridos que ainda não foram con-
cluídos ou utilizados. A amortização é calculada pelo método linear no resultado 
do exercício baseado na vida útil econômica estimada de 5 anos. A amortização 
acumulada no exercício de 2019 foi de R$ 582 (R$ 465 em 31/12/18). Os ati-
vos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/ou construção 
menos as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. A amortização é calculada sobre o valor do ativo, 
sendo reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às 
vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data em que estes estão disponíveis 
para uso. Esses métodos são os que melhor refletem o padrão de consumo de 
benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos. Avaliação de 
Impairment: Os ativos intangíveis não foram submetidos ao teste de recupera-
bilidade, pois não foram identificados indicativos para a realização. Por isso, não 
foi necessária a constituição e/ou reversão de provisão para impairment no ativo 
intangível 31/12/19.

14. Empréstimos e Financiamentos: Consolidado Consolidado
2019 2018

Credor Moeda Taxas de juros Venc.
Custo de captação

a apropriar Principal Juros Total
Custo de captação

a apropriar Principal Juros Total
BNDES (Direto) R$ TJLP+ 3,14% 15/06/27 (2.861) 333.765 1.163 332.067 (3.574) 377.185 1.285 374.896
BNDES (Direto) R$ IPCA+ 10,59% 15/06/27 (380) 120.028 505 120.153 (463) 130.287 511 130.335
BNB R$ 10% 31/01/28 (2.625) 193.719 - 191.094 (3.107) 207.650 - 204.543

(5.866) 647.512 1.668 643.314 (7.144) 715.122 1.796 709.774
Depósitos Vinculados - (45.304) - (45.304) - (43.432) - (43.432)
Saldo líquido (5.866) 602.208 1.668 598.010 (7.144) 671.690 1.796 666.342
Circulante (1.121) 74.612 1.668 75.159 (1.277) 72.847 1.796 73.366
Não circulante (4.745) 527.596 - 522.851 (5.867) 598.843 - 592.976
Abaixo a movimentação dos empréstimos:
Saldo em 2018 666.342
(+) Juros incorridos 61.940
(-) Pagamento de principal (73.448)
(-) Pagamento de juros (62.450)
(+) Atualização monetária contratual 6.220
(+) Amortização do custo de captação 1.278
(+) Depósitos vinculados (1.872)

Saldo em 2019 598.010
Saldo em 2017 976.255
(+) Juros incorridos 76.715
(-) Pagamento de principal (298.074)
(-) Pagamento de juros (80.101)
(+) Atualização monetária contratual 9.228
(+) Amortização do custo de captação 2.673
(+) Depósitos vinculados (20.354)

Saldo em 2018 666.342
As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma 
de pagamento:
Ano de vencimento
2021 79.030
2022 79.779
2023 77.104
2024 81.530
2025 85.414
2026 até último vencimento 165.298

568.155
Depósitos vinculados (45.304)

522.851
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, de-
monstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados 
(líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na de-
monstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os custos de empréstimos e 
financiamentos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, neces-
sariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para 
seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo 
imobilizado quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos 
futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. 
Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em 
que são incorridos. Depósitos Vinculados a empréstimos e financiamentos: 
A Cia. avalia se seus depósitos vinculados aos contratos de empréstimos e finan-
ciamentos atendem aos seguintes critérios: (a) não estão condicionados a even-
tos futuros; e (b) são legalmente executáveis no curso normal dos negócios, no 
caso de inadimplência e no caso de insolvência ou falência. Por isso, apresenta 
o saldo desta rubrica líquida dos empréstimos e financiamentos a eles relaciona-
dos. Covenants financeiros e não financeiros: Os contratos de financiamentos 
e Debêntures das subsidiárias operacionais possuem cláusulas com covenants 
não financeiros, usuais no mercado e resumidos a seguir, as quais em 31/12/19 
se encontram integralmente atendidas: • Obrigação de apresentar aos credores 
demonstrações financeiras periodicamente; • Direito dos credores de executar 
inspeções e visitas das suas instalações; • Obrigação de manter atualizadas as 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; • Obrigação de manter em 
vigor contratos materialmente relevantes para as suas operações; • Respeitar 
a legislação ambiental e manter em vigor as licenças necessárias para as suas 
operações; • Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas 
e alienações de ativos fora do curso normal de negócios; • Restrições quanto à 
mudança de controle, reestruturações societárias, exceto as ocorridas dentro do 
grupo econômico, e alteração material no objeto social e nos atos constitutivos 
dos devedores; e • Limites de endividamento e para a contratação de novas dí-
vidas nas subsidiárias. Os contratos de financiamento relativos aos projetos de 
Pecém II Geração de Energia S.A., contêm cláusulas específicas de covenants 
financeiros, conforme abaixo demonstrado:
Descrição dos Covenants Financeiros Posição em 31/12/19
Índice de Cobertura de Dívida de no mínimo 1,20 Atendido
15. Imposto e contribuições a recolher: O saldo de IR e Contribuição Social a 
pagar é composto por: Consolidado

2019 2018
IR Pessoa Jurídica - IRPJ 23.068 19.484
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 2.658 2.448

25.726 21.932
A Cia. é tributada com base no regime de Lucro Real efetuando as antecipações 
mensais de IR e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legis-
lação vigente. A seguir apresentamos os saldos dos demais impostos e contri-
buições a recolher: Consolidado

2019 2018
ICMS 1.519 569
PIS, COFINS e IOF 5.241 5.129
Outros 2.052 833

8.812 6.531
16. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: Instrumento finan-
ceiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade 
e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Ativo 
Financeiro: Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar par-
te das disposições contratuais do instrumento. Exceto para contas a receber de 
clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos financeiros são 
inicialmente mensurados a valor justo e, caso não sejam classificados como men-
surados ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão são adicionados ou reduzi-
dos. Classificação e mensuração subsequente: Ativos financeiros são geralmente 
classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao va-
lor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do 
resultado com base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos 
ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo 
financeiro, conforme segue: • Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento fi-
nanceiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento 
de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de 
negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa con-
tratuais; • Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro 
(instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente 
do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo 
modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais 
não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reco-
nhecimento inicial, a Cia. elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; 
e • Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta 
categoria geralmente inclui instrumentos financeiros derivativos. Passivo Finan-
ceiro: Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das 
disposições contratuais do instrumento e inicialmente mensurado a valor justo. 
Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, 
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou 
emissão reduzem ou aumentam esse valor. Classificação e mensuração subse-
quente: Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequente-

mente pelo custo amortizado, exceto em determinadas circunstâncias, que in-
cluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado. 
Financiamentos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos. Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem 
seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus 
saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os no-
vos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo 
contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial 
dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é 
reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. Instrumentos finan-
ceiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do 
resultado. A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de 
estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e 
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das 
taxas contratadas frente as vigentes no mercado. A Cia. e sua controlada não efe-
tuam aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos 
ou quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista na política 
de aplicações financeiras vigente. 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.  A hierarquia dos valores justos dos ativos e 
passivos financeiros registrados em base recorrente está demonstrada a seguir: 
• 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; 
• Nível II: são informações, que não os preços cotados incluídos no Nível 1, obser-
váveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; • Nível III: são informações 
não observáveis para o ativo ou passivo. A descrição dos saldos contábeis dos 
instrumentos financeiros inclusos nos balanços patrimoniais, bem como a classi-
ficação da hierarquia de valor justo, está apresentada a seguir:

