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Brasil teve
investimento
líquido negativo
entre 2016 e 2019
Entre 2016 e o fim de 2019, os
investimentos feitos em estoque de
capital no Brasil não conseguiram
superar a depreciação da estrutura
produtiva que já existia.
A informação consta do estudo
“Estoque de Capital Fixo no Brasil:
séries desagregadas anuais, trimestrais e mensais”, divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
Como resultado da situação na
recessão provocada pelo receituário neoliberal, o estoque de capital
usado para produzir diminuiu ao
longo do período e voltou a aumentar somente no início deste ano.
Com a pandemia, a expectativa
é que o saldo negativo retorne. A
redução de capital constatada após
a crise econômica que começou em
2014 foi a primeira desde 1947, segundo o Ipea. Como o país havia
expandido sua capacidade produtiva nos anos anteriores, a depreciação desse capital continuou crescendo nos anos seguintes.
Por outro lado, os investimentos
na formação de capital, como máquinas e construção, começaram a
cair a partir da recessão, e o resultado foi um investimento líquido
negativo, explica à Agência Brasil
o diretor de Estudos e Pesquisas
Macroeconômicas do Ipea, José
Ronaldo Souza Júnior.
“O estoque de capital vai se deteriorando com o tempo. E parte
dos investimentos é justamente
para cobrir essa depreciação, repor essa depreciação. Nesse período de 2016 a 2019, o investimento era tão baixo que sequer
era suficiente para repor a depreciação. Tudo que era investido era
para repor a deterioração, de tal
forma que a capacidade produtiva estava diminuindo ao longo do
tempo”, afirma Souza Jr.
A reação do investimento líquido veio com o crescimento
do investimento bruto, iniciado
em 2017, e a queda da depreciação, com a redução do estoque de
capital. “Só no início de 2020, a
gente começou a ter dados positivos de investimento líquido”, diz
o diretor do Ipea. Ele pondera que
a pandemia de Covid-19 já trouxe
uma nova queda dos investimentos no segundo trimestre deste
ano. “A gente espera que se isso
se recupere no segundo semestre. Não totalmente, mas que haja
uma recuperação parcial.”

Paulo Márcio de Mello, página 4
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Opção pelo latifúndio e pela
monocultura encarece alimentos
Alta do dólar
e redução da
agricultura familiar
pressionam preços

A proposta de orçamento do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em
2021, enviada por Jair Bolsonaro
ao Congresso Nacional, praticamente reduz a zero a verba para
a reforma agrária. A medida vai
na contramão das necessidades
do Brasil, que deveria incentivar
a desconcentração da terra, favorecendo a produção de alimentos
que estão no dia a dia dos brasileiros, produzidos pela agricultura familiar.
A opção do agronegócio pela
monocultura tem provocado uma
alta no preço dos produtos da cesta
básica. Levantamento do Dieese,
divulgado na sexta-feira, mostrou
que os alimentos básicos registraram um aumento muito acima
da inflação. No atacado, subiram
15,02% em 12 meses, até agosto. E
para o mesmo período, no varejo,
houve alta de 8,5%.
Com a alta do dólar, cotado acima de R$ 5,30, grandes produtores rurais estão dando preferência
à exportação, deixando o mercado
interno menos abastecido. E, com
isso, o preço sobre, como explica
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Grandes produtores preferem exportar, deixando mercado nacional desabastecido
o diretor técnico do Dieese, Fausto
Augusto Júnior, em sua coluna no
Jornal Brasil Atual.
“Um conjunto de produtos está
vinculado à bolsa internacional,
são commodities cotadas internacionalmente, como é o caso do
açúcar. E, nesses casos, quando o
mercado internacional se aquece, o

trabalhador aqui no Brasil perde”,
afirma Fausto.
“O feijão tem uma produção
cada vez menor, vinculada ao Nordeste, e vem perdendo espaço na
cesta de produtos da agropecuária,
em especial porque a agricultura
familiar vai encolhendo. Hoje, o
quilo do feijão está passando da

casa dos R$ 8. É algo quase que
inadmissível num país da dimensão do Brasil, com a área produtiva
que o país tem, termos alimentos
de alta necessidade com redução de
produção e inclusive com dificuldades para se encontrar dentro do
mercado”, alerta o diretor técnico
do Dieese.

1 em cada 4 senadores tem propriedade rural
Somente 7 dos 513 deputados
federais se autodeclararam no
exercício de atividades relacionadas à agropecuária. No Senado, esse número é de apenas 1.
No que se refere às propriedades
no campo, no entanto, de 10%
a 16% dos deputados têm propriedades rurais declararam,
quando observados os dados do
TSE e do Incra, respectivamente.
No Senado, esse percentual é
hoje de 25%, ou seja, 1 a cada 4
senadores possui bens rurais. Se
incluídos os dados do Incra, essa
proporção sobe para 35%. O le-
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Ex-prefeito é acusado de receber R$ 10,8 milhões via caixa 2

vantamento foi feito pelo Observatório do Legislativo Brasileiro
(OLB), plataforma que é resultado da colaboração entre o Núcleo
de Estudos sobre o Congresso
(Necon) e o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública
(Lemep), ambos do Iesp-Uerj.
O OLB utilizou dados do TSE,
do Incra e do Ruralômetro (plataforma criada pela ONG Repórter Brasil). O Observatório
destaca que não é tarefa simples
identificar parlamentares vinculados direta ou indiretamente ao agronegócio. Os números
apurados, portanto, devem ser

encarados como piso, não teto.
O Senado supera a Câmara
no que se refere ao valor das
propriedades listadas. O valor
médio no Senado é R$ 1,98 milhão, enquanto na Câmara é de
R$ 570 mil. Nas duas casas, boa
parte dos proprietários possui
mais de uma propriedade rural.
No que se refere à distribuição partidária, utilizados os dados do TSE, cinco partidos de
centro e centro-direita reúnem
sozinhos 60% dos proprietários
rurais do Congresso – MDB,
PSD, PP, PL e DEM. “Quando
observado o percentual de pro-

Alvo de busca e apreensão, Paes
acusa interferência eleitoral
Na manhã desta terça-feira, o
Ministério Público Eleitoral do
Rio de Janeiro (MPE-RJ) cumpriu
mandado de busca e apreensão na
casa do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM). Ele e outras
quatro pessoas são acusados dos
crimes de corrupção, falsidade
ideológica e lavagem de dinheiro.
Paes teve sua candidatura à
prefeitura do Rio oficializada na
semana passada pelo Democratas.
Mesmo com aceitação da denúncia, ele não terá impedimentos
para disputar a eleição uma vez
que não possui condenação neste
processo.

Segundo denúncia do MPE,
Paes teria recebido R$ 10,8 milhões via caixa 2 para sua campanha à reeleição à Prefeitura
em 2012. Também é réu na ação
o deputado federal Pedro Paulo (DEM), dois marqueteiros
de Paes e dois ex-executivos da
Odebrecht. A denúncia é baseada
em delações premiadas de ex-funcionários da empreiteira. A Odebrecht não teria sido beneficiada
pelo prefeito eleito.
Paes nega as acusações e atribuiu a busca em sua casa a uma
“clara tentativa de interferência no
processo eleitoral”.

prietários por partido, observamos novamente a prevalência
desses partidos. No MDB (25%)
e no DEM (23,5%), inclusive, o
percentual de proprietários supera 20% de suas bancadas no
Congresso.”
A Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) é a maior
frente mista atualmente existente, reunindo quase 50% dos
membros de cada casa – 246 deputados e 39 senadores. O tamanho é suficiente para fazer avançar proposições de interesse e
barrar iniciativas contrárias ao
setor, destaca o OLB.
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Geisel e a trajetória nacionalista: um epílogo
Não sei de outras terras,
vou somente falar daquela
onde nasci. Parece que de
todas as influências formadoras, dos indígenas que nominaram boa parte do país
e que nos legaram o amor à
natureza, dos africanos que
chegaram pela violência e
nos legaram sua rica cultura
das mais antigas da humanidade, ficou mais forte para
o brasileiro um incrível sebastianismo, legado dos portugueses. Estamos sempre
aguardando um salvador.
Não nos imaginamos capazes de solucionar nossos
problemas, de acreditar na
união nacional, precisamos
ser, nós os brasileiros, um
povo que deve estar sempre
demonstrando para si mesmo a capacidade que, desconfortavelmente, o mundo
até nos reconhece, nas artes e
nas ciências. Somos a nação
que desenvolveu uma tecnologia aeroespacial, premiada
pela exploração e produção
de petróleo no mar, das pouquíssimas que atingiu o estado da arte na informática,
e, em elevadíssimo grau, o
saber da produção agrícola.
Mas não soubemos levantar
um dedo para defender nosso desenvolvimento, nossa
terra, nossa riqueza natural
da gula dos flibusteiros.
Nesta trajetória de Ernesto Geisel procurei destacar
os aspectos nacionalistas do
militar e do político. Poderia, no lado oposto das ideologias, escrever quase o
mesmo sobre Leonel Brizola, político corajoso, honesto
e nacionalista à esquerda. Na
demonstração que nacionalismo existe à direita e à esquerda do espectro político,
só não existe entre os neoliberais, pois estes são irremediavelmente entreguistas.
“Durante trezentos anos”,
nos ensina Arthur César Ferreira Reis (“As Escolas de
Direito na Formação da Cultura Brasileira”, in Revista
Brasileira de Cultura, Ano
II, número 3, jan/mar 1970),

“os que aqui nasceram ou os
que aqui vieram para partilhar conosco das venturas
e desventuras do dia a dia
estiveram submetidos à regulamentação legal do direito português. Esse direito
tomara corpo na codificação
Afonsina, Manuelina e, por
fim, Filipina”. Teria a legislação estrangeira, que avançou em nossa república, nos
influenciado a tal ponto que
ainda hoje, no século XXI,
por 500 anos nos faça sebastianista, nos impeça empreender a ação popular, a ação
nacionalista?
Embora seja a cultura nacional o elemento mais importante, não é possível deixar de examinar a economia.
Principalmente no país que a
elegeu como o mais relevante aspecto da administração
pública.
E para esta análise, a figura do ministro Severo Fagundes Gomes (10/8/1924–
12/10/1992)
é
muito
importante. Foi ministro da
Agricultura no governo entreguista de Castelo Branco e
da Indústria e Comércio com
Geisel, rompendo com este
presidente e deixando o Ministério após quase três anos,
em 8 de fevereiro de 1977.
Severo Gomes, rico empresário brasileiro, assinou, com
outros sete colegas da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base
(Abdib) – Antônio Ermírio de
Moraes (Votorantim), Cláudio
Bardella, Jorge Gerdau, José
Mindlin (Metal Leve), Laerte
Setubal Filho (Itausa), Paulo
Vellinho (Springer-Admiral)
e Paulo Villares – o “Manifesto dos Oito” (julho de 1978),
publicado no jornal Gazeta
Mercantil.
O jornalista Roberto
Amaral Vieira, no artigo “A
crise e a crítica ao modelo”
(17/11/1975) (in Crônica
dos Anos Geisel, Forense,
RJ, 1987), enumera as críticas de Severo Gomes no parágrafo que, a seguir, transcrevo:

“A existência de distúrbios estruturais é admitida
claramente pelo ministro
quando arrola as características presentes da economia
brasileira: a) concentração
da renda nacional; b) existência de desigualdades sociais e regionais; c) dependência da economia externa;
d) enfraquecimento do empresariado privado nacional;
e) desordenada concentração
dos grandes centros urbanos;
f) atraso em setores fundamentais de bens de capital e
insumos básicos; e g) atraso
tecnológico do parque industrial”.

Outubro, lutaram durante
muitas décadas pela criação
de escolas públicas de ensino leigo”.
Creio que fechamos a crítica que se pode fazer, não
só ao presidente Geisel, mas
a todos os dirigentes nacionais, a exceção de Getúlio
Vargas. Este estadista bem
que tentou aplicar o “Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova”, de 1932, com 26
assinaturas dos mais notáveis educadores do Brasil à
época: Anísio Teixeira, Delgado de Carvalho, Fernando
de Azevedo, Hermes Lima,
Lourenço Filho, Roquete
Pinto entre eles.
Porém, como atenta René
Capriles, a educação é parte
basilar da doutrinação do poder. E não o faz para possibilitar qualquer transformação. Culpa do Geisel ou de
uma sociedade acomodada?
Óbvio que a concentração de renda, que com Paulo Guedes atinge os maiores
níveis de nossa história, que
as desigualdades sociais e
regionais impedem a construção do Brasil Soberano
e Cidadão. Mas quem luta
efetivamente para reverter
esta situação? Aqueles que
aplaudiram a entrega de nossos minérios, com a “venda
da Vale do Rio Doce”? Os
que apoiam a venda do petróleo brasileiro com o esfacelamento e alienação da
Petrobras? Os que estão entregando a água e a energia
hidrelétrica para os estrangeiros? Os que deixaram no
exterior o controle estratégico para nossa independência
que é a telecomunicação?
E sem nenhum argumento convincente, pois todas
estas nossas empresas eram
lucrativas e faziam do Brasil um país mais rico. Mera
ideologia alienante. E ainda
condenam uma inexistente
esquerda revolucionária!
Então, fazendo eco com
vendilhões da Pátria, clamam
por uma utopia brasileira: a
democracia. Como pode ha-

Apenas Getúlio
fez mais
pelo Brasil,
considerando os
óbices a vencer
Somando o aspecto institucional, da análise de Arthur Reis, ao pragmático do
empresário Severo Gomes,
só nos falta incluir, do conjunto que o poder utiliza para
justificar seus desatinos, a
educação. E a tomaremos da
excelente análise do jornalista e editor René Capriles, em
Makarenko O nascimento da
pedagogia socialista (Editora Scipione, SP, 1989): “Até
seu fim, o império russo dos
tzares teve nas escolas paroquiais seu principal meio de
ensino e doutrinação”.
E que dizer de nossa Pátria, onde Tomé de Souza, que
estruturou o estado colonial
brasileiro, entregou o ensino e
a comunicação à ordem católica de Manoel da Nóbrega, a
Companhia de Jesus.
Prossigo com Capriles:
“A grande maioria das crianças que tinham a sorte de frequentar essas escolas recebia
uma instrução não científica”. “Grupos progressistas,
anteriores à Revolução de

ver democracia na fome, na
doença, na miséria, sem construir a cidadania brasileira? É
um simples ritual macabro,
obrigatório, de sacramentar
aqueles que o poder já escolheu, uns para serem governo
outros para oposição.
Foi diferente quando ardilosa e criminosamente impediram a eleição de Leonel
Brizola em 1984 (Emenda
Dante de Oliveira) e em
1989 (fraude na apuração
dos votos em Minas Gerais)?
O Governo Geisel promoveu o desenvolvimento
industrial, tecnológico e social do Brasil, dentro de sua
visão conservadora e elitista.
Avançou muito mais do que
qualquer outro nos estratégicos campos da energia –
nuclear, biomassa e petróleo
no mar – da tecnologia da
informação e na soberana
condução da política externa
no auge da guerra fria.
E criou a Funarte que levou
a música popular brasileira a
todos os rincões e publicou
a mais importante coleção
sobre o “folclore brasileiro”,
organizado conforme as unidades da federação.
Não farei comparações,
pois os tempos e as pressões
foram diferentes, mas apenas
Getúlio fez mais pelo Brasil,
considerando os óbices a
vencer. Certamente não fosse a traição das oposições,
fantasiadas de esquerdistas,
Leonel Brizola estaria neste
panteão dos presidentes nacionalistas.
E pergunto a meus caros
leitores: existe algum país que
seja colônia? Pode ser incluído no rol das Nações Unidas?
Que aliene seu poder decisório sobre as questões nacionais? Apenas como farsa. E
é o que temos no Brasil, hoje,
desde 1990, como ocorreu na
República Velha, no Império e
antes de 1822.
A maior prova que posso
apresentar é o silêncio que
recai sobre Geisel. Muitos
livros compulsei para escrever esta série. Quase todos

só tratam da repressão e da
abertura política. Parece, e
sei errôneo, que esta questão
fora prioritária, porém não
ocupou mais do que outras,
como a energia nuclear, o
rompimento do acordo militar com os Estados Unidos
da América (EUA) e a Petrobras, a mente e o tempo do
Presidente Geisel.
Ao fim do mandato, embora jamais reconhecesse,
foi vítima da banca, que tomaria os governos dos EUA
e do Reino Unido nos anos
1980. Também o Brasil, com
Figueiredo, foi mais um dos
que caíram sob o domínio
do sistema financeiro internacional. E dele ainda não
saímos.
Como derradeiro argumento, Geisel foi estatizante. Volto a Amaral Vieira nas
críticas Crônicas dos Anos
Geisel: “O estatismo, mesmo em um país que optou
pela economia de mercado,
se justifica como instrumento de desenvolvimento e
bem-estar social, tanto mais
imperioso quanto mais este
país seja carente de capital
autóctone, capital privado
nacional, para financiar e
auto sustentar esse desenvolvimento; o estatismo se
impõe nos países subdesenvolvidos, como instrumento
estratégico da economia nacional, promoção do interesse social que o privatismo
não pode perseguir. Impõe-se também como fonte de
modernização e investimento em setores não rentáveis
e estratégicos, tanto do ponto de vista da segurança do
Estado quanto como fonte
de pesquisa e produção de
tecnologia, que as multinacionais se recusam a transferir” (“Desestatização: biombo da desnacionalização?”,
16/6/1976).
E nos EUA, a energia hidrelétrica é estatal, operada
pelas Forças Armadas.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Votar com consciência de gênero?
Os países que se saíram
melhor e com menos danos
da crise causada pela pandemia da Covid-19 são dirigidos por mulheres, como as
ocupantes de cargos no parlamento na Islândia, Nova
Zelândia, Taiwan, Singapura, Noruega, Finlândia, Alemanha, Dinamarca e Bélgica. Apesar de o trabalho das
lideranças femininas dos
países em desenvolvimento
não ter a mesma visibilidade, a América Latina está
acima da média mundial no
índice de representação das
mulheres nos legislativos,
ocupando 31,6% das vagas
nas Câmaras de Deputados,
de acordo com a pesquisa
de Beatriz Pedreira (diretora do Instituto Update).

Nessa pesquisa foram
mapeadas 600 mulheres e
entrevistadas 107, entre as
quais 96 ocuparam cargos
eletivos. Nesse sentido, as
mulheres na América do
Sul têm avançado na política. Pela primeira vez, uma
mulher foi eleita prefeita de Bogotá (Colômbia),
Claudia López Hernandes,
o Chile é o primeiro país
da América Latina a eleger
uma mulher para a Presidência, Michelle Bachelet.
E Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita Presidente
da República Federativa do
Brasil. Porém, o Brasil está
abaixo da média, se comparado a outros países da
região, no quesito “participação da mulher na políti-

ca”: 12% prefeitas eleitas e
22,6% na Câmara dos Deputados. Os dados revelam
que as mulheres ainda são
agredidas, de alguma maneira, por conta de gênero.
Para entrar na arena política, as brasileiras têm que
superar muitos obstáculos,
e o primeiro deles é o de
viver em um país patriarcal,
machista e campeão em feminicídio, cujo mercado de
trabalho restringe oportunidades para elas e oferece
salários 30% inferiores aos
dos homens. E não foi fácil
conquistar espaço, muitas
morreram lutando pelos direitos das mulheres. As brasileiras somente tiveram direito ao voto em 1934, e em
1997, ainda foi preciso in-

centivar a participação das
mulheres na política com a
aprovação da Lei eleitoral
determinando cota de 30%
para candidaturas femininas. Em 2020, somos 15%
na Câmara dos Deputados,
13% no Senado, e 11,65%
de mulheres prefeitas eleitas.
Tendo que enfrentar
tantas dificuldades e sendo ignoradas pela “velha”
política, as mulheres que
ocupam espaços políticos
no Brasil estão criando estratégias para unir forças.
Uma campanha política em
Belo Horizonte/MG, com o
lema “votou em uma, votou em todas”, elegeu duas
mulheres para a Câmara
Municipal, surgindo daí “A

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

Gabinetona”, um mandato
coletivo construído por quatro parlamentares em três
esferas do Legislativo.
Ainda há muito a fazer
para aumentar a participação das mulheres na política, seguindo a trilha de
algumas pioneiras que “furaram a bolha”: a professora Elizete Mello da Silva, a
Dedé, (PV), primeira presidente da Câmara Municipal de Assis (São Paulo);
Raquel Lyra (PSDB-PE),
primeira mulher prefeita do
município de Caruaru (PE);
Joenia Wapichana, primeira
mulher indígena eleita para
o parlamento; e as primeiras deputadas transexuais
eleitas para as Assembleias
Legislativas.
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Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

A misoginia presente na
política brasileira é um desafio a ser enfrentado e suscita muitas questões: para
acabar com o monopólio
masculino do território político, a melhor estratégia
é votar com consciência de
gênero e apoiar candidaturas femininas? A longo
prazo, a melhor forma de
garantir a presença de mulheres na política é mudar a
cultura da sociedade, incentivando as mulheres, desde
meninas, a ocuparem espaços de poder.

q Juliana Brizola
Deputada (PDT-RS), é líder
do PDT na Assembleia
Legislativa do
Rio Grande do Sul.
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Avulso (outros estados)............................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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Democracia sob ameaça se espalha na AL
Rafael Correa
recebe
tratamento
idêntico ao
aplicado em Lula

Filantropia em
benefício próprio
Filantropia é uma forma de os mais abastados ajudarem os mais necessitados, ao mesmo tempo em que passam para a sociedade uma imagem de solidariedade e
preocupação com a desigualdade. Certo? Apenas a segunda oração da sentença. Quanto à ajuda aos menos favorecidos, é tão verdadeiro quanto uma nota de tatu-bola.
Paul Vallely, autor de Philanthropy – from Aristotle
to Zuckerberg, mostra que em um período de 10 anos,
até 2017, mais de 2/3 de todas as doações de milionários
– somadas, chegam a £ 4,79 bilhões (cerca de R$ 35 bilhões) – foram para escolas de elite do ensino superior,
metade do valor para Oxford e Cambridge. Escolas frequentadas pelos pares dos doadores e pela classe média
alta. Na mesma década, os bilionários britânicos doaram
£ 1,04 bilhão para artes e somente £ 222 para amenizar
a pobreza.
Outro ponto levantado por Vallely é sobre a fatia de
benefícios fiscais nessas doações. Rendimentos acima
de £ 150 mil anuais são taxados a 45% no Reino Unido
(alô, Paulo Guedes!). Ao fazer uma doação de, digamos, £ 1 milhão, o Estado britânico entra com £ 450
mil, que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos.
E vem daí outro questionamento: por que deixar
para o doador decidir onde quer aplicar o dinheiro,
se quase metade vem de isenções fiscais? Vallely exemplifica com o importante papel desempenhado pela
Fundação Bill e Melinda Gates na virtual erradicação
da pólio no mundo – o número de casos foi cortado em
99,9%. A ONG do fundador da Microsoft, com apoio
de outras entidades, levou vacinas a 2,5 bilhões de crianças.
Porém, há casos em que as prioridades da comunidade
podem ser diferentes daquelas dos doadores. Não seria
mais justo que esses bilionários – quase 3/4 das 260 mil
fundações filantrópicas do mundo foram criadas nas últimas 2 décadas e controlam mais de US$ 1,5 trilhão – pagassem seus impostos, sem esquemas de paraísos fiscais,
e deixassem as populações, através de seus representantes democraticamente eleitos, decidirem onde aplicar
os recursos?
Philanthropy – from Aristotle to Zuckerberg está
disponível em formato eletrônico (na casa de US$ 28)
ou tradicional (US$ 38, mais frete). Um bom aperitivo
está em “How philanthropy benefits the super-rich”, um
resumo (nem tão pequeno assim) publicado no jornal
britânico The Guardian. Ambos, por enquanto, somente
em inglês.

Nas ruas
Em parceria com a Associação dos Ambulantes
(Acanit), o Projeto UFF nas Ruas realizou uma pesquisa, na última semana de agosto, sobre a situação
do comércio ambulante em nossa cidade. Cerca de 9
em cada 10 trabalhadores ambulantes tiveram perda
no seu faturamento neste primeiro mês desde a retomada das atividades, como revelou com exclusividade
esta coluna. Os dados completos da pesquisa serão
transmitidos em uma live nesta quinta-feira, às 20h,
através dos canais na internet da Acanit (facebook.
com/permalink.php?story_fbid=127735812370466&
id=106801724463875)

DO
A Globo tem deitado e rolado (com razão) com os
“Guardiões do Crivella”. Com conhecimento de causa:
entre 2007-2014, os “Guardiões do Cabral” eram chamados de “Diário Oficial”. Tudo era lindo e maravilhoso, a
despeito das inúmeras denúncias (verídicas) do ex-governador Garotinho.

Rápidas
O Netur – Núcleo de Turismo da Uva coloca em pauta
“Eventos no Novo Normal”, nesta sexta, às 10h10, em
meet.google.com/gfz-nknr-nhx *** Aasp realizará nesta
quinta-feira, às 10h, o webinar “Departamento Jurídico
de empresas e prerrogativas”. Inscrições: aasp.org.br/
eventos *** A Matrix Intercom, empresa de importação
e exportação de roupas e utensílios do lar, registra rápida recuperação pós-pandemia e prevê crescimento de
30% em 2020 *** O Instituto dos Advogados Brasileiros
(IAB) fará esta semana palestra sobre “A importância da
educação, ciência e tecnologia para um projeto de desenvolvimento” (terça-feira, às 17h) e mais uma etapa
do “Ciclo de Palestras de Direito Ambiental – Status
da política ambiental nos estados: efetividade dos instrumentos” (sexta, 10h), ambos no canal TVIAB no
YouTube *** Nesta quinta-feira, às 18h30, a Liga, précandidatura coletiva à Câmara de Vereadores do Rio de
Janeiro, conversa com ambientalistas sobre “Sustentabilidade e a poluição dos cursos d’água de nossa cidade”.
A transmissão ao vivo acontece no Facebook @aligario2020

Ao contestar a imposição
aplicada ao ex-presidente do
Equador Rafael Correa, que
está sendo alvo de perseguição judicial em seu país, o
ex-presidente Lula afirmou
que “minha solidariedade ao
companheiro @MashiRafael, vítima de uma condenação injusta e abusiva, cujo
único objetivo é impedi-lo
de ser candidato nas eleições
do Equador”.
Em publicação no Twitter,
o ex-presidente brasileiro
ainda fez uma comparação
com o que ocorreu contra
ele nas eleições de 2018.
Lula foi impedido de se candidatar após ser condenado
ilegalmente pela Lava Jato.
“Mais uma vez o uso político da justiça, a serviço das
elites e dos interesses estrangeiros. Já vimos esse filme”,
destacou.
O ex-presidente reagiu
por mensagem no Twitter:
“Eles finalmente conseguiram. Em tempo recorde,
emitiram uma sentença ‘final’ para me desqualificar
como candidato. Eles não

entendem que a única coisa
que eles fazem é aumentar
o apoio popular”. E acrescentou: “Vou ficar bem. Dê
toda a sua solidariedade aos
perseguidos lá. Lembre-se:
a única coisa a que eles nos
condenam é à vitória”, informa a RT.
Durante a leitura da resolução, o Tribunal rejeitou
a alegação de falta de provas sobre o suposto suborno
passivo. Para os juízes equatorianos, Correa agiu por
“influência psíquica”, com
a qual instigou outros funcionários de seu governo a
receber propina.
Em março passado, Correa foi condenado a 8 anos
de prisão, após ser acusado
de financiar atividades de
proselitismo de seu partido
político, o Alianza País com
dinheiro de empreiteiros.
Entre as empresas envolvidas está a construtora brasileira Odebrecht, investigada
em outros processos judiciais na região.
O caso também envolveu
o ex-vice-presidente Jorge
Glas; o ex-secretário jurídico
da presidência, Alexis Mera;
e a ex-ministra dos Transportes e Obras Públicas, María
de los Ángeles Duarte.
De acordo com a Procuradoria Geral do Estado, os supostos subornos ocorreram
entre 2012 e 2016 e ultrapassariam os US$ 7,5 milhões.
Antes da decisão do tribunal, manifestantes a favor

e contra o processo contra
o ex-presidente se reuniram
do lado de fora. A sentença
contra Correa e os outros 15
condenados só pode ser contestada perante o Tribunal
Constitucional ou perante tribunais internacionais, como
a Corte Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH).
O ex-presidente considerou esse processo como uma
forma de impedir sua participação na vida política do
Equador, onde, segundo ele,
o Estado de Direito não existe. De acordo com as últimas
pesquisas, Correa despontava como 31,4% de intenção
de voto.
Morales fora do Senado

No quadro da perseguição às forças progressistas
bolivianas, a proibição à
candidatura de Evo Morales
ao Senado foi confirmada.
Nesta segunda-feira, o juiz
Alfredo Jaimes Terrazas,
membro da Terceira Câmara Constitucional da cidade
de El Alto, se pronunciou a
favor da eliminação da candidatura de Evo Morales ao
Senado por Cochabamba.
Em 1º de setembro, a
Segunda Câmara Constitucional de La Paz não se pronunciou sobre a origem da
desqualificação de Morales,
porque havia empate entre
os membros. Por isso, outro
integrante do órgão foi intimado a atuar como colono

da disputa. A mídia local
noticiou que o juiz fundamentou sua decisão após
fazer uma análise das “provas apresentadas” e examinar o recurso da defesa de
Morales. Em decisão anterior, o presidente da Corte
eleitoral, Salvador Romero, informou que o órgão
invalidou a candidatura de
Morales “por não cumprir o
requisito de residência permanente”.
Boicote na Venezuela
Enquanto isso, na Venezuela, os contrários ao governo do presidente Nicolás
Maduro, partidos de oposição publicaram um comunicado no site da Assembleia
Nacional (parlamento) dizendo que as eleições serão
“manipuladas” pelo Partido
Socialista Unido da Venezuela (PSUV), que governa
o país com legendas aliadas
bolivarianas e de esquerda.
Ao anunciar o boicote às
eleições, os partidos oposicionistas procuram negar
que sejam abstencionistas
e tentam justificar sua atitude alegando que “não há
abstenção quando o que se
convoca não é uma eleição”.
Os partidos oposicionistas
condicionam sua participação no leito ao cumprimento
de dez medidas, entre elas a
formação de um Conselho
Nacional Eleitoral (CNE)
independente.

Dallagnol é punido e Calheiros entrará com ação civil
O procurador da República Deltan Dallagnol, excoordenador da força-tarefa
da Lava-Jato no Paraná, foi
punido com censura pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
na tarde desta terça-feira. A
penalidade foi aplicada por
ele ter publicado mensagens
críticas a Renan Calheiros
(MDB-AL) enquanto o político disputava a presidência
do Senado Federal, em 2019.
Dentro do conselho, a
penalidade de censura é a
segunda mais grave e atrasa
a progressão na carreira. É
uma espécie de advertência

Ex-banco de
Guedes lucra
R$ 1,7 bi com
carteira do BB

A carteira de crédito de R$
2,9 bilhões que o Banco do
Brasil vendeu ao BTG Pactual
(ex-banco do Ministro do Planejamento, Paulo Guedes) por
R$ 371 milhões tem potencial
de recuperação de 70%. Além
disso, a maior parte dela é
composta por financiamentos
imobiliários, ou seja, em caso
de inadimplência, imóveis podem ser tomados para quitar
os empréstimos. A revelação
foi feita à Fórum por uma fonte do mercado financeiro que
avaliou a carteira nos últimos
anos.
Se a avaliação de 70% de
recuperação feita por essa
fonte se concretizar, o BTG
vai receber R$ 2,03 bilhões
ao final, ou R$ 1,659 bilhão
a mais do que pagou pela carteira. [...]À Revista Fórum,
o Banco do Brasil informou,
em nota, que “os créditos cedidos referem-se a operações
que estavam inadimplentes,
em média, há mais de seis
anos. Do total, 98% ná estavam lançados em prejuízo
e os 2% restantes contavam
com provisões. Além disso,
trata-se de um portfólio de
operações ajuizadas, com
processos judiciais iniciados
há até 15 anos.

a um membro do Ministério
Público como punição por
conduta julgada inadequada.
Além da censura, os procuradores do MP podem ser
punidos com suspensão, advertência, demissão ou cassação da aposentadoria.
Dallagnol declarou, no
Twitter, durante a eleição
para a presidência do Senado, que reformas anticorrupção dificilmente seriam
aprovadas caso Renan Calheiros fosse eleito. Além
disso, o procurador lembrou
que o senador era investigado por corrupção enquanto
disputava o comando do