Controladora Consolidado
Nível 2019 2018 2019 2018

Ativos
Custo Amortizado - - 140.411 95.505
Depósito vinculado - - 161 92
Contas a receber - - 140.250 95.413
Valor justo por meio do resultado 776 1 129.306 62.515
Caixa e Equivalente de Caixa Nível 1 776 1 127.578 59.971
Operações comerciais Nível 1 - - 1.728 2.544
Passivos
Custo amortizado 4.013 20.805 985.523 1.043.968
Fornecedores 497 497 55.640 51.940
Empréstimos e financiamentos - - 598.010 666.342
Operações comerciais 3.516 20.308 25.520 45.978
Mútuos - - 294.719 279.708
Arrendamento mercantil - - 11.634 -
Risco de mercado: Risco de variação nos preços de mercadorias (commodities), 
taxas de câmbio e de juros. Risco cambial: A Cia. não possui exposição cambial 
relevante relacionada ao seu passivo financeiro oriundo de operações em mo-
eda estrangeira. Risco relacionado aos juros flutuantes: A Cia. tem 55% de 
seu passivo indexado ao mercado flutuante de juros no segmento dos depósitos 
interbancários (DI), no mercado inflacionário com a correção dada pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo indexador econômico TJLP (Taxa 
de Juros de Longo Prazo). As linhas com o BNDES corrigidas pelos indexadores 
IPCA e TJLP, que também contêm um forte componente inflacionário, são parte 
de um segmento diferenciado de crédito com baixa volatilidade associada e, por-
tanto, baixa probabilidade de deslocamentos abruptos nas taxas. O ativo da Cia. 
e suas controladas, representado por suas receitas, também será corrigido pelas 
mesmas taxas, fato que reduz substancialmente o descasamento entre as taxas 
de ativos e passivos. A dívida atual tem principal de R$ 602.208 e saldo total de 
R$ 598.010 em 31/12/19. Desse total, aproximadamente 12% têm vencimento 
no curto prazo. Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores das 
dívidas aos quais a Cia. estava exposta, foram definidos 3 diferentes cenários. 
Como cenário provável, a Cia. utilizou projeções de mercado para estimar o que 
seriam as despesas financeiras brutas para os próximos 12 meses. Como cená-
rios alternativos, a Cia. calculou o que seria a perda financeira para os próximos 
12 meses caso as curvas de TJLP e IPCA fossem deslocadas em 25% e 50% 
respeitando os prazos de pagamento de cada linha.

Consolidado
Cenário Cenário I Cenário II

Provável (alta 25%) (alta 50%)
Risco de Cash Flow:
Passivo indexado a TJLP 22.126 24.989 27.718
Passivo indexado ao IPCA 17.116 18.203 19.291
Despesa Financeira Esperada 39.242 43.192 47.009
Aumento da despesa financeira - 3.950 7.767
Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da Cia. e de sua 
controlada sofrerem perdas em função da inadimplência de suas contrapartes 
ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos fi-
nanceiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da 
gestão de caixa. Para mitigar os riscos, a Cia. e suas controladas adotam como 
prática a análise da situação financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim 
como o acompanhamento permanente das posições em aberto. A Cia. possui 
uma política de aplicações financeiras, na qual estabelece limites de aplicação 
por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para limitar o 
montante aplicado. Os prazos médios são constantemente avaliados bem como 
os indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.

Consolidado
2019 2018

Posições do risco de crédito 
Caixa e equivalente de caixa 126.802 59.970
Contas a receber de clientes 140.250 95.413
Depósito vinculado 161 92

267.213 155.475
Risco de liquidez: A Cia. monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos 
de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equiva-
lentes de caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e 
valores mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado. Os 
valores reconhecidos em 31/12/19 se aproximam dos valores de liquidação das 
operações, incluindo a estimativa de pagamentos futuros de juros.

Consolidado
2019

Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a
2 anos

De 2 a
5 anos

Mais de 
5 anos Total

Passivos
Fornecedores - 54.220 923 - - 55.143
Operações comerciais - - 22.004 - - 22.004
Mútuos - - - 294.719 - 294.719
Empréstimos e finan-
ciamentos 52.109 79.972 131.642 358.640 307.150 929.513

52.109 134.192 154.569 653.359 307.150 1.301.379

Consolidado
2018

Até 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 2 
anos

De 2 a 5 
anos

Mais de 
5 anos Total

Passivos
Fornecedores - 51.940 - - - 51.940
Operações comerciais - 16.888 - 12.148 - 29.036
Mútuos - - - 279.708 - 279.708
Empréstimos e finan-
ciamentos 54.013 82.380 132.767 380.332 433.375 1.082.867

54.013 150.711 132.767 672.188 433.375 1.443.551
Gestão de Capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu capital são os de 
salvaguardar a capacidade de continuidade das empresas para oferecer retor-
no aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter 
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar 
a estrutura de capital da Cia., a administração pode, ou propõe, nos casos em 
que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividen-
dos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 17. Provisão para 
contingências: A Cia. é parte em ações judiciais trabalhistas e ambientais, assim 
como processos administrativos regulatórios avaliadas pelos assessores jurídi-
cos. A Cia. constitui uma provisão quando há obrigação presente, originada de 
eventos passados e que haverá provável desembolso de caixa para seu encer-
ramento. O saldo da provisão para contingências no exercício findo em 31/12/19 
é apresentado abaixo: Consolidado

2018 2019
Saldo

acumu-
lado Adições Reversão Atualização

Saldo
acumu-

lado
Trabalhista (a) 1.053 24.773 (5.658) 461 20.629
Ambiental 154 - - 9 163
Total das Provi-
sões 1.207 24.773 (5.658) 470 20.792
(a) Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios da Cia. e empre-
gados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas rescisórias, 
adicional de periculosidade, vínculo empregatício com a Cia. e posterior equipara-
ção em direitos aos empregados desta ou, ainda, eventuais verbas inadimplidas 
por suas empresas. O incremento apresentado no quadro anterior está vinculado 
a condenações parciais e liquidações dos pedidos feitos pelos reclamantes no 
decorrer deste ano. Não existe causa individual relevante. Contingências com 
risco possível (não provisionado): A Cia. possui ações de natureza trabalhista, 
ambiental e cível que não estão provisionadas, pois envolvem risco de perda clas-
sificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos como 
possível, as quais estão assim representadas: Consolidado

2019 2018
Trabalhista 4.349 26.974
Cível 2 2
Ambiental 144 136

4.495 27.112
18. Partes relacionadas: Os principais saldos de passivos em 31/12/18 e 2017, 
relativos a operações com partes relacionadas, bem como as transações que 
influenciaram o resultado do exercício, são relativos a operações de transações 
da Cia. com outras empresas do Grupo Eneva e profissionais-chaves da Admi-
nistração, foram realizadas de acordo com as condições contratadas entre as 
partes. Empresas ligadas: A Cia. possui como principais empresas ligadas: 
Eneva S.A., Eneva Participações S.A., Itaqui Geração de Energia, Parnaíba I 
Geração de Energia S.A, Eneva Comercializadora de Energia S.A. e Parnaíba 
Geração e Comercialização de Energia S.A. Os saldos de passivo e resulta-
do em 31/12/19 e de 2018, relativa às operações com partes realizadas, estão 
representadas da seguinte forma: Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Operações comerciais
Itaqui Geração de Energia S.A. - - 2.096 2.440
ENEVA S.A. - - 98 50
Tauá Geração de Energia S.A. - - 3 -

- - 2.197 2.490
Controladora Consolidado

Passivo 2019 2018 2019 2018
Mútuo
ENEVA S.A. (b) - - 294.719 279.708

- - 294.719 279.708
Operações comerciais
ENEVA S.A. (a) 2.085 1.935 13.814 7.987
Eneva Comercializadora de Energia S.A. - - 10.005 2.177
Itaqui Geração de Energia S.A. - - 396 387
Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A. - - 1 1
Mabe - retenções contratuais - - 16.198 16.888
Eneva Participações S.A. (a) 161 215 434 434
Pecém Operações e Manut. de Unidades de 
Operações Elétricas - - 177 -