Congresso Nacional.
Na sua conta no Twitter
Calheiros postou: “A advertência do CNMP é branda
para a odiosa perseguição
de @deltranmd contra mim:
campanhas políticas opressivas, postagens fakes, investigação sem prova para
tornar-me multi-investigação (mais de m2/3 arquivadas pelo STF). Entrarei com
ação civil, para reparação de
danos morais.”
Um diálogo publicado
pelo site The Intercept no dia
12 de agosto do ano passado,
no âmbito da série Vaza Jato,
confirma a interferência do

procurador Deltan Dallagnol, ex-chefe da força-tarefa da Lava Jato, na eleição
para a presidência do Senado. Dallagnol fez diversos
ataques ao senador Renan
Calheiros, que concorria ao
cargo no ano passado.
“Vc ajudou a derrubar
Renan. Moro ficou feliz”,
escreveu o procurador-geral
da República, Augusto Aras,
a Dallagnol. A conversa divulgada pelo Intercept é de
2 de fevereiro, dia da eleição
de Davi Alcolumbre (DEMAP), ainda antes do resultado do segundo escrutínio, já
que o primeiro foi anulado.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 8ª e 9ª
Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A (“Emissora”). A Emissora, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677, nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de
Créditos Imobiliários da 8ª e 9ª Séries da sua 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”, “CRI”,
e “Termo de Securitização”, respectivamente), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI, para a Assembleia
Geral de Titulares de CRI da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários
S.A. (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 17/09/2020, às 16 horas, em segunda convocação, em virtude da não
instalação, por falta de quórun, da AGT no dia 03 de setembro de 2020. Conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de
consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora recebeu, em 04 de agosto de 2020, da Socicam Administração, Projetos
e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Socicam”), carta informando que o avanço
da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, se estendeu por prazo maior do que o estimado,
com consequências negativas, principalmente no setor de infraestrutura de transporte de passageiros, e solicitando
convocação de nova assembleia geral de titulares. Adicionalmente, a Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores
e Câmbio Ltda (“Agente Fiduciário”), em 16 de julho de 2020, comunicado informando que haviam oficializado a sua
mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se
vendo obrigados à renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo, indicaram como instituição
financeira substituta, a Planner S.A. Corretora de Valores (“Novo Agente Fiduciário”) Assim sendo, a Emissora convoca os
titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia:(i) Deliberar pela repactuação da Emissão, concedendo
carência à Socicam, nos termos abaixo detalhados: a) de 3 (três) meses, a contar da parcela vincenda no mês de agosto
de 2020, de forma retroativa (“Carência Total”), sendo que as parcelas compostas por juros e amortização não pagos
durante o período da Carência Total, serão incorporados ao saldo devedor dos CRI; b) de 6 (seis) meses, no pagamento
das parcelas de amortização dos CRI (“Carência de Principal”), após o período de Carência Total; c) com a aprovação da
carência, conforme acima definida, serão implementadas as seguintes condições de contrapartida (“Contrapartida”) aos
Titulares: • interrupção de qualquer pagamento relativo ao CRI Subordinado; • durante os períodos de Carência Total e
de Carência Parcial, qualquer arrecadação de créditos imobiliários será utilizada para amortização extraordinária mensal
dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré- pagamento; • após o período de Carência Parcial, mensalmente, após
o pagamento das obrigações repactuadas dos CRI, qualquer arrecadação de créditos imobiliários adicional será utilizada
para amortização extraordinária mensal dos CRI Sênior (“cash sweep”), sem multa de pré-pagamento; • obrigação da
Socicam em não realizar qualquer distribuição de lucros à controladora FMFS Participações e Empreendimentos Ltda
(“FMFS”) e de não realizar transações de qualquer espécie com as partes relacionadas acionistas da FMFS; • será pago
aos Titulares dos CRI Sênior, mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a data de pagamento de cada prestação
dos CRI repactuados, um prêmio de repactuação (“waiver’s fee“) de 0,0830% calculado sobre o saldo devedor dos CRI
Sênior após o pagamento da última prestação paga; • inclusão como fiador da Emissão o Sr. José Mário Lima de Freitas,
inscrito no CPF sob o n. 048.426.288-20. A Socicam se obriga, ainda, a incluir futuramente como fiadores ou avalistas
adicionais nesta Emissão, qualquer outro eventual fiador ou avalista que vier a constar de qualquer operação de mercado
de capitais vinculada à Socicam (incluindo todas as empresas do grupo, controladas ou controladoras), tais como, mas
não se limitando, a debêntures, CRI, notas estruturadas, etc, sob pena de vencimento antecipado da Emissão; d) As
condições de Contrapartida serão interrompidas após o saldo devedor do CRI Sênior repactuado ser reduzido pelas
amortizações extraordinárias, até que se atinja, no mínimo, o saldo devedor dos CRI Sênior na sua curva original. (ii)
A suspensão temporária das obrigações pecuniárias da Socicam e dos fiadores da Emissão, no período de carência,
mantendo todas as demais condições da repactuação realizada no âmbito da assembleia geral de titulares de 28 de abril
de 2020; (iii) aprovação da Planner, como instituição financeira que substituirá o Agente Fiduciário das funções de agente
fiduciário e de instituição custodiante dos CRI. Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal
manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo
mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de
identificação dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 16/09/2020 aos cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora
por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia,
para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação
(“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos
CRI. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se qualquer matéria constante da Ordem do Dia,
estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo,
mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão
(“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de
inadimplente para adimplente, caso seja necessário, estando autorizados a tomarem todas as providências nesse sentido.
A presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será
enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI,
bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser
solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A
consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 18 de setembro de 2020. Rio de Janeiro,
09 de setembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI
da 8ª e 9ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 17 de Setembro de 2020.
Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
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Na pandemia, mundo seguiu
consumindo chinelo de dedo

‘Está vivo quem pelea’
“Mas não basta, para ser livre,
Ser forte, aguerrido e bravo.
Povo que não tem virtudes
Acaba por ser escravo”.
(Hino oficial do Rio Grande do Sul)
Em tempo de entreguismo explícito, capaz de fazer corar
até o ex-vice presidente dos EUA, Al Gore, é bom lembrar-se, quando do 20 de setembro, da Batalha do Fanfa à Carta de Alegrete, das memórias vivas de Bento Gonçalves,
Anita e Giuseppe Garibaldi, João Goulart, Leonel Brizola,
Alberto Pasqualini, Universindo Rodríguez Díaz, Lílian
Celiberti e tantos mais, guerreiros natos nas lutas por ideais. Inesquecíveis.
“Está vivo quem pelea” (expressão do senso comum
gaúcho).

A arte invade as ruas
Um fenômeno sugestivo avança há alguns anos. Trata-se
da aceitação como manifestações de arte popular (sobretudo
das artes plásticas), de rua, também conhecidas como “street
art”. Sem os cuidados que receberiam nas tradicionais galerias, estas manifestações não têm donos (razão da contrariedade dos que preferem se adonar de tudo), não podem ser
levadas para casa, acabam sendo perecíveis, já que ficam expostas ao tempo e à poluição. Renunciam ao ambiente “neutro” das salas de exposição em troca de outro, com clima,
sons, estética com ideologia popular e preocupações inerentes ao contexto em que são criadas ou retratam. Podem ser
fotografadas, mas preocupe-se com o equipamento.
E, acima de tudo, sempre que há alguma distração dos
interessados, estas realizações são destruídas ou reprimidas
pelos estamentos mais reacionários, escravistas e antipopulares da sociedade. Alguns casos se tornaram emblemáticos, como a reação do “prefeito engomadinho”, que mandou cobrir painéis com nata cinzenta de concreto. Apesar
de tudo, alguns artistas de rua tornaram-se conhecidos e reconhecidos internacionalmente. Quem não conhece o brasileiro Kobra, dos painéis gigantescos da área restaurada
do porto do Rio de Janeiro e da High Line, em New York?

O projeto ‘Arte Fora do Museu’
Há cerca de dez anos, Andre Deak e Felipe Lavignatti
criaram o projeto “Arte Fora do Museu”, um inventário vivo
e interativo da arte disposta pelas ruas de São Paulo (SP).
São cerca de 2 mil obras cadastradas, classificadas em quatro
categorias, a saber: street-art; esculturas; murais e arquitetura.
Cada um pode fazer assim o seu roteiro pessoal das obras a
serem apreciadas, a partir do georreferenciamento do celular
ou do computador, uma outra forma de conhecer a cidade.
Pode também alimentar o banco de dados do “Arte Fora do
Museu”, bastando fotografar o que pretende incluir usando a
#arteforadomuseu no Instagram e a obra será incluída.
Para quem acha que só é possível amar o que se conhece,
este é um caminho para amar ainda mais São Paulo.

30 Anos do CDC
Um brasileiro que tentar trocar uma mercadoria com defeito tem que saltar muitos obstáculos para convencer o comerciante a fazê-lo. Normalmente, o consumidor é visto e
tratado com desconfiança e má vontade. As relações com o
consumidor são potencialmente belicosas. Quem já teve a
experiência de trocar um eletrônico ou uma banheira plástica nos EUA, por exemplo, e sequer foi capaz de embalar
a mercadoria trocada (caso da banheira), teve a surpresa de
simplesmente falar para um balconista que queria fazer a
troca, para ter o seu objetivo prontamente atendido. Diante disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC, Lei
Federal 8078/1990) representa um avanço nas relações de
urbanidade no Brasil. Sobretudo, com o crescimento acentuado do comércio eletrônico nos anos mais recentes.
Entre os desafios previstos no avanço das relações com
os consumidores encontram-se aperfeiçoamentos com vistas à segurança; sustentabilidade, publicidade ética; acessibilidade; privacidade; inclusão das atividades financeiras;
e transparência; entre outros.
Hoje, a cidadania se confunde equivocadamente com o
consumo, em muitos aspectos. Importante também lembrar-se que o estágio alcançado pelas relações sociais de
consumo de bens e serviços em todo o mundo deve-se ao
pioneirismo, coragem e luta incansável do advogado Ralph
Nader (27 de fevereiro de 1934, 86 anos), um dos nomes
do século XX. Seu livro, Unsafe at Any Speed, que retrata
as suas lutas contra as grandes empresas envolvidas em crimes corporativos, causou grande impacto.
Esta edição da coluna Empresa-Cidadã é uma homenagem e agradecimento a Ralph Nader.

Agenda
Lançamento do livro América Latina em Tempos de
Pandemia – Live 17 de setembro, 16h (meet google.com/
oyg-dpjt-ybz). Mais informações: nucleas@gmail.com
Nesta temporada das “lives”, há uma excelente dica para o
próximo dia 17 de setembro, de um encontro com Maria Teresa Toríbio Brittes Lemos e Alexis T. Dantas, no lançamento
do livro América Latina em Tempos de Pandemia – Crises,
Mortes, Descasos e Solidão, por eles organizado. O livro traz
artigos de ávida leitura, como os de Sebastião Pimentel Franco, professor de História da UFES, e Maria Cristina Alochio
Paiva, médica e doutoranda em História, sobre a gripe espanhola no estado do Espírito Santo, sendo o resultado de estudos de pesquisadores latino-americanos sobre impactos de
crises sanitárias, sociais e econômicas na América Latina.
A organizadora Maria Teresa Toríbio, usina inesgotável de
saber, é Professora Titular em História da América; Mestre em
História das Américas (UFF); Doutora em Filosofia, Pensamento Luso-Brasileiro (UGF); com Pós-Doutorado pela Universidade de Varsóvia (Cesla/UW); Coordenadora do Núcleo
de Estudos das Américas (Nucleas); autora e organizadora de
livros sobre América Latina. Como os frutos não caem longe da
árvore, o coorganizador Alexis T. Dantas é o diretor da mais antiga Faculdade de Ciências Econômicas do Brasil (FCE/Uerj).
Imperdível.

A comercialização de calçados foi fortemente afetada
pela pandemia da Covid-19,
mas as vendas de calçados
de ficar em casa, como chinelos ou sandálias de dedo,
foram menos impactadas
do que as dos demais modelos. Esse movimento de
consumo, causado pelo isolamento social para conter a
Covid-19, se deu não só no
Brasil e se refletiu nos números das exportações brasileiras de calçados.
Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria
de Calçados (Abicalçados),
as exportações de chinelos
caíram 19,4% em volume
de janeiro a julho deste ano,
abaixo do recuo nas vendas
internacionais do segmento como um todo, que foi
de 25%. O Brasil exportou
de janeiro a julho deste ano
26,1 milhões de chinelos.

O presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, explicou para a ANBA que o
impacto da pandemia variou
segundo o segmento do produto. “Vamos pensar num
calçado feminino mais para
festa: não teve evento, não
teve festa, então o fabricante
está sofrendo muito mais do
que alguém que produz um
sapato mais confortável para
a pessoa utilizar em casa”,
disse.
Além do comércio eletrônico, via importante de venda para esses e outros tipos
de calçados na pandemia,
algumas marcas de chinelos
também têm comercialização em supermercados e esses ficaram abertos durante
o período de isolamento
social. Ferreira conta que
algumas marcas até criaram
produtos confortáveis para
as pessoas usarem dentro de

casa. “É uma reinvenção do
setor”, afirma.
O presidente da Abicalçados deixa claro, porém, que
não houve um boom de vendas de chinelos e calçados
confortáveis, apenas um impacto menor que nos demais
segmentos. “O chinelo perdeu menos na exportação,

20%, enquanto a exportação
geral perdeu 30%” afirmou
ele sobre as quedas na receita da exportação de janeiro
a julho sobre o mesmo período do ano passado. Foram
US$ 80,4 milhões faturados
com venda internacional de
chinelos, segundo os dados
da Abicalçados.

Teles: investimentos subiram
4,3% no 2º trimestre: R$ 7,2 bi
Os investimentos em telecomunicações subiram 4,3%
no segundo trimestre de
2020 em relação ao primeiro
trimestre do ano, somando
R$ 14,1 bilhões no semestre. Segundo levantamento
do SindiTelebrasil, de abril
a junho foram investidos
R$ 7,2 bilhões, enquanto no
primeiro trimestre foram R$
6,9 bilhões.
Mesmo com os impactos
negativos da pandemia da
Covid-19, que derrubou os
índices econômicos no Brasil no segundo trimestre, e
com desafios internos, como
a elevada carga tributária
brasileira de telecom, 46,7%,
o investimento somado no
semestre, superou a média

do período, dos últimos 5
anos, que foi de R$ 13,9 bilhões em valores reais.
Ao ano, os investimentos
do setor de telecom têm sido
de cerca de R$ 32 bilhões.
Em 2019, foram R$ 33 bilhões. Considerando os valores nominais, nos últimos
quatro trimestres, os investimentos somaram R$ 32,1
bilhões.
Os recursos foram aplicados especialmente em expansão das redes e melhoria
da cobertura e da qualidade
dos serviços. “Os resultados
do semestre revelam que o
setor é robusto e tem respondido bem ao forte impacto
da pandemia na economia
brasileira”, avaliou o presi-

dente executivo do SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.
“O setor de telecom demostrou que é fundamental
para a retomada econômica. Nós sempre investimos,
algo em torno de R$ 32 bilhões ao ano, o que já gera
milhares de empregos e um
incremento na produtividade nacional. Mas precisamos de medidas que tornem o acesso à banda larga
para toda a população e um
dos entraves mais graves é
a elevada carga tributária
no setor, que é de 46,7%
sobre os serviços, enquanto nos 15 países do mundo
com mais acesso à banda
larga, o imposto médio é de
10%. ”, acrescentou.

Desde a privatização, em
1998, o setor privado de telecomunicações
investiu
R$ 1,075 trilhão em valores
atualizados e incluindo o
pagamento de outorgas. Esses investimentos levaram o
Brasil a ter uma das maiores
infraestruturas de telecomunicações do mundo, com
306 milhões de acessos, entre os serviços de internet,
telefonia móvel e fixa, e TV
por assinatura.
O balanço mostra ainda
que a receita bruta do setor
foi de R$ 118,4 bilhões nos
seis primeiros meses do ano,
permanecendo praticamente
estável em relação ao mesmo período do ano passado,
que foi de R$ 119,6 bilhões.

‘Mercado pet’ faturou R$ 35,4 bilhões no Brasil em 2019
Faturamento em alta,
aportes de investidores
estrangeiros e planos de
abertura de capital nos próximos meses. O desempenho positivo do mercado
de animais de estimação
impressiona em meio às di-

ficuldades enfrentadas pela
economia brasileira no ano
de 2020.
Em 2019, de acordo com
dados do Instituto Pet Brasil, o faturamento do setor
(indústria, serviços e venda
de animais) somou R$ 35,4

bilhões, crescimento de 3%
em relação ao ano anterior.
Hoje, o país tem cerca de
141,6 milhões de animais de
estimação - entre eles, 55,1
milhões de cães e 24,7 milhões de gatos.
As cifras posicionam o

mercado brasileiro entre os
quatro maiores do mundo.
Considerando os resultados do ano passado, o país
fica atrás apenas de EUA
(40,1%) e China (7,2%), e
praticamente empatado com
Reino Unido (4,73%).

Vendas de veículos importados caem 4,5%
As 15 marcas filiadas à Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores
(Abeifa), com licenciamento
de 2.704 unidades, anotaram
em agosto último retração em
suas vendas de 4,5% em relação a julho, quando foram
vendidas 2.831 unidades
importadas. Ante agosto de
2019, quando foram comercializadas 3.031 unidades, a
retração foi de 10,8%. Com
esses resultados, o acumulado dos primeiros oito meses
do ano fechou com queda de
23,4%: 17.008 unidades contra 22.199 emplacamentos de
veículos importados.

“A quatro meses do final
do ano, temos de revisar
nossas projeções de licenciamentos, tanto de veículos
importados como de produção nacional das associadas
à entidade”, enfatiza João
Henrique Oliveira, presidente da Abeifa. “Depois de obter uma alta no mês de julho,
infelizmente em agosto não
conseguimos manter a tendência de crescimento. De
outra parte, as nossas associadas tentaram segurar os
preços ao consumidor, nos
últimos três meses, com o
dólar e o euro ainda do início
do ano. Mas, a partir de agora, com a chegada de novos

lotes de importação e mesmo
os veículos aqui fabricados,
a tendência é que os preços
sejam reajustados”, analisa
Oliveira.
Produção local
Entre as associadas à
Abeifa, que também têm
produção nacional, BMW,
CAOA Chery, Land Rover
e Suzuki fecharam agosto
último com 2.761 unidades
emplacadas, total que representou aumento de 1,4%
em relação a julho de 2020,
quando totalizaram 2.724
unidades, e queda de 0,1%
ante agosto de 2019 (2.763

unidades). No acumulado
do ano, a produção nacional
das associadas à entidade
significou baixa de 13,3%:
17.297 unidades emplacadas
este ano contra 19.943 veículos em 2019.
Em agosto último, ao considerar somente os veículos
importados por associadas
à entidade – total de 2.704
unidades -, o setor significou marketshare de 1,5%.
Com 5.465 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação
das associadas à Abeifa foi
de 3,15% do mercado total
de autos e comerciais leves
(173.544 unidades).
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Mercado de moedas movimenta
cerca de US$ 6 tri por dia no mundo
Corretora mostra
a confiança de
oportunidade
para investidores

A corretora Infinox Capital, formadora de mercado
futuro em território brasileiro, está confiante na recuperação econômica do Brasil.
“O Brasil deve conquistar
uma infraestrutura econômica mais forte entre dois e
cinco anos, levando em consideração as reformas, e a
resolução dos conflitos políticos no país”, frisou em comunicado da corretora nesta
terça-feira.
Segundo Victor Hugo Cotoski, gestor de novos negócios e marketing da Infinox,
nos próximos anos, vários
ativos e oportunidades de
investimentos serão criados, visto que os profissionais que atuam no mercado
financeiro estão realizando
um ótimo trabalho com suas
carteiras, saindo da maior
crise financeira já gerada na

história, e mostrando o potencial de desenvolvimento
do país.
Fundada em 2009 pelo
CEO Robert Berkeley, a
Infinox Capital é uma formadora de mercado, especialista em moedas, promovendo a liquidez para
comunidade de trading
global na Europa, Estados
Unidos e América Latina.
Com origem britânica, a
corretora possui escritórios
em Londres, Lisboa e Johanesburgo. No Brasil, atua
com a formação de mercado futuro, atrelada a bolsa
de valores, B3.
Mercado de moedas
Responsável por movimentar cerca de 6 trilhões de
dólares por dia no mundo,
de acordo com o Banco de
Compensações Internacionais, o mercado de moedas,
também conhecido com FX
(Foreign Exchange) ou câmbio, é muito popular em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Reino Unido,
Alemanha e até na Suécia
e Noruega, que são regiões
nórdicas.

Diante disso, bancos e
fundos de investimentos
recorrem as estruturas no
exterior (offshore) para fazer transições em moedas
estrangeiras durante todo o
tempo, de acordo com a cotação de uma moeda, bem
como o euro em relação ao
dólar, que depende da sua
alta ou baixa diária. “Esses
investimentos podem estar
concentrados de duas formas, no mercado futuro, que
se refere a contratos de compra e venda padronizados
com vencimentos em datas
futuras, na maioria das vezes
usada na proteção de carteira, conhecida como hedge
cambial, sem a necessidade
da troca real da moeda ou
no mercado Spot, que corresponde a compra e venda
à vista das moedas”, explica
Cotoski.
Para ilustrar esse cenário, Victor Hugo explica que
após a B3 ter anunciado os
contratos de mercado futuro em sua bolsa, surgiu uma
necessidade de ter um formador de mercado (Market
Making) para dar liquidez
aos pares de moeda, pois o
volume ainda não é expres-

sivo, se comparado ao exterior. Por isso, a Infinox entrou no mercado brasileiro
para ajudar os investidores
a negociarem esses tipos de
contratos, tanto para quem
vende ou compra.
Para atuar em todo o escopo da bolsa de valores,
a especialista em liquidez
formou o chamado book de
ofertas dos pares de moedas
estrangeiras, contra o dólar
americano, como o euro por
dólar (EurusD), libra esterlina por dólar (GBPUSD)
e dólar por iene (USDJPY)
por exemplo. “Atuamos em
mais de 16 pares de moedas
estrangeiras e com as notas
do tesouro americano de 10
anos, conhecido como T10”,
comenta Cotoski.
As maiores vantagens
para investidores profissionais e institucionais estão
em não precisar mais de
estruturas no exterior para
fazer as negociações, reduzindo consideravelmente
os custos com hedge cambial, a exposição ao câmbio e o fluxo de caixa para
a tesouraria, que seriam as
margens de negociações
em cash no exterior.

Embraer propõe extensão dos benefícios aos funcionários desligados
A Embraer informou que,
na audiência de mediação
ocorrida nesta terça-feira no
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, apresentou proposta de extensão
dos benefícios de assistência
médica e auxílio-alimentação aos colaboradores desligados.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos recusou a proposta e
não se dispôs a levá-la para
apreciação dos metalúrgicos
através de assembleia. A empresa informou que continua
aberta à negociação, como
sempre fez desde o início do
processo.
Na quinta-feira passada,
a fabricante anunciou um
corte de 4,5% do seu efeti-

vo total, o que corresponde
a cerca de 900 colaboradores
no Brasil. A medida decorre
dos impactos causados pela
Covid-19 na economia global e pelo cancelamento da
parceria com a Boeing. Segundo a empresa, o objetivo
é assegurar a sustentabilidade da empresa e sua capacidade de engenharia. Por
conta da pandemia do coronavírus que atingiu em cheio
os projetos da fabricante, as
estimativas financeiras e de
entregas da empresa para
2020 permanecem suspensas
neste momento.
Além do coronavírus, a
Embraer teve que lidar este
ano com os custos de separação adicionais do negócio
não fechado com a Boeing.

Considerando-se todas as
entregas, bem como os pedidos firmes obtidos durante
o período, a carteira de pedidos firmes (backlog) da
companhia fechou o trimestre em US$ 15,4 bilhões.
A pandemia afetou particularmente a aviação comercial da Embraer, que no
primeiro semestre de 2020
apresentou redução de 75%
das entregas de aeronaves, em comparação com
o mesmo período do ano
passado.
Além disso, a situação
da Embraer se agravou
com a duplicação de estruturas para atender a
separação da aviação comercial, em preparação à
parceria não concretizada

por iniciativa da Boeing,
e pela falta de expectativa
de recuperação do setor de
transporte aéreo no curto
e médio prazo.
“Desde o início da pandemia, a Embraer adotou
uma série de medidas para
preservar empregos como
férias coletivas, redução de
jornada, lay-off, licença remunerada e três planos de
demissão voluntária (PDV).
Também reduziu o trabalho
presencial nas plantas industriais com o objetivo de zelar
pela saúde dos colaboradores e garantir a continuidade
dos negócios”, explicou a
fabricante em nota. Os três
PDVs registraram adesão
voluntária de cerca de 1,6
mil colaboradores no Brasil.

Operações de mercado aberto do BC chinês reduzem retirada de liquidez
As operações de mercado aberto do banco central
chinês levaram à retirada líquida de liquidez do sistema
bancário na semana passada.
O Banco Popular da China
injetou 280 bilhões de iuanes (US$ 40,94 bilhões) no
mercado através de operações de recompra reversa na
semana passada, enquanto
acordos de recompra reversa

no valor de 750 bilhões de
iuanes venceram, resultando
em 470 bilhões de iuanes de
retirada líquida, informou
o China Securities Journal,
citando os dados do fornecedor de informações financeiras Wind.
Conforme a agência Xinhua, uma operação de recompra reversa é um processo no qual o banco central

compra títulos de bancos
comerciais por meio de licitação, com um acordo para
vendê-los de volta no futuro.
“A China adotará uma política
monetária prudente de forma
mais flexível e apropriada”,
citou um relatório de trabalho
do governo deste ano.
Desde o fim do surto da
Covid-19 no país, a China
tem feito vários comunica-

dos ressaltando que a economia do país vem retomando
fôlego.
O presidente Xi Jinping
disse nesta terça-feira que a
economia chinesa está estavelmente se voltando para
melhor, já que o país coordenou a contenção epidêmica
com o crescimento econômico após o súbito surto da
Covid-19.

Nova carteira do Ibovespa reúne 77 ativos
A B3 divulgou nesta
terça-feira a nova carteira
do Índice Ibovespa que vai
vigorar de 08 de setembro
de 2020 a 30 de dezembro
2020, com base no fechamento do pregão de 4 de
setembro de 2020. A carteira do Ibovespa registra a entrada de Eztec ON
(EZTC3) e PetroRio ON
(PRIO3), totalizando 77
ativos de 74 empresas.
Os cinco ativos que apre-

sentaram o maior peso na
composição do índice foram: Vale ON (10,460%),
Itauunibanco PN (6,379%),
Petrobras PN (5,623%), B3
ON (5,329%) e Bradesco PN
(5,030%).
Índice Ibovespa é o mais
importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas
na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão. É formado pelas ações
com maior volume negocia-

ASSOCIAÇÃO LEBLON SERVICE TÁXI
CNPJ: 05.988.354/0001-00 RCPJ: 204.708
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Associação Leblon Service Táxi, usando as atribuições
que lhe confere o Estatuto Social de conformidade com o Conselho Diretor,
CONVOCA os seus 30 (trinta) associados em dia com suas obrigações sociais,
para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de Outubro de
2020, na Rua Humberto Campos, nº 95 – Apto. 301 – Bloco I - Leblon – Rio
de Janeiro – RJ. Com a 1ª convocação às 10:00 h com a presença de 50% +
1 (cinqüenta por cento mais um) do número de associados, em 2ª convocação
às 11:00h com 1/3 dos associados, e aprovação de 2/3 dos presentes em 3ª
e última convocação às 12:00h. Para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: I- Eleição para o Conselho Diretor, II- Eleição para o Conselho Fiscal, IIIAlteração do Capítulo VI, artigo 3º, alínea h do Estatuto Social. Rio de Janeiro,
08 de Setembro de 2020. Francisco de Assis Melo – Diretor Presidente.

do nos últimos meses.
Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na
composição da carteira anterior do índice válida de
04 de maio de 2020 a 04 de
setembro de 2020 foram:
Vale ON (10,154%), Itauunibanco PN (7,414%), Bradesco PN (5,611%), Petrobras PN (5,610%) e B3 ON
(5,405%).
A B3 divulga regular-

Revisão da Fitch mostra
queda menor do PIB global

A Fitch foi obrigada a revisar a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2020, de queda de 4,6% para
contração de 4,4%, devido a recuperação econômica mais
rápida que a prevista, pois a China voltou ao nível anterior
da pandemia, e as vendas no varejo de EUA, França e Reino
Unido agora ultrapassam as de fevereiro. Especificamente
sobre o Brasil, a Fitch abandonou a expectativa de queda de
7% na atividade para recuo de 5,8% em 2020, destacando
indicadores econômicos melhores que o esperado e a gradual
reabertura da economia. Em comunicado emitido nesta terçafeira, a agência classificadora de risco ressalta que não acredita em uma “recuperação em V” da economia global, pois
vislumbras choques no desemprego na Europa; empresas
cortando investimentos e o distanciamento social continua a
restringir diretamente os gastos do setor privado. De acordo
com a Fitch, o ritmo de reabertura econômica começa a desacelerar em todo o mundo. Como o coronavírus ainda não
contido, distanciamento social e restrições ainda vão arrastar
mais a atividade global e terão reflexo no próximo ano, com a
agência estimando crescimento de 3,2% antes projetado para
aumento de 3,2%.
A Fitch revisou para cima a projeção para o PIB dos Estados Unidos em 2020, de queda de 5,6% para contração
de 4,6%. Os EUA devem levar 18 meses, contando a partir do ponto mais baixo de atividade, registrado em abril,
para retomar o nível do PIB do quarto trimestre de 2019,
porque o setor de transporte e lazer, que corresponde a
10% do PIB americano, ainda não passou pela recuperação vista na indústria e comércio varejista no país.
A revisão da Fitch para a Zona do Euro foi alterada de
uma queda de 9% para contração de 8%. Além disso, a
agência reduziu sua estimativa para o tombo na atividade
do Reino Unido, de -11,5% para -9%. A zona do euro deve
levar 30 meses, contando a partir do ponto mais baixo de
atividade, registrado em abril, para retomar o nível do PIB
do quarto trimestre de 2019, segundo cálculos da agência de classificação de risco. E traça dois cenários desesperadores: o desemprego aumentará significativamente no
segundo semestre na zona do euro e no Reino Unido, à
medida que os subsídios ao emprego são reduzidos.

XP volta a recomendar Petrobras
A utilização das refinarias da Petrobras passou de 56% em
abril para 75,5% em junho, ficando mais perto do nível de
76,3% registrado em janeiro. Além disso, o Supremo Tribunal
Federal (STF) manteve a eficácia do Decreto 9.355, de abril de
2018, que estabelece regras para a cessão de direitos de exploração pela Petrobras. O texto permite que a Petrobras venda blocos
de petróleo sem licitação. A XP Investimentos voltou a fazer a
cobertura da Petrobras com recomendação de compra e estabeleceu preços alvo de R$ 30 para s preferenciais e R$ 29
para as ordinárias, o que significa potencial de ganho de 28%.
Segundo os analistas da instituição, o risco-retorno para as
ações da empresa é positivo, pois a estatal está se tornando
mais resiliente a um ambiente de preços baixos de petróleo.
Isso ocorre graças à sua exposição ao pré-sal, que tem baixos
custos de produção, e a iniciativas para ganhos de eficiência
anunciadas pela empresa.
Além disso, a XP vê um potencial de geração de valor
entre R$ 89 a R$ 115 bilhões com a execução do plano
de venda de ativos que não são o foco da companhia, entre refinarias, ativos de gás natural e termelétricas. “Por
fim, notamos que as ações da Petrobras negociam a um
desconto em termos de múltiplos de -15% em relação aos
níveis históricos e -37% em relação a pares globais.

Está acabando a Wall Street virtual
Quando voltaremos aos escritórios reais? Quase seis
meses após o coronavírus esvaziar os escritórios em Nova
York, executivos do JP Morgan Chase têm discutido como
convencer funcionários a voltar para a cidade e outros
lugares onde a Covid-19 desacelerou. O banco já pediu a
alguns novos analistas que se dirigissem a escritórios em
Nova York e Londres para se apresentarem pessoalmente
após o treinamento em sala de aula online. O Goldman
Sachs aconselhou novos contratados a ficarem perto de
seus escritórios, caso sejam chamados. E a Blackstone incentivou profissionais de investimento a retornar. O difícil
vai ser convencer os brasileiros.

Ações da Tesla caem mais 19%
mente três prévias das novas
composições dos índices: a
1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª
prévia, no pregão seguinte
ao dia 15 do último mês
de vigência da carteira em
vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência
da olsa carteira em vigor.
A bolsa também divulga as
carteiras dos outros índices
calculados.

Desde o final da semana passada, as ações da Tesla Inc.
não param de cair. O motivo para isso foi a não inclusão
desses títulos no S&P 500, decisão que interrompeu a alta
que vinha sendo registrada por tais títulos. Mas porque a
Tesla foi preterida? Até agora, o motivo foi o mais tolo
possível, ou seja, que enquanto a Etsy Inc, a Teradyne e a
Catalent lutaram para permanecer, a fabricante de veículos
elétricos nem se preocupou.

Agosto foi fraco para a Invepar
A Invepar divulgou o desempenho dos seus negócios em
agosto. No segmento de rodovias, a Lamsa, operadora da Linha
Amarela no Rio de Janeiro, teve queda de 18% no tráfego em
relação ao mesmo mês de 2019. A CRT (Rio-Teresópolis) teve
queda de 14%, enquanto a CLN, que administra a rodovia BA099, mostrou alta de 11% no período. A concessionária ViaRio,
que administra a via Transolímpica, teve recuo de 10%. No aeroporto de Guarulhos, a quantidade de passageiros caiu 69%, com
queda de 61% nos pousos e decolagens. No metrô do Rio, as
linhas 1 e 2 apresentaram queda de 62% nos passageiros transportados; a linha 4 recuou 65%.