Pecém II Geração de Energia S.A. 54 54 - -
Uniper Global Comodities SE - 1.216 - 1.216

2.300 3.420 41.025 29.090
Controladora Consolidado

Receitas e Despesas 2019 2018 2019 2018
ENEVA S.A. (a) (b) (125) (112) (26.762) (10.689)
Eneva Comercializadora de Energia S.A (c) - - (62.735) (16.121)
Itaqui Geração de Energia S.A. - - (72) 19
Pecém Operações e Manut. de Unidades de 
Operações Elétricas - - (2.090) -

Porto do Pecém Transportadora de Minério S.A.         - - (9.355) -
Tauá Geração de Energia S.A. - - 3 -

(125) (112) (101.011) (26.791)
(a) O saldo em aberto é referente aos gastos relativos ao compartilhamento de recur-
sos administrativos, que serão ressarcidos à Eneva S.A. e Eneva Participações S.A. 
(b) O saldo de R$ 294.719 refere-se a mútuo com Eneva S.A. (mutuante) e Pecém II 
Geração S.A e está sujeito a juros mensais de mercado (104% do CDI). Este contrato 
tem o vencimento vinculado a liquidação integral das dívidas junto aos credores do 
projeto, que são os bancos: BNB e BNDES. (c) A variação se deve ao maior volume 
de compra de energia proveniente de oportunidade comerciais em 2019 de aprovei-
tamento de PLD, recomposição de lastro. Para os valores a receber de empresas 
ligadas identificadas como partes relacionadas, a Administração entende pela não 
constituição de PCE, devido a compensação ser realizada através das transações 
mantidas entre as partes. A Administração realiza análises periódicas sobre a estrutu-
ra de capital e a melhor alocação dos fluxos de caixa de acordo com a estratégia do 
Grupo Eneva S.A. Remuneração dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria: De acordo com a Lei nº 6.404/1976 e com o estatuto social da Cia., 
é responsabilidade dos acionistas, em Assembléia Geral, fixar o montante global da 
remuneração anual dos administradores. Durante o exercício de 2019 a administração 
da Cia. foi realizada diretamente pela Controladora (“Eneva S.A”). Assim sendo, não 
foram incorridos gastos com remuneração desses administradores pela Cia.. 19. Pa-
trimônio Líquido: (a) Capital Social: Em abril de 2018 a Eneva S.A. readquiriu a to-
talidade do capital social da Cia., mediante compra da participação do outro acionista 
(Uniper Holding GmbH). Ainda em abril de 2018, foi aprovado pela Assembléia Geral 
Extraordinária (“AGE”), o aumento de capital social da Cia., totalmente subscritas e 
integralizadas, pela Eneva S.A. como única acionista. O capital social passou de R$ 
780.432 para R$ 1.000.432. O capital social da Cia. em 31/12/19, está dividido em 
1.000.431.528 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.
Acionistas 2019 % 2018 %
ENEVA S.A. 1.000.432 100% 1.000.432 100%

1.000.432 100% 1.000.432 100%
20. Receita de venda de bens e/ou serviços: A receita compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela venda de energia elétrica no 
curso normal das atividades da sua controlada. A receita apresentada é a líquida 
dos tributos sobre vendas, devoluções, abatimentos e descontos. A receita é re-
conhecida quando a obrigação de desempenho é alcançada, ou seja, quando o 
controle sobre o produto for transferido para o cliente. A conciliação entre a receita 
bruta e a receita líquida apresentada na demonstração de resultado do exercício 
assim se apresenta: Consolidado

2019 2018
Receita bruta
Disponibilidade (ACR) (a) 388.298 417.311
Venda de energia (ACR) (b) 146.511 347.302
Venda de energia (ACL) (c) 192.580 72.846

727.389 837.459
Deduções da receita
Impostos sobre vendas (69.652) (81.546)
P&D (d) (6.480) (7.452)
Penalidades por indisponibilidade (e) (3.235) (3.596)

(79.367) (92.594)
Total da receita líquida 648.022 744.865
Ambiente de Contratação Regulada (ACR): As receitas decorrem de contra-
tos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR), ce-
lebrado entre o agente vendedor e o agente de distribuição, em decorrência dos 
leilões de energia elétrica. Os CCEARs são especificados por meio dos editais 
publicados para cada leilão contendo cláusulas e condições fixas e variáveis, que 
não são passíveis de alteração pelos agentes. Esse tipo de contrato tem como 
objetivo, minimizar o risco hidrológico, visando um menor custo para o sistema 
de energia. Os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão assumidos pe-
los agentes compradores (distribuidoras), e eventuais exposições financeiras no 
Mercado de Curto Prazo, positivas ou negativas, serão assumidas pelas distri-
buidoras, com repasse ao consumidor final, conforme mecanismo definido pela 
Aneel. (a) Disponibilidade ACR (Receita fixa): Essa modalidade de receita tem 
por objeto remunerar o empreendimento de geração mantido a disposição do 
Sistema Nacional Integrado (SIN) para entrar em operação sempre que solici-
tado pelo Operador Nacional do Sistema (“ONS”). (b) Venda de Energia ACR 
(Receita Variável): Além da receita por disponibilidade, como comentado acima, 
os CCEARs possuem receitas variáveis, cujo valor é definido mensalmente no 
momento do reconhecimento, de acordo com a demanda requerida pelo ONS. A 
receita pela venda de energia elétrica é reconhecida por medição equivalente ao 
volume de energia transferido para o cliente e através de estimativas para mensu-
rar a energia entregue, mas ainda não considerada pelas medições anteriores ao 
fechamento do exercício. Ambiente de Contratação Livre (ACL): O segmento 
do mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia 
elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, conforme regras e 
procedimentos de comercialização específicos. (c) Venda de energia ACL: Na 
operação de contratação em ambiente livre a Cia. tem o direito de reconhecer a 
receita de venda de energia pelo valor do MWh. A receita compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de energia 
elétrica tanto no mercado regulado como também no mercado livre. Deduções 
da receita: (d) Pesquisa e desenvolvimento (P&D): As empresas reguladas 
pela ANEEL, têm a obrigatoriedade de atendimento à Lei nº 9.991, de 24/07/00, 
e por isso, devem aplicar anualmente o percentual de 1% (um por cento) de sua 
receita operacional líquida - ROL para elaboração e execução de projetos de P&D 
do setor elétrico. (e) Penalidades por indisponibilidades: Essa penalidade visa 
punir as usinas termelétricas que não atenderam as instruções de despacho do 
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) por falta de combustível. O cálculo 
é realizado mensalmente, adotando uma disponibilidade mínima como gatilho e 
utilizando o CVU (Custo Variável Unitário) da usina como base para o cálculo da 
multa. Ou seja, essa penalidade está vinculada diretamente ao comprometimento 
de energia garantida no contrato de CCEAR (modalidade de receita por disponi-
bilidade). A previsão regulatória desta penalidade está na resolução normativa 
ANEEL nº 827/18. 21. Custos e Despesas por natureza: A composição dos 
custos de geração de energia e das despesas operacionais de sua controlada é 
demonstrada como segue:

Consolidado
Custo 2019 2018
Custos regulatórios (29.828) (28.602)
Depreciação e amortização (86.869) (84.438)
Despesas com pessoal (35.073) (33.894)
Energia elétrica para revenda (62.775) (16.062)
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Consolidado
Custo 2019 2018
Insumos de geração (a) (224.095) (324.226)
Material de consumo (4.526) (13.918)
Seguros operacionais (6.542) (7.386)
Serviços de terceiros (22.616) (17.400)
Outras (20.115) (8.898)