Oi pode subir pouco
O avanço para a venda da Oi Móvel vai proporcionar
ganhos, mas não suficientes para deixar ninguém rico.
Segundo a Agora Investimentos, a ação ainda tem espaço
para subir 14% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Bom, como subiu 7% nesta terça-feira, existe o
pequeno espaço de 7% para o preço alvo de R$ 2,10.
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A importância do enquadramento dos investimentos
CEO da fintech
SmartBrain diz
que é essencial
diversificar a
carteira

Mais de 300 mil pessoas
físicas entraram na bolsa de
valores de São Paulo desde
o início da pandemia. Em
maio, a B3 contabilizava
2 milhões de CPFs. Desde
o fim de 2018, número de
CPFs cadastrados na B3
saltou de 700 mil para 2 milhões; somente no primeiro
trimestre de 2020, 400 mil
pessoas físicas entraram na
bolsa, mais da metade de
todo o ano passado. E dos
223 mil investidores que ingressaram na B3 em março

de 2020, 30% fez o primeiro aporte com menos de R$
500.
Em agosto, a Selic (taxa
básica de juros) foi fixada
em 2% ao ano (contra os
2,25% de antes), o patamar mais baixo da história.
“Diante da queda da taxa
básica de juros e da redução dos retornos dos títulos e fundos de renda fixa,
assim como do maior acesso a conteúdo de educação
financeira e informações
sobre investimentos, o fluxo de pessoas físicas na
bolsa vem aumentando de
forma acelerada”, destaca
um relatório da fintech

SmartBrain, plataforma
de controle e consolidação de investimentos.
Segundo Cassio Bariani, CEO da SmartBrain,
com as mudanças, nunca
foi tão importante diversifi-

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO
DA COMPANHIA EMISSORA SUSPENSA EM 25 DE NOVEMBRO DE
2019: REABERTA E ENCERRADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2019: DIA,
HORA E LOCAL: Em 25 de novembro de 2019, às 11:00 hs, na Rua São
José nº 90, Grupo 2001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: Debenturistas representando 71,50% (setenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) das debêntures em circulação da Companhia Emissora, conforme assinaturas apostas em Lista de Presença
anexa à presente ata, bem como Oliveira Trust DTVM S.A., na qualidade
de Agente Fiduciário desta 1ª Emissão, Sr. Thiago de Resende Andrade e
Sra. Nanci Turibio Guimarães, diretores da Companhia Emissora e os advogados da Companhia, Sr Daniel Bar e Sra Julia de Miranda Dias. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei
nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições de
01, 04 e 05 de novembro de 2019 e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 31 de outubro de 2019, 01 e 04 de novembro de 2019. MESA: Sr.
Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente; Sra Maria Carolina Abrantes
Lodi de Oliveira – Secretária. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a) Alteração da forma do cálculo da remuneração, conforme disposto no item 4.5
da Escritura de Emissão; e (b) Alteração das Obrigações Adicionais da
Emissora dispostas no subitem 7.1.1 do item 7.1 da Escritura de Emissão.; DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a
presença de debenturistas representando 71,50% (setenta e um inteiros e
cinquenta centésimos por cento) das debêntures em circulação da presente emissão, declarando instalada a presente Assembleia Geral. Procedida à leitura da Ordem do Dia, deu início a discussão do item (a). Os
advogados da Proman, Senhor Daniel Bar e Sra Julia Dias reportaram aos
debenturistas presentes quanto aos últimos acontecimentos sobre à demanda judicial referente à cobrança, por Furnas dos valores correspondentes a energia de canteiro. Foi esclarecido, então que em 1º de abril de
2019 foi prolatada a sentença, julgando procedente, em parte, o pedido de
Furnas, determinando que o volume, em MWh, a ser devolvido pela Proman equivale ao montante de 26.141,32 MWh, ou seja, 11.747,57 MWh
além do volume efetivamente consumido pela Proman no canteiro de
Obras. A Proman ingressou com recurso e, durante o mês de outubro de
2019, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirmou a sentença da 1ª instância quanto ao processo movido por
Furnas, em desfavor da Proman. A Proman opôs Embargos de Declaração ainda pendentes de julgamento e, em última instância, recorrerá ao
STJ na tentativa de reverter a sentença. Contudo, de modo prudente, os
consultores jurídicos entendem ser PROVÁVEL A PERDA DESSA CAUSA. Em seguida ao relato dos advogados, a Senhora Nanci Turibio informou que a administração realizará, a partir do mês de outubro de 2019, o
reconhecimento de provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh,
correspondente a R$2.452.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil reais), diferença apurada entre o passivo já reconhecido e a
sentença promulgada no julgamento em 2ª instância. Essa provisão para
perda fará com que a empresa gere um prejuízo superior ao seu capital
social e, por conseguinte, apresente um Passivo Descoberto. Desse
modo, a administração da Companhia propõe aos investidores a redução
da remuneração a ser distribuída que passaria a ser calculada a razão de
85% de participação no Resultado Operacional Disponível (RODI) auferido, apurado pelo regime de competência. A proposta objetiva a readequação das contas da empresa que serão impactadas, a partir do 4º trimestre
de 2019, pelo reconhecimento da provisão para perdas. A administração
esclareceu, ainda, que a proposta formulada não afetará a distribuição
mensal dos investidores, pois os recursos em caixa, que não forem pagos
a título de remuneração, serão distribuídos aos debenturistas a título de
amortização extraordinária, nos termos do item 4.7 da escritura de emissão. Após os debates, debenturistas presentes representativos de 51,50%
(cinquenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) das debêntures em circulação, manifestaram voto no sentido de aprovar a alteração
da forma de cálculo da remuneração. Passado ao Item (b) da ordem do
dia, a Sra. Nanci esclareceu que o subitem 7.1.1 do Item 7.1 da Escritura
de 1ª Emissão estabelece o seguinte: “7.1.1. Fornecer ao Agente Fiduciário: a) dentro de no máximo 60 dias após o término de seu primeiro semestre social, cópia de suas demonstrações financeiras completas, relativas ao respectivo semestre social; ....” A proposta da
administração desta Companhia consiste na supressão da alínea “a”, do
referido subitem, posto que a empresa disponibiliza aos seus investidores
e ao mercado, até 45 dias após o encerramento do 2º trimestre, nos termos dos normativos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários,
as suas Informações Trimestrais, devidamente revisadas pelos auditores
independentes da Companhia, suprindo, assim, qualquer lacuna quanto a
divulgação dos dados em questão. Após os devidos esclarecimentos, debenturistas presentes representativos de 51,50% (cinquenta e um inteiros
e cinquenta centésimos por cento) das debêntures em circulação, aprovaram a supressão da alínea “a” do subitem 7.1.1 do item 7.1 da escritura de
emissão. Considerando a necessidade de prazo adicional para análise
das matérias da Ordem do Dia, o debenturista FRG PLANO BD FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO solicitou a suspensão da Assembleia para deliberação em data futura. Neste sentido, restou aprovado
pela unanimidade dos debenturistas presentes, representando 71,50%
(setenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) das debêntures
em circulação, a suspensão da presente Assembleia, para reabertura em
2 de dezembro de 2019, no mesmo local e horário, para a efetiva deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia, respeitado o quórum
mínimo previsto no item 9.4.2 da Escritura de Emissão. SUSPENSÃO:
Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta
ata, sendo certo que restou aprovada a suspensão da Assembleia para
reabertura em 2 de dezembro de 2019, conforme indicado acima. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos presentes.
REABERTURA DA ASSEMBLEIA: Reaberto os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de debenturistas representando 71,50% (setenta e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) das debêntures em
circulação, e declarou reiniciada a presente Assembleia Geral. O Sr. Presidente deu a palavra a FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO que declarou voto favorável aos 2 itens da ORDEM DO
DIA, sem ressalvas. Assim, em função do voto favorável proferido pelo titular de 20% (vinte por cento) das debêntures em circulação, o total de
votos favoráveis às modificações dos itens 4.5 e 7.1 da Escritura de 1ª
Emissão é superior ao quórum mínimo estabelecido no item 9.4.2 da mesma Escritura, estando, assim, aprovadas as modificações propostas pela
Administração da Cia. Desta forma será alterado o item 4.5.1 da Escritura
de 1ª Emissão Pública de debêntures da Companhia, passando o mesmo
a constar com a seguinte redação: “4.5.1....... 4.5.1.5 Fica estabelecido
que, a partir do mês de outubro de 2019, as Debêntures em circulação
desta emissão, perceberão, a título de remuneração mensal, rendimentos
variáveis equivalentes a 85% (oitenta e cinco por cento) de participação
no Resultado Operacional Disponível (RODI) auferido pela Emissora,
apurado pelo regime de competência, conforme definido no item 4.5.1
supra”; Do mesmo modo, a alínea “a” do subitem 7.1.1 do item 7.1 da
Escritura de Emissão será suprimida, deixando de constar como Obrigação Adicional da Emissora a disponibilização, ao Agente Fiduciário, das
Demonstrações Financeiras Semestrais. Complementarmente, restou
aprovada a celebração de aditamento à Escritura de Emissão, pela Emissora e pelo Agente Fiduciário, para fins de formalização das deliberações
desta Assembleia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a
sessão, suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta
lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente -- Daniel Bar - Secretário.
Arquivada na Jucerja registro nº 00003928914 no dia 03/09/2020.

car a carteira, incluindo ativos de renda variável, como
ações, fundos de ações,
fundos imobiliários e ETFs,
que tem mais volatilidade e
maior possibilidade de ganhos. Esta é uma mudança
de mindset, depois de um
longo período da “ditadura
do CDI” e do “país da renda
fixa”.
Ele explica que é essencial que os investidores tenham uma boa
estratégia de alocação de
investimentos, dividindo
o dinheiro entre variadas classes de ativos, de
acordo com o seus perfis
e seus projetos de curto,
médio e longo prazos.
Mas além de fazer um
plano de alocação e escolher bons ativos, é preciso
monitorar os investimentos
periodicamente para que
sua carteira não fique de-

senquadrada, ou seja, fora
do nível de risco tolerado e
desalinhado dos objetivos e
necessidades.

Enquadramento
Segundo Cassio Bariani, há necessidade de
acompanhamento de uma
carteira, principalmente
quando tem ativos mais
voláteis. Para ilustrar a
explicação, ele deu como
exemplo um investidor que
tivesse no dia 2 de janeiro deste ano, um portfólio totalizando R$ 60 mil:

Uma fatia de 10% em
ações, com investimentos
iniciais de valores praticamente iguais entre B2W
(BTOW3), B3 (B3SA3) e
Magalu (MGLU3). Este
investidor tem um perfil
mais conservador e não
quer avançar desse per-

DEEPFLEX DO BRASIL INDÚSTRIA DE DUTOS
FLEXÍVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 17.365.192/0001-32 - NIRE: 33.209.416.219
Convocação para Reunião de Sócios. A DeepFlex do Brasil Indústria
de Dutos Flexíveis e Participações Ltda. (“Sociedade”) vem, por meio do
presente anúncio, convocar seus quotistas a comparecer à Reunião de Sócios que será realizada na sede da Sociedade, localizada na Rua da Candelária, nº 60, sala 901, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, no dia 16 de setembro de 2020, às 11:00 horas, em primeira
convocação, a fim de deliberar sobre (i) o pedido de recuperação judicial
ou o requerimento de falência por parte da Sociedade; e (ii) autorização
para que a administração da Sociedade tome as medidas necessárias para
implementar o que vier a ser definido pelos sócios. Caso o quórum de instalação não seja atingido em primeira convocação, os quotistas estão, desde
logo, convocados a comparecer ao conclave em segunda convocação, que
ocorrerá no mesmo dia às 12:00 horas no endereço da sede da Sociedade
acima indicado. Os quotistas também poderão participar da reunião por telefone, através das instruções abaixo: Telefone: + 55 11 4861-1470 ou + 55 11
2820-4000 - Código de Acesso: 2566 235#. Rio de Janeiro, 08 de setembro
de 2020. DeepFlex do Brasil Indústria de Dutos Flexíveis e Participações Ltda. - Fernando Friedheim.
SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N° 33.016.338/0001-90
NIRE Nº 33.3.0001602-3
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a se realizar no dia 21 de setembro de 2020, às 10:00
horas, na sede social, na Avenida das Américas, 3443 – Bloco 3 – Unidade
302, Condomínio Américas Corporate – Barra da Tijuca, CEP 22631-003,
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Transferência da sede da Companhia para a Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, Rua Conselheiro Laurindo,1425 – Bairro
Rebouças, CEP80230-180; (ii) Manutenção da atual sede a ser transferida
para Curitiba, na AGE ora convocada, como uma Unidade da Companhia
no Rio de Janeiro; (iii) Extinção da filial localizada na Cidade de Manaus,
Estado do Amazonas; (iv) Alteração do objeto social da Companhia; (v)
Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) Outros assuntos
de interesse geral da Sociedade. Informações Gerais: O Acionista, seu
representante legal ou procurador, deverá observar as disposições previstas
no parágrafo 1° do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976 para participar da
Reunião, apresentando o documento hábil de sua identificação. Consoante
disposições Estatutárias ficam suspensas as transferências e conversões
de ações até o dia em que se realizar a Assembleia, inclusive. Rio de
Janeiro, 8 de Setembro de 2020. SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
JOSÉ ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES - Diretor-Presidente.

centual em renda variável.

Uma parcela de 90%
em fundos de renda fixa,
com aportes iniciais idênticos em quatro produtos:
Trend Pós-fixado RF Simples; AZ Quest Luce Crédito Privado LP; Sparta
Premium Ref DI Crédito
Privado e ARX Denali RF
Crédito Privado.
“Em 29 de julho ou
cerca de 7 meses depois,
a participação das ações
teria subido de 10% para
15,4%, portanto, um aumento de 54% dessa classe
de ativo na carteira. Isso
porque as ações dessas três
companhias – B2W, B3
e Magalu tiveram valorizações surpreendentes no
período”, exemplificou.
“Neste caso, o ideal seria
que o investidor vendesse
algumas ações para realocar
o dinheiro em títulos e fun-

dos de renda fixa ou aportasse novos recursos nessa
categoria, para “calibrar” a
carteira”, explicou Cassio

Bariani.
O CEO ressalta que de
tempos em tempos, os investidores devem verificar
suas alocações e exposição ao risco – “isto é, se
os investimentos estão enquadrados ou não aos seus
perfis, promovendo ajustes quando necessário”.
Na opinião de Cassio
Bariani, é essencial ter um
plano para esse controle do
portfólio, avaliando o comportamento da precificação
dos ativos, os movimentos
de mercado e o cenário da
economia. “Contar com o
suporte de um assessor de
investimento faz muita diferença, pois é um profissional especializado nesses
tipos de análises”.

FRANCO BRASILEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 33.074.741/0001-76 / NIRE Nº 33202740711
Edital de Convocação. Ficam os Srs. Sócios da sociedade Franco Brasileira
Empreendimentos Ltda. convocados para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em 14/09/2020, na Rua Visconde de Pirajá, 577, sl. 407,
Ipanema, RJ/RJ, em 1ª chamada às 18h:30, cuja instalação está sujeita à presença dos titulares de ¾ do capital social da Sociedade, e em 2ª chamada às
19h:00, com a presença de qualquer número de sócios, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas da Sociedade em relação
aos exercícios fiscais findos em 31/12/2018 e 2019; (ii) reeleição dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria da Sociedade. RJ, 04/09/2020.
Carlos Eduardo Gonçalves Mc Courtney - Diretor Presidente

C&A MODAS LTDA.
Comunicado - Extravio de livros fiscal
A empresa C&A MODAS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 45.242.914/037955, com sede na Rodovia Raposo Tavares, 10167, Bloco 2018B - 1017B KM 20,5, Jardim Adhemar de Barros, CEP 05.577-000 - São Paulo/SP, vem
por meio deste, comunicar o EXTRAVIO DE LIVROS FISCAIS referente ao
período de 01/12/2019 a 31/01/2020.

PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 59.476.770/0039-20
AUDITORIA AMBIENTAL
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. torna público que entregou
ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 18/08/2020 o Relatório de
Auditoria Ambiental, do ano de 2019, referente às atividades de fabricação
de creme dental, e informa que este estará à disposição para consulta na
Estrada Paulo de Frontin, 1.700 - Cabral, no Município de Seropédica, no
período de 11/09/2020 a 30/09/2020 no horário das 8h às 14h. Informa,
ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta
no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo PD07/014.547/2019).

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 33.3.0032943-9
AGE EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. acionistas da SMARTCOAT - SERVIÇOS EM
REVESTIMENTOS S.A. (“Cia.”) a se reunirem em AGE (“AGE”), a ser realizada
virtualmente, nos termos do disposto no Instrução Normativa nº 79 do Departamento
de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), às 11h do dia 18/09/2020, a fim de
deliberaram sobre a seguinte ordem do dia: (i) Consignar a renúncia apresentada por
um dos membros do Conselho de Administração da Cia.; e (ii) Eleger o novo membro
do conselho de administra da Cia.. Os acionistas, seus representantes legais ou
procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do acesso gratuito
à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os documentos
e informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para consulta na
sede da Cia. ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGE, por
meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à
Cia. pelo e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24h em relação
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada
a documentação fornecida, a Cia. enviará ao acionista os dados para a sua participação
por meio da plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que
sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por
seu representante legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser
representados na AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o
instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 09/09/2020. A Diretoria
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INFORME ANUAL 2019
EMPRESAS NÃO REGULADAS DO
GRUPO NATURGY NO BRASIL

Em julho de 2018, o grupo controlador da empresa modificou sua
marca que passou a ser denominada Naturgy. Em continuação a essa
mudança, as empresas operadas e controladas pelo grupo no Brasil
também passaram a incorporar a nova marca em sua identidade visual,
sem alteração da razão social.
Assim, no dia 10 de dezembro de 2018, a marca Naturgy foi oficialmente
adotada no Brasil, completando seu primeiro aniversário ao final de 2019. A
mudança foi precedida de comunicação à Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – Agenersa e, desde o seu
lançamento, passou a ser divulgada amplamente, para informar não apenas
ao mercado, aos acionistas e investidores da empresa, mas também aos
clientes, prestadores de serviços e parceiros comerciais.
Uma pesquisa realizada com clientes do Rio de Janeiro, em 2019, mostrou
que em menos de 6 meses da troca de marca 64% dos entrevistados já
sabiam que o nome da distribuidora havia mudado. Além disso, o case da
mudança de marca foi premiado com o Troféu Ouro no Prêmio ABT.
O Produto Interno Bruto – PIB cresceu 1,1% em 2019. O índice se manteve
estável com relação a 2018 frustrando o crescimento esperado para o ano.
Isso demonstra uma recuperação da economia, ainda em ritmo lento.
A taxa de desemprego caiu de 12,3%, em 2018, para 11,9%, em 2019 (variação
de apenas -0,4%), o que contribui para a lenta recuperação da economia.
A taxa básica de juros SELIC fechou o ano de 2019 em 4,5%, atingindo
nova mínima histórica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), índice oficial que mede a inflação no país, sofreu discreto aumento
passando de 3,75%, em 2018, para 4,31%, em 2019. Superou a meta
(4,25%) do Governo, contudo ficou dentro do limite previsto pelo Conselho
Monetário Nacional (entre 2,75% e 5,75%).
O dólar acumulou alta de 3,5% em 2019 fechando o ano cotado a
R$ 4,0098. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, o cenário
político na América do Sul, a queda da taxa SELIC, além das dificuldades de
articulação política entre os poderes Executivo e Legislativo, foram fatores
que impactaram a cotação da moeda.
No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país - informada
no Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência
Nacional do Petróleo (ANP) - foi de 1,299 bilhão de barris em dezembro
de 2019, com média diária de 2,787 Mbbl/d, resultando num acréscimo
de 7,78% em relação à produção de 2018. Já a produção de gás natural,
correspondeu a 122,53 MMm³/d registrando um aumento de 9,46% em
relação a 2018.
De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado), o volume médio total de gás natural consumido no país
em 2019 foi 0,97% superior ao volume consumido em 2018, mantendo-se
estável. A média de consumo no país foi de 64,626 milhões de m³/dia frente
a 64,007 milhões de m³/dia, em 2018.
O consumo das termelétricas, ainda segundo a Abegás, subiu 3,25% no ano,
alcançando 23,89 milhões de m³/d. Já as vendas para o segmento industrial
se mantiveram estáveis com ligeira queda de 0,96%, para 27,97 milhões
de m³/d. O consumo do mercado convencional chegou a 40,72 milhões de
m³/d em 2019, apenas 0,3% abaixo dos 40,86 milhões de m³/d de 2018. O
destaque positivo foi o crescimento das vendas para o mercado de GNV,
com aumento de 3,24%, alcançando 6,056 milhões de m³/d em 2019.
A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da
sociedade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos
de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas
uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a
possibilidade de desenvolver suas competências profissionais.
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo
crescimento, com presença multinacional, que se distingue por proporcionar
uma qualidade de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade
sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades de
desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma
contribuição positiva à sociedade, atuando com um compromisso de
cidadania global.
Os Valores que guiam a forma de agir da Companhia são:
• Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e
satisfazer as necessidades de nossos clientes. Queremos proporcionarlhes um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes uma resposta
imediata e eficaz.

• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos objetivos
coletivos e individuais e tomamos decisões em função de seu impacto na
consecução dos objetivos de nossa Visão, assegurando o cumprimento
dos compromissos adquiridos.
• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte
estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos,
contribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social,
tanto a curto como a longo prazo.
• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho
respeitoso com os nossos empregados, colaborando para sua formação
e desenvolvimento profissional. Propiciamos a diversidade de opiniões,
perspectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações.
• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social
corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimentos,
capacidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lucros
à ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para
conhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo.
• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com
honestidade, retidão, dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento
da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá
com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.

A Gás Natural Serviços, com nome fantasia Naturgy Soluções, é a empresa
do grupo que atua em ambiente não regulado, com o objetivo de agregar
valor e fidelizar os clientes das atividades reguladas, impulsionando
assim os resultados do grupo no país. Suas principais atividades são a
comercialização de planos de assistência domiciliar, venda de equipamentos
e projetos de soluções energéticas e de eficiência, como: compressão de
gás natural em bases próprias e terceiras; climatização a gás e elétrica de
ambientes, geração e cogeração de energia utilizando gás natural como
combustível, soluções de aquecimento de água de uso sanitário e industrial,
sistemas solares fotovoltaicos e iluminação LED.
Esta atividade de projetos e serviços afins ao fornecimento de gás natural,
geram mais alternativas e segurança na utilização das instalações e
equipamentos a gás, promovem fidelização e incremento de consumo. Além
disso, conforto, praticidade e inovação são conceitos intrínsecos à proposta
de criação de valor na experiência dos clientes.
Em 31.12.2019, a empresa alcançou um total de 116.518 clientes residenciais
em sua carteira, com um aumento de 2.495 clientes frente a 2018, quando
fechou o ano com 114.023 clientes residenciais. Adicionalmente, realizou
89.892 operações (serviços de assistência técnica de planos a gás, elétrico
e avulso) nos clientes residenciais e de pequeno comércio. Na área de
soluções energéticas e de eficiência, a GNS encerrou o ano de 2019 com
303 contratos em vigor.
O EBITDA da empresa reduziu de 10.092 MR$ em 2018 para 7,5 MR$ em
2019, com variação de -25,26%.
Conta de Resultados (R$ mil)

2019

2018

Receita líquida dos serviços
Lucro bruto
Lajida (Ebitda)
Lucro (prejuízo) operacional
Prejuízo líquido do exercício

42.105 41.991
15.776 17.636
7.520 10.092
(1.730) 1.108
(1.972) 1.914

Margem Bruta

37,47% 42,00%

LAJIDA

2019

2018

Lajida (R$ mil)
Prejuízo líquido do exercício
Tributos sobre o lucro (IR/CSLL)
Depreciação e amortização

7.520 10.092
(1.972) 1.914
363 1.233
9.250 8.954

Variação
(R$)
114
(1.860)
(2.542)
(2.838)
(3.886)

Variação
(%)
0,27%
-10,55%
-25,26%
-256,14%
-203,03%

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da Naturgy Soluções estava
representado por 492.767.522 ações todas ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:
Quantidade Percentual
de Ações
Capital
Ordinárias
Votante
100.000
0,02%
492.667.522
99,98%
492.767.522
100,00%

Acionista
Gas Natural do Brasil S.A.
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A.
Total de Ações
Katia Brito Repsold
Diretora-Presidente
Jorge Henrique da Silva Baeta
Diretor Econômico-Financeiro

Bianca Giovanna Wanderley Mascaro
Diretora Comercial
Eduardo Cardenal Rivera
Diretor Técnico

A Gas Natural do Brasil AS (GNB), foi criada em 1997 com a finalidade
de participar no capital de outras empresas, prestar serviços de assessoria
energética, elaborar estudos de viabilidade e de mercado, além da
participação em projetos e programas de termogeração e termoeletricidade.
A manutenção da empresa no Brasil reflete o interesse do Grupo em ampliar
sua estratégia de atuar visando potencializar o desenvolvimento de redes
de distribuição de gás natural no país, inclusive podendo realizar futuros
investimentos através dela.

Conta de Resultados (R$ mil)

2019

2018

Variação
(R$)

Variação
(%)

18

380

(362)

-95,26%

-

-

Receita líquida dos serviços
Lucro bruto
Lajida (Ebitda)

-

-

(81)

307

Lucro operacional
Lucro líquido do exercício

LAJIDA
Lajida (R$ mil)
Prejuízo líquido do exercício
Tributos sobre o lucro (IR/CSLL)
Depreciação e amortização

-

-

(97)

225

2019
(81)
(97)
-

Variação
(%)
-25,26%
-203,03%
-70,56%
3,31%

307
225
47
-

-

-

(322) -143,11%

Variação
(R$)
(388)
(322)
(47)
-

Variação
(%)
-126,38%
-143,11%
-100,00%
-

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da GNB estava representado
por 10.000 ações todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de
propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista
Variação
(R$)
(2.542)
(3.886)
(870)
296

2018

(388) -126,38%

Gas Natural Serviços S.A.
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A.
Total de Ações

Katia Brito Repsold
Diretora-Presidente

Quantidade
de ações Percentual
ordinárias
Capital
1
0,01%
9.999
99,99%
10.000
100,00%

Jorge Henrique da Silva Baeta
Diretor-Geral

Gas Natural Serviços S.A.
CNPJ/MF Nº 04.300.126/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber de clientes (Nota 7)
Transações com partes relacionadas (Nota 8)
Cessão de crédito (Nota 10)
Tributos a recuperar (Nota 11)
Outros ativos
Não circulante
Contas e receber de clientes (Nota 7)
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar (Nota 11)
Depósitos judiciais
Investimentos
Intangível (Nota 12)
Imobilizado (Nota 12)
Total do ativo

2019

2018

16.339
9.156
168
127
1.903
226
27.919

7.712
9.156
1.144
179
2.378
2.310
22.879

4.954
1.956
252
7.162
1
5.082
50.869
55.952
91.033

4.904
77
294
5.275
1
1.520
59.648
61.169
89.323

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 13)
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher (Nota 14)
Transações com partes relacionadas (Nota 8)
Não circulante
Credores diversos
Provisão para contingências (Nota 15)

Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Fornecedores
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
Obrigações trabalhistas
contribuição social
(1.609) 3.147
Depósitos judiciais
Ajustes
Tributos a recolher
Depreciação e amortização
9.250
8.956
Partes relacionadas
Juros, variações monetárias e cambiais sobre
Caixa proveniente das operações
empréstimos e contingências
(15)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
2.667
199 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Provisão para contingência
220
19
Resultado na baixa do intangível
(1.784)
- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
8.744 12.306
Aquisição de intangível
Variações nos ativos e passivos:
Venda de imobilizado
Contas a receber de clientes
(2.717) 2.337
Tributos a recuperar
552
1.254 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Cessão de crédito
52
(122) Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa
Outros ativos
128
4.656 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Demais contas e despesas a pagar
- Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019

2018

4.203
524
502
5.648
10.877

3.919
474
638
2.384
7.415

27
271
298
11.175

27
51
78
7.493

90.249 90.249
(10.391) (8.419)
79.858 81.830
91.033 89.323

2019
2018
284 (1.346)
50
(91)
42
1
(136)
(464)
4.240
1.836
11.239 20.367
(363) (1.232)
10.876 19.135
(2.092) (25.191)
(4.024) (1.591)
3.867
30
(2.249) (26.752)
8.627 (7.617)
7.712 15.329
16.339
7.712

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
Receita líquida (Nota 17)
42.105
41.991
(26.329) (24.355)
Custo dos serviços prestados (Nota 18)
Lucro bruto
15.776
17.636
Despesas gerais e administrativas (Nota 19)
(20.130) (17.304)
2.624
776
Outras receitas (Nota 20)
(17.506) (16.528)
(Prejuízo) Lucro operacional
(1.730)
1.108
Receitas financeiras
520
2.355
(399)
(316)
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido (Nota 21)
121
2.039
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
(1.609)
3.147
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social do
(363)
(1.233)
exercício (Nota 14)
(1.972)
1.914
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019
2018
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente

(1.972)

1.914

-

-

Total do resultado abrangente do exercício
(1.972) 1.914
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital
Prejuízos
social acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2017
90.249
(10.333)
79.916
Lucro líquido do exercício
1.914
1.914
Em 31 de dezembro de 2018
90.249
(8.419)
81.830
Prejuízo do exercício
(1.972)
(1.972)
Em 31 de dezembro de 2019
90.249
(10.391)
79.858
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Informações gerais
A Gás Natural Serviços (“GNS” ou a “Companhia”) localiza-se na cidade
do Rio do Janeiro e integra o grupo espanhol Naturgy Energy Group
(“Grupo”), cuja sede está provisoriamente em Madri - Espanha. É uma
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 27 de novembro
de 2000 e tem como principais atividades a compressão de gás natural
veicular em postos de combustíveis, climatização de ambientes,
comercialização de produtos e serviços a clientes residenciais e
comerciais do Grupo no país.
Em linha com seus objetivos estratégicos de expansão, aliado a
oportunidades de mercado decorrentes da atual situação energética do
país, a Companhia vem ampliando nos últimos anos seus negócios no
segmento de geração elétrica, cogeração e iluminações LED.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
Administração da Companhia em 24 de julho de 2020.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo
histórico como base de valor, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados ao valor justo.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPCs).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.
2.2 Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos
a um risco insignificante de mudança de valor (Nota 6).
2.3. Instrumentos financeiros
2.3.1. Classificação
Ativos e passivos financeiros são classificados, no reconhecimento
inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo
por meio do resultado.

A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro
e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não
contenham um componente de financiamento significativo ou para
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia
inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos
custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao
valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não
contenham um componente de financiamento significativo ou para as
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensurados
pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em
aberto. Essa avaliação é executada em nível de instrumento.
2.3.2. Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos e passivos financeiros
são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da
transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao
valor justo por meio do resultado. Os ativos e passivos financeiros ao
valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo
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valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração
do resultado. Os ativos e passivos financeiros são baixados quando os
direitos de receber ou a pagar dos fluxos de caixa dos investimentos ou
obrigações tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último
caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente,
todos os riscos e os benefícios da propriedade.
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
usando o método da taxa efetiva de juros.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são
apresentados na demonstração do resultado como despesa ou receita
financeira no período em que ocorrem.
2.3.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
reportado no balanço patrimonial quando há um direito de compensar
os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.3.4. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência
objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
e as perdas por impairment são incorridos somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência
objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis
meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento
dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro
devido às dificuldades financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos
futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos
financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros
individuais na carteira, incluindo: (a) mudanças adversas na situação
do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; (b) condições
econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as
inadimplências sobre os ativos na carteira.
O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de
caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que
não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original
dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor
do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um
empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma
taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por
impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com
o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar
o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um
preço de mercado observável.
Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com
um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como
uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da
perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na
demonstração do resultado.
2.4. Contas a receber de clientes e perdas estimadas para créditos de
liquidação duvidosa
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal
das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente
há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo
valor justo, menos as Perdas Esperadas para Créditos de Liquidação
Duvidosa (“PECLD” ou “impairment”).
As perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa são
estabelecidas quando existem uma evidência objetiva de que a
Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de
acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor da
provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.
2.5. Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à
aquisição dos itens.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo
ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado,
somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com
segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado.
Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida
ao resultado do exercício, quando incorridos.
A depreciação é calculada usando o método linear para alocar
seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada
demonstrado na Nota 12.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados,
se apropriado, ao final de cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor
recuperável estimado (Nota 2.6).
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela
comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos no
grupamento “Despesas operacionais” na demonstração do resultado.
2.6. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à
amortização, são testados anualmente para identificar eventual
necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos
que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação
de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda
por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede
seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não
financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment,
são revisados subsequentemente para a análise de uma possível
reversão do impairment na data de apresentação do balanço.
2.7. 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 como passivos circulantes se o pagamento for devido
no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso
do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
2.8. Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já
incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As
provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem
ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de
impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do
dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
despesa financeira.
2.9. Capital social
As ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.
2.10. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a
receber da prestação de serviços ou por aluguel de equipamentos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos
futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a
seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos,
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as
especificações de cada venda.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
a) Venda de serviços
A receita pela prestação de serviços é reconhecida quando da
conclusão dos serviços prestados, na medida em que todos os custos
relacionados aos serviços são mensurados confiavelmente.
b) Aluguel de equipamentos
A receita pelo aluguel de equipamentos é reconhecida tendo como base
os contratos vigentes até a data-base do balanço, sendo reconhecida
concomitantemente ao período em que o equipamento está arrendado.
c) Cessão de crédito
Consiste na venda dos direitos de recebimento pela venda de produtos
ou serviços de clientes do Grupo Naturgy no Brasil às empresas do
Grupo. O reconhecimento dessa receita é feito no momento da
transferência dos créditos.