(492.439) (534.824)
Despesas administrativas e gerais
Despesas com pessoal (1.893) (1.297)
Serviços de terceiros (8.428) (9.282)
Depreciação e amortização (691) (620)
Outras (161) (561)

(11.173) (11.760)
Outras receitas e despesas
Ajuste de inventário (1.275) (83)
Outras receitas (despesas) (18.830) (1.518)

(20.105) (1.601)
(523.717) (548.185)

(a) A diminuição na conta de insumos de geração, devido à redução da disponi-
bilidade das termelétricas durante o ano de 2019, principalmente devido à parada 
de manutenção programada de Pecem II Geração de Energia S.A. 22. Resultado 
financeiro: A composição do resultado financeiro de sua controlada é demons- 
trada como segue:

Consolidado
Despesas financeiras 2019 2018
Encargos da dívida (64.867) (76.717)
Multa e juros pagos ou incorridos (53) (432)
IOF (726) (916)
Amortização custo de transação de empréstimos (1.278) (2.671)
Comissão sobre fianças bancárias (1.143) (10.293)
Juros de passivos de arrendamento (1.329) -
Juros sobre mútuos (17.660) (17.817)
Variação cambial e monetária (9.992) (19.356)
Outros (2.720) (2.007)

(99.768) (130.209)
Receitas financeiras
Aplicação financeira 8.268 4.653
Multas e juros recebidos ou auferidos 359 915
Variação cambial e monetária 4.996 24.431
Atualização sobre impostos 366 1.982
Descontos obtidos 2.955 3.263
Outros 410 112

17.354 35.356
Resultado Financeiro (82.414) (94.997)
23. Cobertura de seguros: A Controlada, considerando a natureza de sua ati-
vidade, adota a política de contratar cobertura de seguros de acordo com as 
melhores práticas de mercado e com limites considerados pela Administração 
como adequados para cobrir eventuais sinistros. A seguir, demonstramos os prin-
cipais ativos ou interesses cobertos e seus respectivos montantes, vigentes em 
31/12/19. Em 31/12/19 e 31/12/18, as coberturas de seguros eram:

2019 2018
Danos materiais
Riscos operacionais 2.510.630 2.413.524
Responsabilidade civil
Responsabilidade civil 50.000 135.000
D&O 200.000 200.000
Lucros Cessantes
Riscos Operacionais 649.233 624.122

3.409.863 3.372.646
Abaixo as principais apólices em vigor:

2019

Segura-
dora Modalidade

Valor em 
Risco

Limite 
Máximo 

Indenizável Vigência Prêmio
Valores expressos em Reais mil e Dólares mil

Chubb/
Sompo/
AXA

Riscos
Operacionais USD 783.949

USD 
500.000

01/08/18 a 
01/02/20

USD 
2.684

Sompo
Responsabilidade 
Civil Geral BRL 50.000

01/07/19 a 
01/07/20 BRL 59

AIG
Responsabilidade Civil
dos Administradores (D&O)

BRL 
200.000

30/08/18 a 
28/02/20 BRL 773

24. Eventos subsequentes: Efeito do Coronavírus nas Demonstrações Fi-
nanceiras: A Cia. vem acompanhando o avanço da pandemia do novo Coro-
navírus (Covid-19) e não foram observadas até a data da apresentação das de-
monstrações financeiras nenhum impacto relevante nas atividades econômicas 
das principais áreas onde a Cia. atua. Embora não seja possível prever nesse 
momento a extensão, severidade e duração dos impactos do vírus Covid-19.

Aos Administradores e Acionistas da Pecém II Participações S.A. Rio de Janeiro 
- RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Pecém II Participações S.A. (“Cia.”), identificadas como controladora 
e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/19 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 individuais e consolidadas acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Pecém II Participações S.A 
em 31/12/19, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os 
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes 
em relação à Cia. e sua controlada, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras  individuais e consolidadas: A administração é responsável pela 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determi-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e sua 
controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores 
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, 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 se-
gurança, 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 profissio-
nal ao longo da auditoria. Além disso:  • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência 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 Cia. e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utiliza-
das 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continui-
dade operacional da Cia. e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
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. e sua controlada 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 indivi-
duais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras das entidades do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, super-
visão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significati-
vas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 20/04/20. 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ. Leandro Basto Pe-
reira - Contador CRC RJ-115543/O-6.

Diretoria Presidente: Sergio Campodarve;
Diretor: Lino Lopes Cançado; Diretor: Marcelo Habibe.

Controller: Ana Paula Alves do Nascimento - CRC-RJ 086983/O-0;
Contador: Bruno Campelo de Azevedo - CRC-RJ 106648/O-9.

CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A.
CNPJ: 07.792.269.0001-05

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 
2019 E 2018 - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
31 de dezembro de 2019 e 2018 

ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 6.362  1.841 
Bancos C /Movimento                                                                                39 7
Contas a receber de clientes 6.051 39.315
Clientes em PECLD 22.709                                       -
Estoques 47.316 48.409
Impostos a recuperar -  5.082 
Adiantamentos a Fornecedores 357  4.691
Créditos com pessoas Ligadas 3  42.035 
Garantias -  261 
Outros Créditos 132.069  872 
Aplicações Financeiras 1.374 -
Adiantamento de lucro - 9.953
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  216.280  151.769 
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Aplicações Financeiras  -  132 
Depósitos Administrativos e Judiciais  -  3 
Outros Créditos Judiciais  -  1.614 
Créditos com pessoas ligadas  -  9.900 
Investimentos 1.396 -
Imobilizado  60.878 48.182
Depreciação Acumulada -16.007 -
Intangível -  45
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 46.267  59.876 
TOTAL DO ATIVO  262.547  211.645

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE
Fornecedores e contas a pagar 2.252 3.456
Salários, provisões e contribuições sociais 1.029 -504
Encargos Sociais a Recolher 2.920 8.274
Tributos a recol her                                                                                                                           85.813 16.212                                
Empréstimos e financiamentos 610 -1.486
Créditos com Terceiros 84 16.329
Adiantamento de Clientes 405 822
Recuperação judicial 20.308 -
PGFN parcelado 44.697                           -
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 158.118 43.103
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e financiamentos               - 11.076
Multas parcelados a recolher 46 12.660
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 46 23.736
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 15.000 38.656
Capital a integralizar 23.656 -
Reservas de capital 71.832 71.832
Outras Reservas 110.000 -
Lucros Acumulados 36.339          29.318
Prejuízos Acumulados -157.444 -
Resultado do Exercício - -
Adiantamento para futuro aumento de ca-
pital

5.000 5.000

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.383 144.806
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

262.547 211.645

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO LEVANTADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)

30/12/2019 31/12/2018
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 38.688 30.765
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -3.081 -2.450
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 35.607                   28.315                                        
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS -6.734 -7.250
    LUCRO BRUTO 28.873                   21.065
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Gerais e administrativas -3.010 -45
Salários e Encargos -7.032 -4.731
Despesas Não operacionais -2.561 -
Despesas C/Mão de Obra de Terceiros -5.147 -
Despesas C/Depreciação -3.580 -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL AN-
TES DO RESULTADO FINANCEIRO 7.543 16.289

RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras 51 6

Despesas financeiras -496 -145

Outras receitas (despesas) operacionais -237 -222

Despesas Tributárias -1.350 -

Despesas Recuperação Judicial -20.213                     -
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL AN-
TES D O IMP OSTO D E R ENDA E  D A C SLL                                                                      -14.702      15.928