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.11. Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em
vigor até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram
analisadas e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da
Companhia. São elas: CPC 11, CPC 15 (R1) e CPC 26 (R1).
2.12. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir, indicamos a alteração das normas que foram adotadas pela
primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, no
entanto, não tiveram efeitos nas informações contábeis da Companhia:
•
CPC 20 - “Custos de Empréstimos”: as alterações esclarecem que a
entidade deve tratar como parte dos empréstimos em geral qualquer
empréstimo que tenha sido contraído originalmente para desenvolver
um ativo qualificável quando substancialmente todas as atividades
necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas.
A entidade aplica essas alterações aos custos de empréstimos
incorridos a partir do início do período anual em que a entidade aplica
essas alterações pela primeira vez. A entidade aplica essas alterações
a períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2019.
Como a prática atual da Companhia está alinhada a essas alterações;
não houve nenhum impacto sobre suas demonstrações financeiras.
•
O CPC 06 (R2) teve adoção requerida a partir de 1º de janeiro de
2019, no qual estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um
único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo o IAS 17.
Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso
e um passivo de arrendamento, na data em que o bem arrendado se
torna disponível para uso pelo Companhia. Os arrendatários devem
reconhecer separadamente as despesas com depreciação do ativo de
direito de uso e a despesa com juros sobre o passivo de arrendamento.
Serão reconhecidas despesas financeiras no resultado durante o
período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante
de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente
mantidos.
A seguinte interpretação de norma foi adotada pela primeira vez a partir
de 1º de janeiro de 2019, no entanto, não teve efeito nas informações
contábeis da Companhia:
•
ICPC 22 - “Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro”.
A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos
casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a
aplicação do CPC 32 - Imposto de Renda nem inclui especificamente os
requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais
incertos. A interpretação aborda especificamente o seguinte:
Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias
específicas;
Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento
tributário adotado pela entidade. Se a entidade concluir que não
é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a
entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou esperado) para
determinar o tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias,
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não usados), taxas de
imposto e assim por diante. Decisão deve basear-se em qual método
fornece melhores previsões da resolução da incerteza.
A Administração da Companhia conclui que a aplicação dessa
interpretação não trouxe impactos significativos às demonstrações
financeiras da Companhia, uma vez que os principais processos judicias
de imposto de renda e de contribuição social, conforme divulgado na
Nota 15, são considerados pela Administração da Companhia, com
suporte dos seus consultores jurídicos, como mais “provável que não”
de sustentação nas esferas judiciais.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
a) Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com
base na perda esperada e no julgamento da Companhia sobre sua
capacidade de cobrar todos os valores devidos considerando os prazos
originais do contas a receber.
b) Vida útil do ativo imobilizado
A vida útil dos ativos classificados no ativo imobilizado reflete o período
em que se espera que os benefícios econômicos futuros sejam
consumidos pela Companhia. Anualmente a Companhia revisa a vida
útil desses ativos.
c) Provisão para contingência
A Administração da Companhia, com base na opinião de seus
consultores jurídicos, estabelece o valor da provisão para contingências,
a qual reflete os montantes das prováveis saídas de recursos para
liquidação das obrigações decorrentes de ações judiciais de natureza
cíveis, trabalhistas e tributárias.
4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de juros), risco de
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia
se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, segundo
as políticas aprovadas pela Administração. A Diretoria Financeira
identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos
financeiros. A Administração estabelece princípios, por escrito, para a
gestão de risco, bem como para áreas específicas, como risco cambial,
risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros
derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa.
A Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de
contratação de operações de derivativos para proteger, parte ou total de
seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em 31
de dezembro de 2019, não existia nenhum derivativo contratado com a
finalidade de proteção à exposição dessas taxas de juros.
a) Risco de mercado
i)
Risco cambial
A Companhia não possui transações relevantes em moeda estrangeira
e, por isso, não há risco cambial.
ii) Risco com taxa de juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer
em perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que aumentam
as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos
captados no mercado.
A Companhia não está sujeita de maneira significativa a oscilações nas
taxas de juros.
b) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a
clientes. A concentração de risco de crédito com respeito às contas a
receber é minimizada devido à grande base de clientes. Uma provisão
para contas de cobrança duvidosa é estabelecida em relação àqueles
que a Administração acredita que não serão recebidos integralmente.
A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos
ou impaired pode ser avaliada mediante referência às classificações
externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre
os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concentra
100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de primeira
linha. Com relação às contas a receber, os ativos vencidos e não
impaired referem-se a clientes sem histórico de perda.
d)

12. Imobilizado e intangível

c)

5.

•
•
•

6.

7.

8.

(a)
(b)
(c)
(d)
9.
10.

11.

(a)
(b)
(c)
(d)

Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de
liquidez para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais. A previsão de fluxo de caixa é realizada
pelo departamento de Finanças.
Instrumentos financeiros por categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou
divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro da
hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação de nível
mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data
de mensuração.
Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta ou
indiretamente observável.
Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do
valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Ativos financeiros
2019
2018
Avaliados ao valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa (Nível 2)
16.339
7.712
Custo amortizado
Contas a receber de clientes
14.110 14.060
Transações com partes relacionadas
168
1.144
30.617 22.916
Passivos financeiros
2019
2018
Custo amortizado
Contas a pagar de partes relacionadas
5.648
2.384
Fornecedores
4.203
3.919
9.851
6.303
Caixa e equivalentes de caixa
2019
2018
Caixa e bancos
6.213
7.712
Aplicação
10.126
16.339
7.712
Contas a receber de clientes
2019
2018
Contas a receber por aluguel e venda de
equipamentos e serviços
21.642 18.925
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(impairment)
(7.532) (4.865)
14.110 14.060
Circulante
9.156
9.156
Não circulante
4.954
4.904
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo:
2019
2018
A vencer
9.795
9.564
Vencidas
Até três meses
2.457
2.560
De três a seis meses
1.862
1.936
Acima de seis meses
7.528
4.865
21.642 18.925
A movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa
segue demonstrada abaixo:
2019
2018
Em 1º de janeiro
(4.865) (4.666)
Provisão para impairment de contas a receber
(2.667)
(199)
Em 31 de dezembro
(7.532) (4.865)
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das demonstrações financeiras é o valor contábil das contas a receber demonstrada acima. A Companhia não ofereceu nenhum título como garantia.
Transações com partes relacionadas
Ativo Passivo
Custos
circucircuRee deslante
lante ceitas
pesas
Companhia Distribuidora de
Gás do Rio de Janeiro (a)
109
30
178
1.218
Gás Natural México (b)
21
Gás Natural Peru (b)
31
85
4
Gas Natural SDG S.A. (c)
28
Naturgy Informática S.A. (d)
5.618
2.118
Em 31 de dezembro de 2019
168
5.648
263
3.361
Em 31 de dezembro de 2018
1.144
2.384
2.332
4.644
Decorrem de operações de serviços e aluguel de equipamentos,
locação de espaço e assessoria de pessoal.
Decorrem de operações de apoio operacional (COIL). Essas atividades
foram reduzidas expressivamente em 2019.
Refere-se a reembolso de despesa.
Decorrem de despesas com serviços informáticos.
Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Companhia, em 2019 e 2018, não efetuou pagamento aos administradores
em virtude de estes serem pagos por outras empresas do Grupo Naturgy.
Cessão de crédito
Em linha com a estratégia de expansão e consolidação de novos
negócios, a Companhia percebeu a oportunidade de desenvolver
e comercializar produtos e serviços a clientes do Grupo Naturgy no
Brasil com o objetivo de gerar valor agregado ao gás natural através de
soluções para o dia a dia dos clientes.
Buscando gerar comodidade para os clientes do Grupo, foi estabelecido
um acordo com a Cia. Distribuidora de Gás do RJ - CEG, em março de
2010, pelo qual se estabeleceu que a cobrança dos produtos e serviços
vendidos aos clientes será realizada através da conta de consumo de
gás, gerando, dessa forma, valor agregado aos clientes.
O desenho operacional consiste em, depois de formalizada a venda pela
Companhia ao cliente, ceder a totalidade desses recebíveis à CEG para
que se encarregue de cobrá-los nas contas de consumo de gás. A referida
cessão de crédito é realizada mediante um desconto financeiro de 10%,
com objetivo de remunerar a CEG pelo serviço de emissão do faturamento.
Tributos a recuperar
2019
2018
Imposto de renda (a)
315
285
Contribuição social (a)
364
312
ICMS a recuperar (b)
96
INSS a recuperar (c)
504
790
Imposto de renda retido na fonte
720
542
Outros impostos a recuperar (d)
430
1.903
2.455
1.903
2.378
Circulante
Não circulante
77
Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e à
contribuição social.
Refere-se, principalmente, a ICMS a recuperar incidente sobre compras
de ativo fixo.
Refere-se a encargo retido sobre serviços contratados.
A variação ocorrida refere-se a impostos prescritos.

Edi- Máquinas Móveis e
Imobifica- e equipa- utensíVeí- Hard- BenfeiInstala- Obras em
lizado Intangível
ções
mentos
lios culos ware
torias ções GE andamento
Total Software
Saldos em 1º de janeiro de 2018
40.394
13
390
138
1.920
490
43.345
27
Aquisição
24.310
316
224
341
25.191
1.591
Baixas líquidas
(22)
(8)
(30)
Depreciação
(7.566)
(4)
(131)
(43) (1.046)
(68)
(8.858)
(98)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
57.116
9
251
95
1.190
646
341
59.648
1.520
Custo total
494
133.641
152
1.374
531
6.280
765
341 143.578
1.867
Depreciação acumulada
(494)
(76.525)
(143) (1.123) (436) (5.090)
(119)
- (83.930)
(347)
Valor residual
57.116
9
251
95
1.190
646
341
59.648
1.520
Saldos em 1º de janeiro de 2019
57.116
9
251
95
1.190
646
341
59.648
1.520
Aquisição
492
114
1.094
12
380
2.092
4.024
Baixas líquidas
(2.083)
(2.083)
Depreciação
(7.680)
(3)
(106)
(31)
(891)
(77)
(8.788)
(462)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
47.845
6
145
178
1.393
581
721
50.869
5.082
Custo total
494
132.050
152
1.374
645
7.374
777
721 143.587
5.891
Depreciação acumulada
(494)
(84.205)
(146) (1.229) (467) (5.981)
(196)
- (92.718)
(809)
Valor residual
47.845
6
145
178
1.393
581
721
50.869
5.082
Taxas anuais de depreciação (%)
25
10
10
20
20
20
10
20
As máquinas e equipamentos referem-se, basicamente, aos ativos para geração de energia e estações de compressão de gás. De acordo com laudo
emitido pelos fornecedores dos referidos equipamentos, a sua vida útil se aproxima de dez anos.
Em linha com seus objetivos estratégicos de expansão, aliado a oportunidades de mercado decorrentes da atual situação energética do país, a Companhia vem ampliando nos últimos anos seus negócios no segmento de geração elétrica, cogeração e iluminações LED, o que explica o aumento significativo em relação ao ano anterior.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia realizou o teste de perda por desvalorização dos ativos que integram a atividade operacional e não
encontrou indícios necessários para a realização de provisões por perda.
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13. Fornecedores
2019
201
4.002
4.203

De materiais
De serviços

2018
560
3.359
3.919

14. Tributos a recolher
2019
2018
COFINS
190
226
PIS
41
49
ISS
115
110
ICMS
2
49
Impostos retidos de terceiros
154
204
502
638
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão reconciliadas, às
alíquotas nominais, como segue:
2019
2018
Impos- Contri- Impos- Contrito de buição
to de buição
renda social
renda social
Lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda e da
contribuição social
(1.609) (1.609) 3.147
3.147
Despesa de imposto de renda e da
contribuição social, às alíquotas
nominais de 25% e 9%
354
127
(787)
(283)
Ajustes para obtenção da
alíquota efetiva:
Ativo fiscal diferido não reconhecido
por ausência de expectativa de
rentabilidade futura
259
93
(207)
(74)
Compensação de prejuízo
124
45
407
145
Benefício fiscal
31
43
Adições permanentes
(1.027)
(369)
(350)
(127)
Despesa de imposto de renda
e contribuição social, de
acordo com a demonstração
de resultado
(259)
(104)
(894)
(339)
Alíquota efetiva
16
6
28
11
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2019, prejuízo fiscal e
base negativa de contribuição social, passíveis de compensação com
lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação
vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$10.312 (R$10.809
em 2018). Não foram constituídos créditos diferidos sobre esse
montante em decorrência da falta de perspectiva de realização.
15. Provisão para contingências
A Administração da Companhia avalia as contingências existentes
em função de processos judiciais movidos contra a sociedade e
constitui provisão, sempre que julgado necessário, para fazer face a
perdas prováveis decorrentes dos referidos processos. O julgamento
da Administração leva em consideração a opinião de seus advogados
internos com relação à expectativa de êxito de cada processo.

16.
a)

17.

18.

19.

A provisão constituída no montante de R$271 (R$51 em 2018) referese, basicamente, a processos cíveis relativos a reclamações de clientes
e as contingências trabalhistas relativas às ações movidas por exempregados de empresas terceirizadas por responsabilidade solidária.
Não existem causas classificadas como “perda possível” contra a Companhia.
Patrimônio líquido
Capital social
No exercício de 2019 e 2018, o capital social subscrito e integralizado
no montante de R$90.249 está representado por 492.767.522 ações
ordinárias sem valor nominal, como segue:
Quantidade de ações
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A.
492.667.522
Gás Natural do Brasil S.A.
100.000
492.767.522
O capital social do acionista não residente, Naturgy Distribución
Latinoamérica S.A., está devidamente registrado no Banco Central do
Brasil - BACEN.
Receita líquida
2019
2018
Receita de serviços
14.083 21.300
Receita de cessão de crédito
24.416 16.891
Receita de aluguel de equipamentos
9.683
9.478
Receita de venda de equipamentos
80
138
ICMS
(5)
(11)
PIS
(795)
(753)
COFINS
(3.663) (3.469)
ISS
(1.694) (1.583)
Receita líquida
42.105 41.991
Custo dos serviços prestados
2019
2018
Custos de compressão
(1.399) (1.822)
Custos de geração elétrica
(421)
(335)
Custos de cogeração
(157)
(738)
Custos de climatização
(736)
(423)
Custos de pessoal
(5.829) (5.390)
Custo eficiência
(161)
(155)
Custo com cessão de crédito
(9.714) (7.704)
Custo com depreciação
(7.757) (7.634)
Outros custos
(155)
(154)
(26.329) (24.355)
Despesas gerais e administrativas
2019
2018
Serviços de manutenção
(119)
(143)
Serviço de profissionais
(7.223) (10.567)
Gastos gerais de escritório
(1.554) (1.844)
Propaganda e publicidade
(1.191)
(639)
Perdas líquidas de recuperação de créditos
(7.793) (2.420)
Reversões de provisões para contingências
(180)
(19)
Seguros
(323)
(321)
Depreciação e amortização
(1.493) (1.322)
(254)
(29).
Outras despesas
(20.130) (17.304)

20. Outras receitas
Indenização por descumprimento do Contrato
Ganho na desativação de bens e direitos
Demais receitas
21. Resultado financeiro
Receitas financeiras (a)
Juros e multas
Despesas financeiras
Juros
AVP despesa financeira
Comissões
IOF
Outras despesas financeiras
Atualizações monetárias passivas

2019
660
1.784
180
2.624

2018
477
299
776

2019
114
406
520

2018
2.080
275
2.355

(29)
(111)
(324)
(150)
(1)
(5)
(2)
(45)
(48)
(399)
(316)
Resultado financeiro
121
2.039
(a) A variação ocorrida refere-se aos juros sobre recuperação de crédito
reconhecidos no exercício de 2018.
22. Seguros
É política da Administração da Companhia a manutenção de apólices de
seguro dos ramos de responsabilidade civil e risco operacional, sendo a
cobertura dos bens destinados à compressão de gás natural contratada
diretamente pelo posto de serviço. As coberturas contratadas em 31 de
dezembro de 2019 são consideradas suficientes para cobrir eventuais
prejuízos causados por sinistros ao patrimônio da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía as seguintes
principais apólices de seguro contratadas com terceiros:
Importâncias
Ramos
Vigências das apólices
seguradas
Responsabilidade civil
29/10/2019 a 29/10/2020
95.000
Risco operacional
29/10/2019 a 29/10/2020
95.000
Risco civil - Administradores 29/10/2019 a 29/10/2020
20.000
23. Eventos subsequente
Propagação do Novo Coronavírus
Desde o início do ano de 2020, temos acompanhado a propagação no
Novo Coronavírus (“Covid-19”) ao redor do mundo. A Empresa efetuou
uma análise dos riscos e incertezas relacionados a Covid19 e não
identificou nenhum impacto relevante até o momento que requeresse
ajuste sobre essas demonstrações financeiras.
Contudo, considerando eventual incremento na inadimplência em algum de
seus negócios, reforçou-se a gestão de custos e despesas de forma a maximizar
a eficiência. Adicionalmente, promoveu-se o estreitamento da relação com os
fornecedores de projetos em andamento com o objetivo de ampliar os prazos
para pagamentos desses investimentos, alinhados às expectativas dos clientes
e sem prejuízo do início dos ingressos inicialmente previstos.
Por fim, a Empresa reitera que mantém a continuidade de seus serviços
a clientes de diversos segmentos, preservando a segurança e a saúde
de seu corpo funcional, técnicos de campo e clientes.
Jorge Henrique Baeta
Emerson de Pontes Sales
Diretor Econômico-Financeiro
Contador CRC-110288/O-9 RJ

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da Gás Natural Serviços S.A.
Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Natural Serviços S.A. (“Companhia”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Gás Natural Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança 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 financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

Gas Natural Brasil S.A.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Circulante
Caixa ou equivalente de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 5)
Contas a receber com partes relacionadas (Nota 6)
Despesas antecipadas

2019

2018

260
61
52
373

592
17
15
624

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Contas a pagar (Nota 9)
Obrigações trabalhistas a pagar
Tributos a recolher (Nota 10)
Contas a pagar por partes relacionadas (Nota 6)

Não circulante
Impostos e contribuições a recuperar (Nota 7)
Contas a receber por partes relacionadas (Nota 6)
Contas a receber
Investimentos (Nota 8)

36
43 Patrimônio líquido
Capital social (Nota 11)
25
44
Reserva de capital
40
Prejuízo acumulado
16
16
117
103
490
727 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Total do ativo

2019

2018

26
14
3
43

52
98
3
30
183

6.901 6.901
10
10
(6.464) (6.367)
447
544
490
727

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019

2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício antes do imposto de renda e da
contribuição social
Variações nos ativos e passivos
Despesas antecipadas
Contas a receber
Tributos a recuperar
Contas a pagar
Obrigações trabalhistas
Tributos a recolher

Partes relacionadas
Outros passivos
(97)
272
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas operações
(97)
272
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
15
(29)
operacionais
(84)
Aumento
(redução) líquido de caixa e
7
82
equivalentes de caixa
(26)
20
(84)
60
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(77)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019
(63)
(332)
-

2018
232
(4)
556
(83)

(332)

473

(332)
592
260

473
119
592

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019 2018
Outras receitas não operacionais (Nota 12)
18
380
Despesas gerais e administrativas (Nota 13)
(92)
(63)
Outras despesas, líquidas
(7)
(10)
(Prejuízo) Lucro antes do resultado financeiro
(81)
307
Receitas financeiras
6
4
Despesas financeiras
(22)
(39)
Resultado financeiro, líquido (Nota 14)
(16)
(35)
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
(97)
272
Imposto de renda e contribuição social do exercício (Nota 10)
(47)
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(97)
225
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2019 2018
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(97)
225
Total do resultado abrangente do exercício
(97)
225
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Capital Reserva
Prejuízo
social de capital acumulado Total
Em 31 de dezembro de 2017
6.901
10
(6.592)
319
Lucro líquido do exercício
225
225
Em 31 de dezembro de 2018
6.901
10
(6.367)
544
Prejuízo do exercício
(97)
(97)
Em 31 de dezembro de 2019
6.901
10
(6.464)
447
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

2.

Informações gerais
A Gás Natural do Brasil S.A. (“Companhia” ou “GNB”) tem sede no Rio de
Janeiro e é controlada pela empresa espanhola Gas Natural Distribución
Latinoamérica S.A. É uma sociedade anônima de capital fechado
que tem como finalidade participação no capital de outras empresas,
prestação de serviços de assessoria energética, elaboração de estudos
de viabilidade e de mercado, prestação de todo e qualquer tipo de
serviço de consultoria e assessoria financeira a terceiros e participação
em projetos e programas de Termo geração e Termoeletricidade.
As operações da Companhia estão praticamente paralisadas, entretanto,
a Administração estuda e avalia regularmente oportunidades de
negócios no contexto dos objetivos do Naturgy Energy Group (“Grupo”).
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela
Administração da Companhia em 17 de julho de 2020.
Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas
foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o
custo histórico como base de valor e determinados ativos e passivos
financeiros mensurados ao valor justo.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)).
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. A Companhia não possui áreas que requerem
maior nível de julgamento e que possuem maior complexidade, nas
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
financeiras.
2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários, que são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que
estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.

2.3. Ativos financeiros
2.3.1. Classificação
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial
depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo
financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão
destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de
clientes que não contenham um componente de financiamento
significativo ou para quais a Companhia tenha aplicado o expediente
prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao
seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado.
As contas a receber de clientes que não contenham um componente
de financiamento significativo ou para as quais a Companhia tenha
aplicado o expediente prático são mensurados pelo preço de transação
determinando de acordo com o CPC 47.
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Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo
custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em
aberto. Essa avaliação é executada em nível de instrumento.
2.3.2. Reconhecimento e mensuração
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
são apresentados na demonstração do resultado em “Outros ganhos
(perdas), líquidos” no período em que ocorrem.
2.3.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido
é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal
de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidálos em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos
futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de
inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
2.3.4. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência
objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado
e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de
perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência
objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis
meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento
dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro
devido às dificuldades financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos
futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos
financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a
diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros
individuais na carteira, incluindo condições econômicas nacionais ou
locais que se correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na
carteira.
O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não
foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos
financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo
é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um período
subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição
puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após
o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de
crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.
2.4. Investimento em coligada
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia
tem influência significativa, mas não o controle. Após aquisição,
investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial, segundo o qual a participação proporcional
da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida
na demonstração do resultado e, quando aplicável, a participação
proporcional na movimentação das reservas é reconhecida no
patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Ganhos não
realizados em transações entre a Companhia e sua coligada são
eliminados na proporção da participação da Companhia. As perdas
não realizadas são também eliminadas, exceto quando a transação
evidencie perda do valor recuperável do ativo transferido.
2.5. Demais ativos circulantes e não circulantes
São apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
2.6. Contas a pagar
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por
serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo
classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método de taxa efetiva de juros.
2.7. Imposto de renda e contribuição social corrente
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período
compreendem os impostos correntes e diferido. Os impostos sobre
a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é
reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
apurações de impostos de renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais.
2.8. Capital social
As ações ordinárias não resgatáveis são classificadas como patrimônio líquido.
2.9. Apuração de resultado
As receitas e despesas são contabilizadas pelo regime de competência,
observado o critério “pro rata temporis” para as despesas e receitas de
natureza financeira.
2.10. Normas emitidas, mas ainda não vigentes
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em
vigor até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram
analisadas e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da
Companhia. São elas: CPC 11, CPC 15 (R1) e CPC 26 (R1).
2.11. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir, indicamos a alteração das normas que foram adotadas pela
primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, no
entanto, não tiveram efeitos nas informações contábeis da Companhia:
•
CPC 20 - “Custos de Empréstimos”: as alterações esclarecem que a
entidade deve tratar como parte dos empréstimos em geral qualquer
empréstimo que tenha sido contraído originalmente para desenvolver
um ativo qualificável quando substancialmente todas as atividades
necessárias para preparar o ativo para uso ou venda forem concluídas.

•

•

-

3.
3.1.

a)

b)

3.2.

4.

5.

(a)
6.

(a)
(b)
7.

(a)
8.

A entidade aplica essas alterações aos custos de empréstimos
incorridos a partir do início do período anual em que a entidade aplica
essas alterações pela primeira vez. A entidade aplica estas alterações
a períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2019.
O CPC 06 (R2) teve adoção requerida a partir de 1º de janeiro de
2019, no qual estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos e exige
que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos sob um
único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de
arrendamentos financeiros segundo o IAS 17.
Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso
e um passivo de arrendamento, na data em que o bem arrendado se
torna disponível para uso pelo Companhia. Os arrendatários devem
reconhecer separadamente as despesas com depreciação do ativo de
direito de uso e a despesa com juros sobre o passivo de arrendamento.
Serão reconhecidas despesas financeiras no resultado durante o
período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante
de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente
mantidos.
A seguinte interpretação de norma também foi adotada pela primeira
vez a partir de 1º de janeiro de 2019, no entanto, não tiveram efeitos
relevantes nas informações contábeis da Companhia:
ICPC 22 - “Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro”
A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos
casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a
aplicação do CPC 32 - Imposto de Renda nem inclui especificamente os
requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais
incertos. A interpretação aborda especificamente o seguinte:
Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias
específicas;
Ou se as autoridades tributarias aceitarão determinado tratamento
tributário adotado pela entidade. Se a entidade concluir que não é
provável que um tratamento tributário específico aceito, a entidade deve
usar estimativas (valor mais provável ou esperado) para determinar o
tratamento tributário (lucro tributável, bases tributarias, prejuízos fiscais
não utilizados, créditos fiscais não usados) taxas de imposto e assim
por diante. Decisão deve basear-se em qual método fornece melhores
previsões da resolução da incerteza.
A Administração da Companhia conclui que a aplicação dessa
interpretação não trouxe impactos nas demonstrações financeiras da
Companhia, uma vez que não há processos judiciais de imposto de
renda e de contribuição social.
Gestão de risco financeiro
Fatores de risco financeiro
A gestão de risco é realizada pelo departamento financeiro, segundo
as políticas aprovadas pela Administração. A Administração estabelece
princípios, para a gestão de risco global, bem como para áreas
específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de
crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e
investimento de excedentes de caixa.
A Companhia está exposta apenas ao risco de crédito e ao risco de
liquidez.
Risco de crédito
O risco de crédito é aplicável às contas de caixa e equivalentes de
caixa. Esse risco de crédito é minimizado, pois a Companhia somente
opera com instituições de primeira linha.
Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro.
Esse departamento monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente
para atender às necessidades operacionais.
Esse risco é minimizado, pois, caso seja necessário, receberá recursos
de seus acionistas para reverter a situação de baixa liquidez.
Estimativa do valor justo
Pressupõe-se que os saldos dos recebíveis no ativo e dos outros
passivos financeiros, menos a perda (impairment), estejam próximos
de seus valores justos.
Caixa e equivalentes de caixa
2019 2018
Caixa e contas correntes bancárias
260
592
260
592
Contas a receber
2019 2018
Adiantamento de salários e férias
4
Outros gastos de pessoal (a)
57
17
61
17
Refere-se, substancialmente, a gastos de pessoal com funcionário
próprio cedido reembolsáveis.
Transações com partes relacionadas
Outras DesAtivo Passivo Receitas pesas
Companhia Distribuidora de Gás
do Rio de Janeiro - CEG (a)
27
Global Power Generation S.A.U (b)
37
18
Guimarania I Solar Energia
SPE S.A. (b)
10
Guimarania II Solar Energia
SPE S.A. (b)
10
Sertão I Solar Energia SPE S.A. (b)
10
Sobral I Solar Energia SPE S.A. (b)
10
Em 31 de dezembro de 2019
77
18
27
Em 31 de dezembro de 2018
44
30
664
34
Refere-se a reembolso pelo uso parcial das dependências da CEG.
Refere-se a reembolso de gasto com funcionário próprio cedido.
Impostos e contribuições a recuperar
2019 2018
Imposto de renda (a)
25
29
Contribuição social (a)
11
14
36
43
Referem-se, substancialmente, às antecipações mensais em bases
estimadas, pendentes de compensação
Investimentos
Representado por participação de 0,02% na Gás Natural Serviços S.A.
(GNS), correspondente a 100.000 ações ordinárias, sendo as demais
ações detidas pela Gás Natural Distribución Latinoamérica S.A.,
integrante do Grupo Naturgy sediado na Espanha.

9.

Contas a pagar
Aluguéis
IRRF de terceiros
Provisão de participação no lucro e resultados
Fornecedores de serviços
Provisões diversas

2019
18
4
4
26

2018
12
25
9
4
2
52

10. Tributos a recolher
2019 2018
3
3
3
3
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 estão reconciliadas, às
alíquotas nominais, como segue:
2019
2018
Imposto Contri- Imposto Contride buição
de buição
renda social
renda social
(Prejuízo) Lucro antes do
imposto de renda e da
contribuição social
(97)
(97)
272
272
Despesa de imposto de renda
e da contribuição social, às
alíquotas nominais de 25% e
9%
(68)
(24)
Ajustes para obtenção da
alíquota efetiva:
Compensação de prejuízo
13
7
Incentivos fiscais
28
Adições permanentes
(2)
(1)
Despesa de imposto de renda e
contribuição social de acordo
com a demonstração do
resultado
(29)
(18)
Alíquota efetiva
11
7
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2019, prejuízo fiscal e
base negativa de contribuição social, passíveis de compensação com
lucros tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação
vigente, sem prazo de prescrição, no montante de R$6.781 (R$6.682
em 2018). Não foram constituídos créditos diferidos sobre esse
montante em decorrência da falta de perspectiva de realização.
Capital social
O capital social totalmente subscrito e integralizado no montante de
R$6.900.590 está dividido em 10.000 ações, sem valor nominal, todas
ordinárias nominativas, sendo a controladora a Gás Natural Distribución
Latinoamérica S.A. Todo o capital está registrado no Banco Central do
Brasil.
Em 2019 e 2018 não houve alterações do capital social da Companhia.
Nos termos do Estatuto Social, aos titulares de ações será atribuído,
em cada exercício, um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, calculado nos termos da lei societária.
Em virtude de o prejuízo acumulado ainda estar sendo compensado,
apesar de ter apresentado lucro no exercício, não foram calculados
dividendos.
Quantidade de
ações Ordinárias
Residentes no exterior:
Gas Natural Distribución Latinoamérica S.A.
9.999
Residentes no país:
Gás Natural Serviços S.A.
1
10.000
Outras receitas não operacionais
O pessoal-chave da Administração é composto por executivos que
integram os quadros de outras empresas do Grupo e por tal razão a
Companhia não efetuou pagamento a seus administradores, os quais
através de declarações formais de intenções renunciaram à respectiva
remuneração em nome da Gás Natural do Brasil S.A.
Os montantes devidos a título de remuneração do pessoal-chave foram
reconhecidos pela Companhia como recuperação de despesas, a
partir do momento em que seus titulares renunciaram as respectivas
remunerações, cujos valores correlatos estão abaixo sumariados:
2019 2018
Participação em conselho de administração
419
(-) Deduções da receita bruta
(39)
Reembolso de funcionários cedidos
18
Outras receitas
18
380
Não houve transferência de remuneração no exercício de 2019.
Despesas gerais e administrativas
2019 2018
Utilidades, materiais e serviços (a)
(26)
(3)
Serviço de terceiros
(5)
(5)
Serviços legais
(4)
(4)
Aluguéis
(27)
(16)
Propaganda e publicidade
(30)
(35)
(92)
(63)
Referem-se, substancialmente, a seguro de reponsabilidade civil.
Resultado financeiro, líquido
2019 2018
Receitas financeiras
Atualizações monetárias ativas (a)
6
4
6
4
Despesas financeiras
Tarifas bancárias
(5)
(4)
IOF
(3)
(2)
Atualizações monetárias passivas (a)
(14)
(33)
(22)
(39)
Resultado financeiro
(16)
(35)
Referem-se à variação cambial com partes relacionadas, Global Power
Generation S.A.U., decorrentes da cessão de funcionários.
Eventos subsequentes
Propagação do Novo Coronavírus
Desde o início do ano de 2020, temos acompanhado a propagação
no Novo Coronavírus (“Covid-19”) ao redor do mundo. A Companhia
efetuou uma análise dos riscos e incertezas relacionados à Covid-19
e não identificou nenhum impacto que requeresse ajuste sobre essas
demonstrações financeiras, tão pouco eventuais impactos econômico
financeiros futuros decorrentes da pandemia.
ISS
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros, Administradores e Acionistas da Gás Natural Brasil S.A.
Rio de Janeiro-RJ
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Natural Brasil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Gás Natural Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança 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 financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria

contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva
Contador CRC-1RJ090174/O-4