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL -3.658 -1.910

Corrente -
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO  -18.360 14.018

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)

Capital
Social

Capital Social 
a In tegralizar      

Reserva
de Capital

Lucros
Acumulados

        Prejuízos 
Acumulados

  Prejuízos Adiantamento 
Futuro Aumento Capital

Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 38.656 71.832                     29.318          5.000 144.806
Ajustes de Capital exercício anterior -23.656 -23.656
 Lucros do exercício 7.021        7.021
 C apital Social a i ntegralizar                                                                 23.656
 Prejuízos Acumulados         -157.444 -157.444
Reserva de C apital                                                                                                                                        110.000 110.000
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 15.000 23.656                  181.832 36.339  -157.444         5.000 104.383

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018 - (Em milhares de reais)

2019 2018
Atividades operacionais:
Lucro/Prejuízo líquido do exercício -18.360 14.018
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciações e amortizações                           2.822
Ajustes de Exercício anteriores -2.429
Despesa Financeira 45
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro líquido ajustado -18.360 14.456
(Acréscimo) decréscimo em ativos:
Contas a receber 36.828 -
Juros recebidos 51 -
Estoques 364
Impostos a recuperar 5.082
Adiantamentos 5.667
Outros Ativos -

36.879 11.113
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Fornecedores 18.806 3.456
Salários e Encargos Sociais -7.606 -504
Impostos, taxas e Contribuições 5.045
Outras contas a pagar -404 450

-31.861               3.402
 5.018                                       28.971

Geração de cai xa em ati vidades operacionais         (a)
Atividades de investimento:
Ativo permanente
Imobilizado 0 0
Intangível 0 0
Caixa usado nas ati vidades de i nvestimento                                          (b) 0 0
Atividades de financiamento:
Captação de Empréstimos e Financiamentos -1.660
Pagamentos de Dividendos -
Caixa gerado (usado) nas atividades de finan-
ciamento (c) -1.660
Caixa e equivalentes de caixa no início do exer-
cício 1.150 862
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 5.018 1.150
Acréscimo (decréscimo) líquido em Caixa e equi-
valentes de caixa                                                            (R) 5.018 27.599

(a) + (b) + ( c ) = ( R )
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade foi constituída em 
05 de janeiro de 2006 com a denominação social de Construtora Lytorâ-
nea Ltda; com sede em Itaguaí, RJ.  Em 26 de outubro de 2012 alterou o 
seu tipo jurídico de sociedade limitada para sociedade anônima de capital 
fechado com a denominação de Construtora Lytorânea S.A. Tem como 
objetivo social preponderante a execução de Obras de construção civil, 
edificações residências, comerciais e industriais, obras de urbanização e 
paisagem, construção e paisagem, construção de redes de água e esgoto, 
instalação e manutenção elétrica e sanitária em edificações, empreitada 
de complementação de construção de estradas de rodagem, obras de al-
venaria e reboco, transporte rodoviário de cargas em geral, obras e cons-
trução de obras de arte especiais. NOTA 02 – ELABORAÇÃO E APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - No ano de 2019 
foi usado sistema aplicativo de processamento eletrônico de dados. As 
demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as Normas expedidas pelo CPC (Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis), aplicáveis à elaboração das demonstrações financeiras. A 
preparação das demonstrações financeiras em conformidade com normas 
emitidas pelo CPC requer o uso de certas estimativas contábeis e também 
o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que reque-
rem maior nível de julgamento possuem maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as de-
monstrações financeiras, estão divulgadas nas notas deste relatório e re-
ferem-se há perdas estimadas em liquidação duvidosa, perdas estimadas 
em estoques, provisão para passivos trabalhistas cíveis, fiscais, ambien-
tais e previdenciários, depreciação, amortização, exaustão, provisão para 
redução do valor recuperável, tributos diferidos, instrumentos financeiros 
e benefícios a empregados. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares 
de reais (R$). Dependendo do pronunciamento aplicável o critério de men-
suração utilizado na elaboração das demonstrações financeiras considera 
o custo histórico, o valor líquido de realização, o valor justo ou o valor de 
recuperação. NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - a) Regi-
me de escrituração - As Receitas de Serviços, os correspondentes custos 
e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de compe-
tência do Exercício. b) Imobilizado - Itens do imobilizado são mensurados 
pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 

acumulada.  O custo de reposição de um componente do imobilizado é 
reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios 
econômicos irão fluir para a sociedade. Os custos de manutenção no dia-
-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
A depreciação é calculada sobre o custo de um ativo e é reconhecida no 
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis es-
timadas de cada grupo de bens, já que esse método é o que mais perto 
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorpo-
rados no ativo.  Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas 
para os períodos correntes e comparativos são aproximadamente as se-
guintes: edifícios 25 anos, máquinas e equipamentos 10 anos, móveis e 
utensílios 10 anos, veículos 5 anos e, outros bens 5 a 10 anos. c) Contas 
a Receber de Clientes - As contas a receber de clientes são registradas 
pelo valor faturado, incluindo os respectivos impostos diretos de respon-
sabilidade tributária da sociedade. O prazo médio de vencimento é inferior 
a 30 dias e não requer ajuste a valor presente. d) Estoques - Os estoques 
são mensurados pelo valor do custo médio de aquisição e produção ou 
pelo valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço estimado 
de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados 
dos impostos e despesas de vendas. e) Receita Operacional - A receita 
operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os 
riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens 
foram transferidos para o comprador, de que os custos associados e a 
possível devolução de mercadorias pode ser estimado de maneira confiá-
vel, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de 
valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável.  
Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser 
mensurado de maneira confiável, então o desconto e reconhecido como 
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. 
f) Crédito com Terceiros - Foram os valores que a empresa recebeu a mais 
de seus clientes e serão compensados em próximos serviços. g) Transfên-
cias de Saldo de Exercício Anteriores - Foi utilizada como contrapartida ref. 
ao imobilizado da empresa, tendo em vista que os seus saldos anteriores 
estão comprometidos e não podemos tomar como base. h) Recupareção 
Judicial - A empresa entrou em processo de recuperação judicial, conforme 
processo nº 001026154.2017.8.19.0024, em 19/10/2017, na Segunda Vara 
Cível de Itaguaí, sendo nomeado como administrador judicial: Matuch de 
Carvalho Advogados Associados pelo advogado Julio Matuch de Carvalho. 
i) Saldos Reajustados - A partir do relatório do mês de Outubro de 2019 as 
contas contábeis tiveram os seus saldos reajustados, conforme revisão no 
sistema de escrituração contábil da empresa. j)  Alteração de Saldo - Houve 
uma alteração referente ao saldo inicial de 2019, tendo em vista que os 
seus saldos matriciais, referente ao ano de 2018, estavam comprometidos 
e precisaram ser reavaliados.
NOTA 04 – Contas a receber de clientes - (Em Milhares de Reais)

2019 2018
Prefeitura Municipal de Itaguaí - 2.325
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu    5.597 9.463
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - 7.381
Estado do Rio de Janeiro - 7.626
Clientes Privados - 4.025
Prefeitura Municipal de Itaboraí - 3.741
Companhia Estadual de Habitação -  4.753
Espólio de João Borges Netto 18  -

Skylight Participações Ltda 436 -
Clientes PECLD  22.709  -

28.760 39.314
NOTA 05 - Capital social - O Capital social é composto por 15.000.000 
ações ordinárias nominativas totalmente subscritas e integralizadas em 31 
de dezembro de 2016.  Em 2017 houve a subscrição de capital referente a 
reavaliação do terreno da sede no valor de R$ 23.602.733,32.

NOTA 06- Receita bruta e deduções da receita - (Em Milhares de 
Reais)

2019 2018
Receita de Serviços de Obras 38.688 30.765
Receita de Vendas - -
Receita Bruta 38.688 30.765
Deduções da Receita Bruta
ICMS - -
PIS -236 -393
COFINS -1.094 -2.056
*ISS -331 -264
CPRB -
Total das Deduções -3.081 -2.713
Receita Líquida  35.607 28.052

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
ATIVO CIRCULANTE 216.280.170,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.377,30
IMOBILIZADO 46.264.987,01
INTANGÍVEL -
ATIVO TOTAL 262.547.535,06
PASSIVO CIRCULANTE 158.118.237,01
EXIGIVEL A LONGO PRAZO 45.940,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 104.383.357,60
PASSIVO TOTAL 262.547.535,06
1) LIQUIDEZ GERAL(AC+RJP)/(PC+ELP) = OU >1,00 ONDE:
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a longo prazo

216.280.170,75   +       2.377,30    = 216.282.548,05    =  1,37%
    158.118.237,01   +        45.940,35         158.164.177,36
2) LIQUIDEZ CORRENTE (AC/PC) = OU >1,00 ONDE:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

216.280.170,75  = 1,37%
    158.118.237,46
3) INDICE DE ENDIVIDAMENTO = PC+ELP/PL = OU < 1,00 ONDE:
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo PL = Patrimônio Líquido
158.118.237,01  +   45.940,35   = 158.164.177,36   =  0,60%
                                                          262.547.535,06

José Picanço de Miranda
CRC/RJ N.º 028114/O-7

CPF: 256.342.837-87
Contador

Bruno da Costa Abade 
CPF: 055.990.867-98

Diretor Presidente
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SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 17 de Abril 
de 2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 17/04/2020, às 13h30min, 
na sede social da SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A. 
(“Cia.”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1, sala 607, Centro, RJ. 2.
Convocação e Presença: Realizada a convocação nos termos do estatuto 
social, verifica-se a presença da totalidade dos Conselheiros, a saber Srs. 
Manlio Francesco Coviello, Leonardo Borri Roselli e Claudio Marchiori. 
Registra-se que os Conselheiros participaram por teleconferência, 
conforme autorizado pelo Estatuto Social. Assim, o Sr. Manlio Francesco 
Coviello conectou-se à teleconferência da cidade de Santiago, no Chile, 
o Sr. Leonardo Borri Roselli conectou-se à teleconferência da cidade de 
Roma, na Itália e o Sr. Claudio Marchiori conectou-se à teleconferência 
da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Os Conselheiros declararam 
conhecer as matérias da pauta, não se opondo à análise e deliberação 
dessas matérias. Participaram igualmente da reunião, a convite dos 
Conselheiros, por teleconferência, conectando-se da cidade do Rio de 
Janeiro, no Brasil, o Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton, 
o Diretor Jurídico e Regulatório e Secretário de Governança Arnaldo de 
Mesquita Bittencourt Neto e o Advogado Andrea Pulcioni (esse último por 
teleconferência, conectando-se da cidade de Roma, na Itália). 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Manlio Francesco Coviello,
que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, para 
secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Além das matérias indicadas no Edital 
de Convocação, foi incluída na ordem do dia uma matéria expositiva, 
conforme sugestão da Diretoria presente à reunião (Item III). (I) Orçamento 
2020 e Plano de Negócios 2020-2024; (II) Recomposição da Diretoria; e 
(III) Filiação da Cia. à ABRATE – Associação Brasileira das Empresas 
de Transmissão de Energia Elétrica (tema expositivo, não deliberativo). 
5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições: (I) O Orçamento Anual da Cia. e o Plano de 
Negócios 2020-2024, nos termos do documento apresentado ao Conselho 
de Administração, o qual ficará arquivado na sede da Cia.. (II) a indicação 
para o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, Diretor Técnico,
do Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de empresas, portador 
do passaporte emitido pela República Italiana nº YB1084461, residente 
e domiciliado na Cidade de Roma, Itália, com endereço comercial na 
Viale Egidio Galbani 70, CEP 00156. A sua posse fica condicionada a (i) 
assinatura do termo de posse, a ser lavrado em livro próprio; e (ii) à obtenção 
de autorização de residência prévia a ser concedida pela Coordenação 
Geral de Imigração Laboral/DMIG/SNJ/MJSP. Até a data da posse do Sr. 
Luigi Rosati, e no mínimo até 1º de julho de 2020, permanecerá no cargo 
de Diretor Presidente e, cumulativamente, Diretor Técnico, o Sr. Claudio
Marchiori, italiano, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 058.262.317-00, no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) sob o 
nº V350808-N, e portador do passaporte emitido pela República Italiana nº 
YB1169724, residente e domiciliado na Rua Visconde de Pirajá nº 201, apto. 
801, Ipanema, RJ. O mandato do Sr. Luigi Rosati coincidirá com o mandato 
unificado da Diretoria, a encerrar-se em 26/06/2022. Os Conselheiros 
agradeceram ao Sr. Claudio Marchiori pelos valorosos serviços prestados 
à Cia. durante a vigência do seu mandato. Ato contínuo, os Conselheiros 
tomaram nota do seguinte tema expositivo, não deliberativo: (III) A Diretoria 
informou que a Cia. se associará à ABRATE – Associação Brasileira das 
Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, que é uma associação civil, 
sem fins lucrativos, constituída por empresas concessionárias e outorgadas 
de transmissão de energia elétrica. A Associação atua proativamente 
para garantir a sustentabilidade, o desenvolvimento e a atratividade 
do negócio de transmissão de energia elétrica. Atualmente a ABRATE 
conta com 19 Concessionárias de Transmissão de Energia Elétrica – 
entre estatais e privadas – presentes em todas as regiões do país e que 
juntas são responsáveis pela gestão das principais subestações e linhas 
de transmissão que compõe o Sistema Interligado Nacional (“SIN”).  6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes. Assinaturas: Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho 
de Administração); Claudio Marchiori (Conselheiro); Leonardo Borri Roselli 
(Conselheiro); e Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto (Secretário). RJ, 
17/04/2020. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 
04/05/2020 sob o nº 3870810. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7

Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 17 de Abril 
de 2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 17/04/2020, às 14h00min, 
na sede social da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. 
(“Cia.”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 1, sala 607 (parte), Centro, 
RJ. 2. Convocação e Presença: Realizada a convocação nos termos do 
estatuto social, verifica-se a presença da totalidade dos Conselheiros, a 
saber Srs. Manlio Francesco Coviello, Leonardo Borri Roselli e Claudio Mar-
chiori. Registra-se que os Conselheiros participaram por teleconferência, 
conforme autorizado pelo Estatuto Social. Assim, o Sr. Manlio Francesco 
Coviello conectou-se à teleconferência da cidade de Santiago, no Chile, 
o Sr. Leonardo Borri Roselli conectou-se à teleconferência da cidade de 
Roma, na Itália e o Sr. Claudio Marchiori conectou-se à teleconferência da 
cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Os Conselheiros declararam conhe-
cer as matérias da pauta, não se opondo à análise e deliberação dessas 
matérias. Participaram igualmente da reunião, a convite dos Conselheiros, 
por teleconferência, conectando-se da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, 
o Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton, o Diretor Jurídico e 
Regulatório e Secretário de Governança Arnaldo de Mesquita Bittencourt 
Neto e o Advogado Andrea Pulcioni (esse último por teleconferência, co-
nectando-se da cidade de Roma, na Itália). 3. Mesa: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Manlio Francesco Coviello, que convidou a mim, Sr. 
Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do 
Dia: (I) Orçamento 2020 e Plano de Negócios 2020-2024; (II) Recompo-
sição da Diretoria; e (III) Outorga de garantias em processos judiciais a 
serem ajuizados com o fito de questionar (i) a base de cálculo do Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL) no regime do lucro presumido e (ii) a tributação da tota-
lidade do lucro diferido decorrente da receita de construção relativa aos 
contratos de transmissão de energia no momento da mudança de regime 
de apuração do IRPJ e CSLL do lucro real para o lucro presumido. 5. De-
liberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: (I) O Orçamento Anual da Cia. e o Plano de Negócios 
2020-2024, nos termos do documento apresentado ao Conselho de Ad-
ministração, o qual ficará arquivado na sede da Cia.. (II) a indicação para 
o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente, Diretor Técnico, do 
Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de empresas, portador 
do passaporte emitido pela República Italiana nº YB1084461, residente e 
domiciliado na Cidade de Roma, Itália, com endereço comercial na Viale 
Egidio Galbani 70, CEP 00156. A sua posse fica condicionada a (i) assina-
tura do termo de posse, a ser lavrado em livro próprio; e (ii) à obtenção de 
autorização de concomitância a ser concedida pela Coordenação Geral de 
Imigração Laboral/DMIG/SNJ/MJSP. Até a data da posse do Sr. Luigi Ro-
sati, e no mínimo até 1º de julho de 2020, permanecerá no cargo de Diretor 
Presidente e, cumulativamente, Diretor Técnico, o Sr. Claudio Marchiori,
italiano, casado, administrador de empresas, CPF/MF nº 058.262.317-00, 
no Registro Nacional de Estrangeiros (RNE) nº V350808-N, e passaporte 
emitido pela República Italiana nº YB1169724, residente e domiciliado na 
Rua Visconde de Pirajá nº 201, apto. 801, Ipanema, RJ. O mandato do Sr. 
Luigi Rosati coincidirá com o mandato unificado da Diretoria, a encerrar-se 
em 26/06/2020. Os Conselheiros agradeceram ao Sr. Claudio Marchiori pe-
los valorosos serviços prestados à Cia. durante a vigência do seu mandato. 
(III) o oferecimento, pela Cia., de depósito judicial para a garantia do juízo 
na ação judicial ordinária a ser proposta visando a questionar a tributação 
da totalidade do lucro diferido decorrente da receita de construção e de 
atualização do ativo relativa aos contratos de transmissão de energia no 
momento da mudança de regime de apuração do IRPJ e CSLL do lucro 
real para o lucro presumido, sendo que referida garantia poderá alcançar o 
montante de até R$10.000.000,00. Os recursos colocados à disposição do 
juízo serão devolvidos à Cia. ao final do processo, caso a Cia. seja vitoriosa 
na demanda. O valor da garantia a ser apresentada no processo que visa 
a questionar a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no regime do 
lucro presumido ficará dentro do limite de alçada da Diretoria, não haven-
do necessidade do Conselho de Administração deliberar sobre o tema. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes. Assinaturas: Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho 
de Administração); Claudio Marchiori (Conselheiro); Leonardo Borri Roselli 
(Conselheiro); e Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto (Secretário). RJ, 
17/04/2020. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 
30/04/2020 sob o nº 3870704. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.300.108.611 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL 
DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 28 de abril de 2020, às 09h, 
na sede social da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, 
290 - Sala 101-parte - Leblon, CEP 22430-060. 2. Convocação: O Edital de 
Convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 27 de março de 2020, 
30 de março de 2020 e 31 de março de 2020, nas páginas 60, 142, e 134, 
respectivamente; e (ii) no Jornal Monitor Mercantil, nas edições dos dias 27 
de março de 2020, 30 de março de 2020 e 31 de março de 2020, nas páginas 
08, 08 e 05, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de 
9.154.908 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, novecentas e oito) 
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da 
Companhia, representando 74,73% do capital social total e com direito a voto, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presen-
tes, ainda, (i) o representante da administração, Sr. Joaquim Pedro Monteiro 
de Carvalho Collor de Mello; e (ii) o representante da Ernst & Young Auditores 
Independentes S/S, Sr. Walter Garcia Neumayer, inscrito no CRC-RJ 091659/O. 
4. Mesa: Presidente: Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; 
Secretário: Sra. Fernanda Martins Celestino. 5. Publicações e Divulgação:
Foram publicados, de acordo com o art. 133 da Lei das S.A., o relatório da 
administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, nas edições do dia 03 
de abril de 2020, nas págs. 40 a 46 e 15 a 21, respectivamente. Os documentos 
acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem 
do dia, incluindo a proposta da administração, foram também tempestivamente 
disponibilizados na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas 
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”) e da Companhia. 6. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar: (i) as 
contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) a revisão anual 
do orçamento de capital; (iii) a destinação do lucro líquido do exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019; e (iv) a fixação da remuneração global anual 
dos administradores. 7. Deliberações: Instalada a assembleia, os acionistas 
aprovaram, por 9.154.908 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, 
a lavratura da ata em forma de sumário, contendo a transcrição apenas das 
deliberações tomadas, e sua publicação com a omissão dos nomes e assina-
turas dos acionistas presentes, conforme os §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das 
S.A.. Na sequência, depois do exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: I. Aprovar, por 
3.971.642 votos favoráveis, 0 votos contrários e 5.183.266 abstenções, com a 
abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes. II. Aprovar, por 9.154.908 votos favoráveis, 0 votos contrários e 
0 abstenções, a proposta da administração de revisão anual do orçamento de 
capital, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. III. Aprovar, 
por 9.154.908 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a proposta 
da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante total de 
R$ 100.131.561,77 (cem milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e ses-
senta e um reais e setenta e sete centavos), conforme segue: (a) o montante 
de R$ 5.006.578,09 (cinco milhões, seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e 
nove centavos), correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, destinado 
à formação da reserva legal da Companhia, nos termos do art. 193 da Lei das 
S.A.; (b) o montante de R$ 23.781.245,92 (vinte e três milhões, setecentos e 
oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), 
correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, distribuído aos acionistas como 
dividendo mínimo obrigatório; (c) o montante de R$ 71.374.537,59 (setenta e 
um milhões, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e 
cinquenta e nove centavos), correspondente ao saldo remanescente do lucro 
líquido, destinado à conta de reserva de investimentos, conforme previsto no 
orçamento de capital da Companhia aprovado no item II acima. III.1. Consignar 
que, em reuniões realizadas em 11 de janeiro de 2019, 12 de março de 2019, 15 
de maio de 2019, 12 de julho de 2019, 19 de setembro de 2019, 19 de novembro 
de 2019 e 20 de dezembro de 2019, a Diretoria deliberou a declaração de mon-
tante total de R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais) de dividendos 
e R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões) de juros sobre capital próprio, no 
decorrer do exercício de 2019, dos quais R$ 23.781.245,92 (vinte e três milhões, 
setecentos e oitenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e 
dois centavos), foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório, relativo ao 
exercício de 2019, conforme o item “III”, “b”, acima. IV. Aprovar, por 9.154.908 
votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a fixação da remuneração 
global anual dos administradores da Companhia em até R$ 10.932.000,00 (dez 
milhões, novecentos e trinta e dois mil reais) para o exercício de 2020, ficando a 
cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual e, se for 
o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer 
natureza, conforme art. 152 da Lei das S.A.. 8. Documentos: Os documentos 
submetidos à assembleia pelos acionistas foram numerados seguidamente, 
autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. Não foram 
apresentadas declarações de voto, dissidência ou protesto. 9. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada. Foi 
lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois 
de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 
28 de abril de 2020. Mesa: (aa) Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de 
Mello - Presidente; (aa) Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na 
JUCERJA em 14/05/2020 sob o nº 00003873447.

Queda da atividade 
econômica foi de  
1,95% no trimestre

Os dados referentes 
a atividade econômica 
no primeiro trimestre, 
processados pelo Ban-
co Central (BC), tra-
zem os efeitos da pan-
demia do coronavírus. 
A queda foi de 1,95%. 
É o que mostra o Índi-
ce de Atividade Econô-
mica do BC, divulgado 
nesta sexta-feira 

Conforme a agên-
cia Brasil, no primeiro 
trimestre, comparado 
ao período anterior 
(outubro, novembro, 
dezembro de 2019), o 
índice apresentou que-
da de 1,95%, segundo 
dados dessazonaliza-
dos (ajustados para o 
período). Já na compa-
ração do primeiro tri-
mestre deste ano com 
o mesmo período de 
2019, a queda ficou em 
0,28%.

Em março, mês do 
início de medidas de 
isolamento social neces-
sárias para o enfren-
tamento da pandemia, 
houve recuo de 5,90%, 
na comparação com fe-
vereiro. Esse foi o pior 

resultado mensal desde 
o início da série históri-
ca, em janeiro de 2003. 
Em relação a março de 
2019, a queda chegou a 
1,52%.

Em 12 meses ter-
minados em março de 
2020, houve expansão 
de 0,75%.

O IBC-Br é uma for-
ma de avaliar a evolução 
da atividade econômica 
brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões 
sobre a taxa básica de 
juros, a Selic. O índice 
incorpora informações 
sobre o nível de ativi-
dade dos três setores 
da economia: indústria, 
comércio e serviços e 
agropecuária, além do 
volume de impostos.

O índice foi criado 
pelo BC para tentar 
antecipar, por aproxi-
mação, a evolução da 
atividade econômica. 
Mas o indicador ofi-
cial da economia é o 
Produto Interno Bruto 
(PIB), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).

Petrobras amarga prejuízo recorde 
Estatal teve uma 
baixa de R$ 65,3 
bilhões no valor 
dos ativos

O prejuízo de R$ 48,5 
bilhões apresentado pela 
Petrobras em seu balanço 
do primeiro trimestre deste 
ano foi o maior já registra-
do no Plano Real por uma 
empresa de capital aberto, 
tanto em valores nomi-
nais quanto ajustados pela 
inflação, de acordo com 
analistas. A estatal fez uma 
teleconferência para ana-
listas e investidores nesta 
sexta-feira para comentar 
o resultado do período. A 
petroleira teve uma baixa 
de R$ 65,3 bilhões no valor 
dos ativos, principalmente 
à queda dos preços do pe-
tróleo do tipo Brent e a no-
vos níveis de câmbio. An-
tes, a estatal considerava 
que o preço médio do barril 
desse tipo de petróleo, que 
é a referência utilizada pela 
companhia, ficaria em US$ 
65 a longo prazo. Agora, a 
Petrobras assume que o va-
lor será de US$ 50 por bar-
ril. Em seu Planejamento 
Estratégico, a estatal vê o 
barril da commodity nego-
ciado a US$ 25 neste ano, e 
a US$ 30 no próximo.

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
comentou que a pandemia 
global ameaça nossas vi-
das e nossa subsistência. “A 
principal medida de saúde 

pública acabou tendo como 
consequência uma recessão 
global, sincronizada e pro-
funda, na ausência do co-
nhecimento de opções mais 
eficazes. A indústria global 
de petróleo e gás foi dura-
mente atingida e se vê diante 
de sua pior crise dos últimos 
100 anos”, disse.

Hibernação

Castello Branco disse 
que a estatal privilegiou a 
liquidez, sacando linhas de 
crédito compromissadas 
(revolving credit facilities) 
e postergando desembolsos 
de caixa, como os relativos 
a salários de executivos, pa-
gamentos de remuneração 
variável e da parcela restante 
de dividendos. “Cortamos 
US$ 3,5 bilhões de investi-
mentos previstos para este 
ano, hibernamos 62 plata-
formas operando em águas 
rasas que, diante de um ce-
nário de preços baixos de pe-
tróleo, passaram a produzir 
sangria de caixa, e estamos 
renegociando contratos com 
grandes fornecedores visan-
do à ampliação de prazos 
de pagamentos e redução de 
preços”.

A estatal terminou o pri-
meiro trimestre de 2020 
com saldo de caixa de US$ 
15,5 bilhões, o que impli-
cou em aumento de dívida 
de US$ 2,1 bilhões em re-
lação a dezembro de 2019, 
pois nos dois primeiros 
meses do ano estávamos 
continuando a diminuir o 
endividamento da com-
panhia. Segundo Castello 

Branco, o crescimento da 
dívida no curto prazo não 
significa o abandono do 
objetivo estratégico de per-
seguir um endividamento 
bruto de US$ 60 bilhões.  
“Estamos implementando 
diversas ações que entre 
outras consequências atu-
arão para restringir o con-
sumo de caixa e eliminar a 
necessidade de recorrer à 
contratação líquida de dívi-
da”, citou.

De acordo com a petro-
leira, o crescimento das ex-
portações e o corte no fator 
de utilização das refinarias 
contribuiu para evitar a for-
mação de estoques exces-
sivos, um dos mais sérios 
problemas que afetam hoje a 
indústria do petróleo.

“Contrastando com o 
que ocorreu em 2008-2009 
estamos prevendo lenta 
recuperação da atividade 
econômica global e conse-
quentemente da demanda 
por combustíveis. Trata-se 
de um choque de natureza 
diferente e mais poderoso”, 
destaca um comunicado da 
estatal.

Castelo Branco disse que 
o programa de desinvesti-
mentos permanece intacto 
embora possa sofrer algum 
atraso. “Em particular, esta-
mos confiantes de que pelo 
menos uma parte relevante 
das transações com refina-
rias tenha contratos de com-
pra e venda celebrados até o 
final de 2020”.

Desvalorização de ativos

Apesar do alto prejuízo 

registrado no período, o pre-
sidente da Petrobras diz que 
a recessão global não chegou 
a impactar significativamen-
te o desempenho da compa-
nhia no primeiro trimestre 
do ano, devendo fazê-lo nos 
trimestres seguintes. Por 
exemplo, o fluxo de caixa 
livre foi de US$5,9 bilhões, 
muito superior ao do mes-
mo trimestre de 2019, de 
US$3,1 bilhões.

Entretanto, o resulta-
do contábil do 1T20 foi 
consideravelmente afeta-
do pela baixa de ativos no 
valor de US$ 13,4 bilhões 
derivada da realização 
de teste de impairment, 
implicando em prejuízo 
contábil não recorrente 
de US$ 9,7 bilhões, sem 
quaisquer efeitos sobre o 
fluxo de caixa da Petro-
bras, informou a estatal. 

Os ativos que tiveram 
seus valores corrigidos são 
majoritariamente campos 
de petróleo em águas rasas 
e águas profundas, cuja de-
cisão de investimento foi to-
mada no passado e baseada 
em expectativas mais otimis-
tas de preços no longo prazo. 
“Não nos surpreendendo sua 
desvalorização num ambien-
te mais desafiador”.

Segundo a petroleira, o 
prejuízo contábil em nada 
afeta a saúde e sustentabili-
dade da Petrobras. Trata-se 
de situação bastante distinta 
da vivenciada em 2014-2015 
quando a companhia enfren-
tava duas crises, uma finan-
ceira e outra moral, e a baixa 
de ativos refletia a vulnera-
bilidade da companhia.




